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Варналій З.С.,
д.е.н., професор,
Київський національний університет імені Тараса Шевченка
ЗАГРОЗИ ФІНАНСОВІЙ БЕЗПЕЦІ УКРАЇНИ
НА СУЧАСНОМУ ЕТАПІ
Фінансова безпека держави – це ступінь (рівень) захищеності інтересів
держави у фінансовій сфері, або такий стан бюджетної, податкової та грошовокредитної систем, що гарантує спроможність держави ефективно формувати та
раціонально використовувати фінансові ресурси країни для забезпечення її
соціально-економічного розвитку і обслуговування фінансових зобов’язань.
В економічній літературі для характеристики рівня забезпечення
фінансової безпеки вживаються різні категорії, в першу чергу – це загрози.
Загрози фінансової безпеки України – це сукупність реальних чи потенційно
можливих явищ і чинників, що створюють небезпеку для реалізації
національних інтересів в фінансовій сфері. Загрози ускладнюють
саморегуляцію економіки та реалізацію фінансових інтересів, спричиняють
вихід фінансових індикаторів за межі їх порогових значень. Завданнями
держави є виявлення загроз, вимірювання рівня їх небезпеки, реалізація
адекватних заходів щодо запобігання та усунення загроз, а також негативних
наслідків їхнього впливу [1].
Світова фінансово-економічна криза 2008 — 2010 років засвідчила
вразливість вітчизняної фінансової системи, її залежність від зовнішнього
впливу. За таких умов питання захисту національних інтересів держави у
фінансовій сфері набирає особливої ваги.
У Концепції забезпечення національної безпеки у фінансовій сфері, яка
була схвалена Розпорядження Кабінету Міністрів України 15 серпня 2012 року,
зазначається, що «стан національної безпеки у фінансовій сфері залежить від
явищ і чинників як внутрішньої, так і зовнішньої фінансово-кредитної політики
держави, політичної ситуації, що склалася у державі, досконалості
законодавчого забезпечення функціонування фінансової системи, а також
міжнародних зобов’язань держави».
Зокрема, у Концепції визначено зовнішні загрози національній безпеці у
фінансовій сфері, до яких належать: обмеженість доступу до міжнародних
фінансових ринків; значна залежність від експортно-імпортної діяльності;
погіршення стану зовнішньої торгівлі, зростання дефіциту платіжного балансу,
зокрема рахунка поточних операцій; значна залежність від зовнішніх
кредиторів; вплив світових фінансових криз на фінансову систему держави.
До явищ і чинників, що можуть призвести до створення внутрішніх
загроз національній безпеці у фінансовій сфері, належать: нестабільність та
недосконалість правового регулювання у фінансовій сфері; нерівномірний
розподіл податкового навантаження на суб’єктів господарювання, що зумовлює
ухилення від сплати податків та відплив капіталу за кордон; відплив капіталу за
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кордон внаслідок погіршення інвестиційного клімату; низький рівень
бюджетної дисципліни і незбалансованість бюджетної системи; збільшення
обсягу державного боргу; тінізація економіки; недостатній рівень
золотовалютних резервів; значний рівень доларизації економіки; істотні
коливання обмінного курсу національної валюти, не обумовлені дією
макроекономічних факторів; слабкий розвиток фондового ринку, зокрема в
частині застосування механізмів обліку та переходу прав власності на цінні
папери, а також забезпечення захисту прав інвесторів на фондовому ринку;
недостатній рівень капіталізації фінансової системи [2].
Вкрай негативний вплив на систему забезпечення фінансової безпеки
держави мають інституційні деформації. Інституціональні деформації – це
якісні викривлення інституційних форм фінансово-економічної системи.
Основними формами інституціональних деформацій фінансові системі України
на сучасному етапі є: тіньова економіка, рейдерство, непродуктивний відплив
капіталу, корупція та тіньова парадержава. Саме ці форми інституціональних
деформацій, є найбільшими за обсягами, соціально-економічними наслідками
та реальними загрозами фінансовій безпеці України.
Тіньова економіка є однією з основних форм вияву інституціональної
деформації економіки будь-якої країни. Системними наслідками тінізації у
фінансовій сфері є: втрата дієвості важелів грошово-кредитної політики
внаслідок значного обсягу оборотів гривневої та валютної маси, який не
підпадає під регулювання засобами банківської системи; втрата дієвості
фіскальних інструментів, марнотратство дефіцитних бюджетних ресурсів;
втрата потенціалу соціальної політики, занепад соціальної сфери, поширення
тіньової зайнятості, зростання диференціації доходів населення; зниження рівня
нагромадження в суспільстві та втрата ним інвестиційного потенціалу, відплив
ресурсів з процесу суспільного відтворення; гальмування переходу до
інноваційної моделі розвитку у зв’язку з недостатнім розвитком інвестування та
неефективним відтворенням людського капіталу.
Не менш загрозливою інституціональною деформацією економіки
України є рейдерство як недружнє поглинання компаній і перерозподіл
власності й корпоративних прав. Разом з тим, недружні поглинання «поукраїнськи» найчастіше зводяться до силових захоплень підприємств під
прикриттям законних або псевдозаконних підстав. В Україні рейдерство набуло
надмірного цинізму й агресії, перетворилося на справжню суспільну
катастрофу, яка не тільки загрожує розвиткові економіки, а й робить сумнівним
перспективи існування та розвитку в Україні середнього та малого
підприємництва. Рейдерство набуло системного характеру, оскільки до схем
протиправного привласнення підприємств нерідко залучалися державні та
правоохоронні органи, суди, державна виконавча служба тощо.
Реальною загрозою у фінансовій сфері України є непродуктивний відплив
капіталу – це операції, які мають протиправний характер або є неефективним
для країни. До них належать операції з метою оптимізації умов інвестування,
ухилення від оподаткування, легалізації коштів тощо. Основними каналами та
схемами непродуктивного виведення капіталів є: операції у сфері
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зовнішньоекономічної діяльності; інвестиційні операції; операції з цінними
паперами; операції фіктивного страхування та перестрахування тощо.
Наступною інституціональною деформацією економіки України є
корупція. Водночас, в умовах глобальної економіки корупція не обмежена
рамками окремих країн і набуває міжнародного масштабу. Протидія корупції є
однією з найактуальніших соціальних проблем сучасності, розв’язання якої для
багатьох країн надзвичайно складна і важлива справа. Для України корупція
стала чинником, що реально загрожує конституційному ладу держави та її
національній безпеці.
Специфічною та багаторівневою формою інституціональної деформації
економіки України є тіньова парадержава – утворення макроекономічного рівня
державного типу, в якому, внаслідок високого рівня корупції та тінізації,
державні послуги та суспільні блага розподіляються за ринковими принципами.
У такому утворенні остаточно формуються та ефективно діють корупційні
ринки державних послуг та суспільних благ. Тіньова парадержава включає
ринки: адміністративно-господарських рішень, державних посад, кадрової
політики, державних привілеїв, державної освіти та науки, державного захисту
прав та свобод громадян, виборчу систему тощо.
Все це об’єктивно зумовлює здійснення активних дій щодо формування
ефективного та дієвого механізму державного управління ризиками у
фінансовій сфері, спрямованого на запобігання кризовим явищам та
мінімізацію їх наслідків, забезпечить ефективне функціонування національної
економіки в цілому та фінансової сфери зокрема.
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РОЗВИТОК БАНКІВСЬКОГО КРЕДИТУВАННЯ
АГРАРНОГО СЕКТОРУ
Банківське кредитування аграрного сектору має свої особливості і на його
розвиток впливає багато факторів, які можна умовно розділити на дві групи:
фактори, що визначаються специфікою аграрних позичальників, та фактори, що
регулюють економічні та юридичні відносини банків і позичальників. Не всі
фактори однаково позитивно впливають на бажання комерційних банків
кредитувати сільськогосподарські підприємства. Деякі фактори через суттєву
специфіку агропромислового бізнесу в нашій країні стримують збільшення
обсягів кредитного портфелю, так як підвищують ризикованість як самого
аграрного бізнесу, так і відповідних кредитних вкладень банків. Однією з
особливостей кредитування аграрних позичальників є суттєва ускладненість
аналізу та контролю бізнесу позичальників, пов’язана з їх багатогалузевою
діяльністю (кожне підприємство має декілька видів діяльності: рослинництво,
тваринництво, садівництво, овочівництво). У зв’язку з цим, кредитному
експерту необхідно враховувати та контролювати грошові надходження і
витрати по кожному виду діяльності окремо, також банки вимушені сезонно
залучати до контролю стану майбутнього врожаю (застави) агрономів та
зоотехніків, що збільшує витрати банку на проведення кредитних операцій.
Використання в якості забезпечення кредиту майбутнього врожаю та
приплоду худоби збільшує кредитні ризики, так як дострокова реалізація
застави майже неможлива. До того ж вказана специфічність, в свою чергу,
вимагає більш активного формування і розвитку в Україні ринків форвардних
та ф’ючерсних контрактів, страхового ринку. Враховуючи високу залежність
агробізнесу від природних факторів, одним з шляхів мінімізації кредитних
ризиків є страхування сільськогосподарських культур. Нажаль, аналіз практики
діяльності сільськогосподарських підприємств свідчить, що в більшості
випадків виробники не бажають страхувати майбутній врожай та основні
засоби, а страхують свою виробничу діяльність і майно тільки при оформленні
банківських кредитів. В той же час, серед ризиків, що загрожують виробництву,
52.9% підприємств виділяють посуху, 38.1% – вимерзання, 32% – стихійні лиха,
20% – град, 10.9% – пожежу, 21.4% – зниження закупівельних цін і 11% –
шкідники [2].
До факторів, що регулюють економічні та юридичні відносини банків і
позичальників можна віднести: регулювання державою ринку продовольства,
стратегічну важливість для економіки та соціальної сфери країни
агропромислового комплексу, специфічність аграрного ринку, пов’язану з
залежністю від експортного потенціалу окремих видів продукції та розвитком
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переробної (харчової та легкої) промисловості, специфічність видів застави та
умов їх оформлення тощо [1].
Значна фондомісткість сільського господарства та необхідність
постійного оновлення виробничих фондів (техніки, стада, багатолітніх
насаджень) приводить до постійного збільшення частки довгострокових
кредитів сільськогосподарським підприємствам. Однак, активне зростання
обсягів інвестиційних кредитів та відсутність ліквідного забезпечення, що може
задовольнити вимоги кредитора, неможливе без відміни мораторію на іпотеку
землі сільськогосподарського призначення, створення системи гарантій для
банків-кредиторів та прозорого іпотечного ринку.
Світовий банківський досвід свідчить про те, що іпотечне кредитування
приносить комерційним банкам стабільний дохід при досить помірних
кредитних ризиках. Так, ризик неповернення іпотечних кредитів в США
складає приблизно 3 %. Ефективне функціонування механізму іпотеки
неможливе без функціонування земельного ринку [5].
Відсутність
ефективних
дієвих
механізмів
страхування
сільськогосподарського виробництва залишається значною перешкодою у
подальшому розвитку кредитних відносин комерційних банків з
сільськогосподарськими підприємствами. На наш погляд, держава має
запровадити такі механізми страхування, які дозволять розділити ризики, що
виникають при кредитуванні банками аграрних товаровиробників, між
банками, позичальниками і страховими компаніями. Практика бюджетної
компенсації витрат сільськогосподарським позичальникам на страхування
аграрних ризиків, має частково вирішити цю проблему. Іншою складовою
цього механізму повинна стати просвітницька робота серед агропромислових
підприємств, направлена на популяризацію страхування майбутнього врожаю,
тварин та техніки [3].
Одним з чинників, що стимулює попит агропромислових позичальників
на кредити та сприяє збільшенню обсягів кредитного портфелю банків, є
механізм часткової компенсації процентних ставок комерційних банків за
рахунок бюджетних коштів. Цей механізм суттєво знижує вартість залучених
позичальниками кредитних ресурсів не тільки за короткостроковими
кредитами, але й за довгостроковими [4].
Факторами, що стимулюють обсяги кредитування безпосередніх
товаровиробників, є подальше зростання виробництва, торгівлі і переробки
сільськогосподарської продукції. На наш погляд, існує чіткий взаємозв’язок
між збільшенням обсягів кредитування та зростанням ВВП і виробництва
сільськогосподарської продукції. Банківське кредитування стимулює розвиток
товарного виробництва в Україні. Активізація банківського кредитування АПК
сприятиме інтенсифікації аграрного виробництва.
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РОЛЬ БАНКІВСЬКОГО КРЕДИТУВАННЯ У СТИМУЛЮВАННІ
ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ
Формування та реалізація в Україні політики довгострокового
економічного зростання не можливі без стимулювання якісних зрушень
кредитної активності банків в напрямі посилення її інвестиційної спрямованості
для задоволення потреб реального сектора економіки. Світова фінансовоекономічна криза негативно позначилися на кредитній діяльності банків і
призвела до скорочення обсягів кредитування, зростання питомої ваги
проблемних кредитів у кредитному портфелі та збільшення рівня кредитного
ризику. Крім того, скорочення обсягу ресурсної бази внаслідок зниження
довіри до банків з боку населення, зростання вартості залучених ресурсів через
зростання відсоткових ставок за депозитами та високий рівень
макроекономічної невизначеності призвели до зниження платоспроможного
попиту на кредитні ресурси з боку позичальників. Така ситуація спричинила
кредитну стагнацію, що негативно впливає на рівень ділової активності та
гальмує розвиток галузей виробничого сектору економіки. За цих обставин,
актуальним питанням є дослідження сучасного стану банківського
кредитування та його впливу на економічний розвиток держави.
Банківській кредит відіграє важливу роль у стимулюванні
відтворювальних процесів в економіці як основне джерело забезпечення
грошовими ресурсами поточної та інвестиційної діяльності суб’єктів
господарювання. У докризовий період банки проводили агресивну кредитну
політику (темпи зростання кредитного портфеля у середньому перевищували
80% щорічно). Фінансова підтримка виробничих галузей економіки сприяла
формуванню сприятливого підприємницького середовища в країні та
зростанню темпів приросту ВВП (станом на кінець 2006 р. темпи приросту
ВВП становили – 7,3%, 2007 р. – 7,9%, 2008 р. – 2,3%, 2009 р. – -14,8%).
Питома вага кредитного портфеля у ВВП станом на кінець 2006 р. становила
49,5%, 2007 р. – 67,3 %, 2008 р. – 83,6%, 2009 р. – 81,8%, що створило ризики
для макроекономічної стабільності в країні. До 2008 р. банки надавали перевагу
кредитуванню суб’єктів господарювання (нефінансових корпорацій) та
населення (частка наданих кредитів становила 60,4% та 38,2% відповідно).
Завдяки гіпертрофованому нарощуванню споживчого кредиту (близько 90%
щорічно), ініційованому банками з іноземним капіталом у вигляді широкого
спектра кредитних продуктів, які спрямовувались на придбання імпортних
товарів, відбувалася опосередкована трансформація кредитної заборгованості
населення у від’ємне сальдо зовнішнього торговельного балансу країни [1].
Зростання обсягів наданих кредитів позначилося на зростанні індексу
промислового виробництва, який на кінець 2006 р. становив 106,2%, на кінець
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2007 р. – 107,6%, але на кінець 2008 р. спостерігається його скорочення до
94,8%, 2009 р. – до 78,1% та темпів приросту роздрібного товарообороту –
37,8%, 37,2%, 38,5%, -6,5% відповідно. При цьому індекс інфляції за 2006 р.
становив 111,6%, 2007 р. – 116,6%, 2008 р. – 122,3%, 2009 р. – 112,3%. До
негативних аспектів агресивної кредитної політики банків можна віднести
підвищення ризиків порівняно з іншими видами банківської діяльності і, як
наслідок, зростання проблемної заборгованості за кредитами. Реалізація
кредитних ризиків, дія яких була посилена впливом валютного ризику та
ризику ліквідності в умовах фінансово-економічної кризи, зумовила
необхідність формування значних резервів для відшкодування можливих втрат
за кредитними операціями та зростання збитків банківського сектора за
підсумками 2009 – 2011 рр.
На фоні поступової стабілізації економічної ситуації в країні протягом
2010 – 2011 рр. спостерігається зростання залишків за наданими кредитами
протягом 2010 р на 1,03%, 2011 р. – на 9,3%, протягом 2012 р. кредитний
портфель вітчизняних банків демонструє тенденцію до скорочення (протягом
першої половини 2012 р. кредитний портфель скоротився на 0,6%). При цьому
структура банківських кредитів за галузями та термінами не відповідає
потребам модернізаційних процесів – переважна частка кредитів (понад 70 %)
спрямована у поточну діяльність, і за останні три роки структура інвестицій
практично не змінилася. Найбільша частка кредитів зосереджена в переробній
промисловості та торгівлі, на які загалом припадає 62 % обсягу кредитів [2].
До чинників, які обумовили кредитну стагнацію, можна віднести:
високий рівень макроекономічної невизначеності в цілому та зростання
девальваційних очікувань, що негативно впливає як на пропозицію, так
і на попит на кредитні ресурси; політику Національного банку України,
спрямовану на стримування інфляційного тиску, яка проводилася протягом
останніх років; зниження платоспроможного попиту на кредитні ресурси через
їх високу вартість; зростання кредитного ризику через погіршення фінансового
стану суб’єктів господарювання та зниження реальних доходів населення;
уповільнення темпів зростання депозитів, наявність менш ризикових та більш
дохідних сегментів розміщення банківських ресурсів: валютний ринок та ринок
державних цінних паперів.
Стагнація економіки та вітчизняного виробництва у посткризовий період
позначилася на зниженні індексу промислового виробництва, який на кінець
2010 р. становить 111,2%, 2011 р. – 107,6%, першої половини 2012 р. – 100,2%
та темпів приросту роздрібного товарообороту – 21,6%, 23,4%, 17,4%
відповідно. Затяжна тривалість дефляції протягом шести місяців, яка
спостерігається в Україні (індекс інфляції за 2010 р. становив 109,1%, 2011 р. –
104,6%, у липні 2012 р. – -0,2%) свідчити про зниження купівельної
спроможності населення, однією з причин якої може бути обмеження доступу
до кредитів через високий рівень ризику споживчого кредитування. За даними
GfK Ukraine протягом липня 2012 р. населення демонструє погіршення
споживчих настроїв на 3 пункти до 81,1 [3].
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Таким чином, банківське кредитування завдяки реалізації своїх функцій,
що визначають його сутність, відіграє важливу роль у забезпеченні розвитку
виробництва і, як наслідок, сприяє соціально-економічному зростанню країни.
Але низька кредитна активність вітчизняного банківського сектора не сприяє
пожвавленню економічних процесів в країні. Неспроможність вітчизняних
банків своєчасно та в повному обсязі виконувати функції фінансових донорів
загрожує замороженням діяльності суб’єктів господарювання, які відчувають
нагальну потребу у додатковому фінансуванні. Для вирішення проблеми
активізації кредитної діяльності вітчизняних банків необхідно вирішити низку
завдань, основними з якими є зниження відсоткових ставок за банківськими
кредитами, підвищення довіри до банків з боку населення, що є основним
постачальником банківських депозитів, розширення ресурсної бази, зниження
валютного ризику шляхом скорочення частки кредитів у кредитному портфелі
банків, наданих в іноземній валюті. Важливу роль у цьому процесі
відіграватимуть дії Уряду та Національного банку України.
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О ВОЗМОЖНОСТИ МОНЕТАРНОГО «КОЛИЧЕСТВЕННОГО
ПРОРЫВА» ИЗ «ПОРОЧНОГО КРУГА БЕДНОСТИ»
В результате 20 лет перестройки и построения рыночной экономики
Украина не вышла на уровень развитых стран, а вошла в «порочный круг
бедности» согласно теории лауреата Нобелевской премии профессора
Колумбийского университета США Рейнарда Нурксе. Начинается этот круг с
нехватки капитала и инвестиций (т.е. финансовых ресурсов для экономического
роста), что приводит к низкой предпринимательской активности и
производительности труда, к низкому уровню доходов бизнеса и населения;
далее к слабой покупательной способности, не развитости внутреннего рынка,
недостаточному уровню поступления в бюджет и внебюджетные фонды, в
результате не создаются стимулы к развитию экономики, и происходит вывоз
капитала, эмиграция населения, социальная депрессия. Далее круг замыкается:
опять возвращаемся к нехватке капитала и инвестиций.
В связи с тенденцией более глубокого втягивания Украины в «порочный
круг бедности» настоятельным становится поиск ответа на вопрос – есть ли у
Украины возможность вырваться из этого состояния и каким образом в
сложившихся условиях монетарное стимулирование может решить проблему
экономического роста.
После глобального экономического кризиса 2008 года учетные ставки
Центробанков были снижены практически до нуля (в США 0 – 0,25%, в Японии
– 0,1%, в ЕЭС - 0,75%). В соответствии с принятой практикой стимулирования
экономического роста, это способствует активизации предпринимательской
активности и повышению уровня занятости. Однако снижение учетных ставок
до минимальных значений привело к утрате возможности оказания
регулирующего воздействия на экономический рост и инфляцию
варьированием уровня ставок. Естественным в этих условиях явился переход к
новой парадигме монетарного регулирования «количественного смягчения»
или эмиссионного увеличения денежной массы в значительных объемах. При
этом ожидаемых отрицательных последствий для кредитно-денежных систем и
валют соответствующих стран, их союзов не последовало. Данное положение
говорит о потенциальной возможности использования «количественного»
фактора и для Украины.
Уровень монетизации экономики Украины (50%) в три раза ниже
аналогичного показателя для Франции. Это привело к недоформированию
ресурсов банковской системой в 1,16 трлн. грн. и объясняет высокие ставки на
рынке ссудного капитала в 22 – 30% годовых. При таких ставках бизнес не
может быть конкурентоспособным, а экономика эффективной.
20

Эмиссионный «количественный прорыв» из порочного круга бедности
является для Украины реальной альтернативой, он позволит перейти от
дискриминационных процентных ставок к ставкам нормальным, присущим
развитым странам. Однако для этого, во-первых, необходимо преодоление
сопротивления сил, стремящихся к консервации сложившегося положения:
руководства банковской системы и владельцев крупных депозитов. Владельцы
депозитов при нормализации ставок будут терять свои доходы, а банки для
сохранения доходов по ссудным операциям должны соответственно
увеличивать объемы кредитных портфелей.
Рефинансирование деловых банков посредством их «перекредитования»,
т.е. кредитования сверх имеющихся ресурсов за счет кредитной эмиссии,
применялось для стимулирования экономического роста в ряде стран и
оправдало себя (например в Японии и Китае). Имитируемые ресурсы
направлялись в «точки роста», а регулирование осуществлялось
государственным межведомственным комитетом, объединяющим усилия
Правительства, НБУ и банковской системы в целом.
Вопросы обеспечения сбалансированности экономического роста при его
финансировании за счет эмиссионного ресурса НБУ рассмотрены в
монографии,
где
показана
реальная
возможность
достижения
сбалансированности при одновременном пропорциональном эмиссионном
рефинансировании
проектов
по
производству
инвестиционных
и
потребительских товаров (средств производства и товаров народного
потребления), а так же потребительского кредитования товаров отечественного
производства.
В этой связи необходимо вспомнить о двух несостоявшихся попытках
НБУ по эмиссионному финансированию экономического роста в соответствии
с «Временным положением о порядке кредитования (рефинансирования) НБУ
банков, которые осуществляют долгосрочное кредитование» №283 от
02.18.2003 года и «Положением о рефинансировании и предоставлении НБУ
кредитов банкам Украины с целью стимулирования кредитования экономики
Украины на период ее выхода на докризисные параметры» (постановление
Правления НБУ от 04.02.2010 №47). Эти постановления не были воплощены в
жизнь в силу значительных рисков, вызываемых эмиссионным
финансированием без должного научного обоснования. Но они говорят о
перспективности и потенциальной возможности использования эмиссионного
рефинансирования + кредитования экономики по низким ставкам, т.е. с
использованием эффекта «количественного смягчения», применяемого
развитыми странами. Для Украины это возможность прорыва в новую
экономику, экономику интенсивного развития.
Для стимулирования экономического роста, выхода из «порочного круга
бедности» необходима консолидация общества на задачах развития,
объединения усилий НБУ как эмиссионного центра, создающего денежные
ресурсы и Правительства, обеспечивающего их целевое использование. При
стимулировании экономического роста на базе эмиссионных ресурсов и при
кредитовании ими по нормальным ставкам приоритетных национальных
21

проектов отраслей, видов бизнеса, потребительского кредитования продукции
отечественного производства необходимо учитывать положительный опыт
других стран.
Таким образом может быть обеспечен «количественный» прорыв в
Украине, но для превращения порочного круга бедности в спираль
интенсивного развития необходима консолидация общества на задачах
развития, реализация приоритетных проектов как крупных компаний так и
среднего и мелкого бизнеса. На основе развития доходы бизнеса и населения
должны обеспечить рост бюджетных поступлений и формирование
собственных ресурсов роста.
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НАРІЖНА ПРОБЛЕМА РОЗВИТКУ ІННОВАЦІЙНОГО
ПІДПРИЄМНИЦТВА В УКРАЇНІ
В умовах ринкової економіки ключову роль при вирішенні практично
всіх господарських проблем відіграють грошові відносини, а тому і
найпотужнішим економічним мотиваційним чинником виступають фінанси.
Отже, з’ясування причин уповільнення розвитку того чи іншого економічного
процесу або явища, чи розробка заходів з прискорення його розвитку має
вестись перш за все через призму матеріального (фінансового) заохочення,
особливо якщо мова йде про підприємницьку діяльність. Такий підхід, зокрема,
дозволяє виявити і зрозуміти основну причину вкрай низької інноваційної
підприємницької діяльності в нашій країні, що спостерігається впродовж усього
періоду ринкової трансформації економіки, незважаючи на те, що вченими
розроблено модель інноваційного розвитку економіки України й інноваційний
шлях розвитку визначено у якості пріоритетного.
Впровадження інноваційних проектів – шлях до підвищення
конкурентоспроможності підприємства і товарів, що реалізуються, завоювання
нових ринків збуту, виходу на світовий ринок. Активна й ефективна
інноваційна діяльність – це надійний спосіб швидкого нарощування обсягів
виробництва та збільшення прибутку. Тому дивним, на перший погляд,
видається небажання більшості вітчизняних підприємців активно займатися
інноваційною діяльністю.
Українська держава для підвищення ефективності інноваційного
підприємництва ніби також зробила чимало: Верховною Радою України
проголошено і прийнято інноваційну доктрину; сформовано законодавчу та
нормативну базу підприємництва, а оскільки у своїй основі інноваційна
діяльність є підприємницькою, відповідно, всі ці законодавчі та нормативні
акти регулюють й інноваційну діяльність; сформульовані основні напрями
вдосконалення механізму інноваційного розвитку, визначені особливості
фінансового забезпечення наукової та інноваційної діяльності; розроблено
велику кількість правових та організаційно-економічних заходів, спрямованих
на цінове, податкове, амортизаційне, митно-тарифне стимулювання
інноваційної діяльності підприємств; визначені, на основі науково-прогнозного
аналізу світових тенденцій соціально-економічного і науково-технологічного
розвитку та з урахуванням можливостей вітчизняного інноваційного
потенціалу, стратегічні пріоритетні напрями інноваційної діяльності в Україні.
Все це свідчить про те, що українська влада усвідомлює необхідність і
пріоритетність інноваційного напряму розвитку економіки країни, як такого,
що посилює економічну безпеку країни і сприяє реальній незалежності.
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Тоді чому суб’єкти підприємницької діяльності в Україні у переважній
більшості залишаються пасивними до інноваційного процесу?
Однією з причин цього є нерозвиненість економічної конкуренції між
суб’єктами господарювання, що породжує інертність до розробки і
впровадження інноваційних проектів. Посиленню конкурентної боротьби
сприяє підвищення економічної ефективності підприємницької діяльності та
зростання продуктивності праці, спонукальним чинником до чого в умовах
ринкових відносин виступає прибуток, заінтересованість суб’єкта
господарювання у фінансовому результаті від здійснюваної діяльності. Але
чомусь фінансова мотивація, як випливає з аналізу вітчизняного законодавства,
віднесена до другорядного чинника, якого легко можна проігнорувати, якщо в
державному бюджеті не вистачає коштів. Про це свідчить поширена практика
призупинення або взагалі скасування Верховною Радою України саме тих
важливих положень Законів України, в яких були свого часу передбачені певні
фінансові пільги для стимулювання інноваційної діяльності.
Зокрема, статті 21 і 22 Закону України «Про інноваційну діяльність»
(№40-ІV), які мали важливі положення про те, щоб залишати у розпорядженні
суб’єкта інноваційної діяльності 50% ПДВ, одержаного (нарахованого) від
продажу товарів (робіт, послуг), пов’язаних з інноваційним проектом, і його
використання за цільовим призначенням; про звільнення від ПДВ та мита
ввезеної сировини, обладнання й інших товарів для виконання пріоритетного
інноваційного проекту; про застосування інноваційними підприємствами
прискореної амортизації основних фондів та встановлення щорічної
двадцятивідсоткової норми прискореної амортизації основних фондів групи 3;
про сплату податку на землю у розмірі 50% від діючої ставки оподаткування,
тобто про надання податкових та митних пільг для інноваційних підприємств,
було виключено з цього закону на підставі Закону України «Про внесення змін
до Закону України «Про Державний бюджет України на 2005 рік» та деяких
інших законодавчих актів України» від 25.03.2005 р. (№2505-15) [1].
Окрім того, ще у 2004 році виключено із Закону України «Про
оподаткування прибутку підприємств» п.7.14 статті 7, згідно з яким прибуток
від реалізації інноваційного продукту впродовж перших 3-х років після його
реєстрації повинен був оподатковуватися у розмірі 50% від діючої ставки
податку на прибуток. Отже, інноваційна продукція стала оподатковуватися на
загальних підставах, тобто за повною ставкою [2].
Існуючі нині заходи державної фінансової підтримки, цільового
субсидування та кредитування технопарків, які передбачені Законом України
«Про спеціальний режим інноваційної діяльності технологічних парків» теж не
сприяють розвитку конкуренції в середовищі технопарків, оскільки стосуються
лише 16-ти технопарків, що ставить у нерівні умови господарювання решту
технопарків, для яких такі пільги не передбачено.
Здавалося б, що на цьому фоні дещо поліпшував ситуацію в інноваційній
сфері ухвалений у 2003 році Закон «Про пріоритетні напрями інноваційної
діяльності в Україні» (№433-IV вiд 16.01.2003р.), котрим передбачалося
застосування положення про залишення у розпорядженні платника податків
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50% податку на прибуток, одержаного від виконання інноваційних проектів,
який мав зараховуватися на спеціальний рахунок інноваційного підприємства і
міг бути використаними ним лише на фінансування інноваційної, науковотехнічної діяльності і розширення власних науково-технологічних та дослідноекспериментальних баз. Але на практиці зазначені положення реалізувати було
дуже складно через непросту процедуру узгоджень: рішення про надання
проекту статусу інноваційного приймалися вищими органами виконавчої
влади; закон також вимагав, щоб для кожного інноваційного проекту велася
окрема бухгалтерія, що призводило до зростання витрат на оплату праці
працівників бухгалтерської служби, особливо на малих підприємствах. До того
ж цей Закон зрештою було визнано неконституційним Рішенням
Конституційного Суду України №18-рп/2009 (v018p710-09) від 14.07.2009 [3].
Як видно, із прийнятих законів вилучені саме ті статті, у яких мова йде
про фінансову мотивацію до інноваційної підприємницької діяльності. А
оскільки остання вимагає, по-перше, значних коштів, а по-друге, пов’язана з
великим економічним ризиком, тобто разом з можливістю одержання прибутку
загрожує, у випадку невдалого інноваційного проекту, чималими збитками, то
не дивно, що підприємців вона економічно не приваблює.
Отже, фінансова підтримка з боку держави є наріжною проблемою
розвитку інноваційного підприємництва в Україні, без якої активізувати
інноваційну діяльність в нинішніх умовах відсутності належного
конкурентного середовища в країні практично неможливо.
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НЕДЕРЖАВНІ ПЕНСІЙНІ ФОНДИ ЯК СУБ’ЄКТИ
ФІНАНСОВОГО РИНКУ
В сучасних умовах економічних трансформацій проблема пошуку і
мобілізації додаткових джерел фінансування соціально-економічного розвитку
постає особливо гостро. Світовий досвід показує, що створення і ефективне
функціонування фінансових інститутів є ключовим чинником нарощення
інвестиційних ресурсів, що забезпечують економічне зростання в країні.
Потенційними інститутами мобілізації довгострокових ресурсів для
фінансування проектів розвитку виступають такі інституційні інвестори як
недержавні пенсійні фонди (НПФ).
Законодавчо визначено, що недержавний пенсійний фонд – це юридична
особа, яка має статус неприбуткової організації (непідприємницького
товариства), функціонує та провадить діяльність виключно з метою
накопичення пенсійних внесків на користь учасників пенсійного фонду з
подальшим управлінням пенсійними активами, а також здійснює пенсійні
виплати учасникам [1].
Процеси створення та розвитку НПФ в Україні розпочалися з прийняттям
Закону України «Про недержавне пенсійне забезпечення» від 09.07.2003 р.
Зважаючи на відносно короткий період діяльності, НПФ ще не зайняли належне
їм місце в інституційній структурі вітчизняного фінансового ринку. Так,
загальний обсяг пенсійних активів станом на 30.09.2011 р. становив лише
1306,4 млн. грн. Разом з тим, потенціал розвитку даних інститутів чималий –
активи накопичувальних пенсійних систем тринадцяти найбільших пенсійних
ринків світу становлять біля 70% їх ВВП. За наявними прогнозами сукупна
вартість пенсійних активів у світі до 2020 року зросте на 66% і досягне 36 трлн.
євро [2].
Як суб’єкти фінансового ринку НПФ виконують для економіки наступні
важливі функції: 1) акумуляція заощаджень населення у вигляді пенсійних
внесків; 2) формування «довгих» пенсійних ресурсів; 3) ефективний розподіл
фінансових ресурсів; 4) диверсифікація ризиків.
Мобілізація та використання «довгих» інвестиційних ресурсів
перетворює НПФ в ефективний механізм для розвитку фінансового ринку й
розподілу капіталу між галузями економіки, джерело довгострокового розвитку
національного фондового ринку та стабілізуючий елемент економіки.
Існуюча система захисту пенсійних накопичень, що передбачає розподіл
функцій, повноважень і відповідальності між суб’єктами інфраструктури
фонду, безумовне право власності учасника на його пенсійні накопичення,
обов’язкову диверсифікацію пенсійних активів, неможливість банкрутства
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НПФ тощо обумовлює вищий рівень фінансової безпеки фондів порівняно з
іншими фінансовими інститутами.
Зрозуміло, що активи НПФ повинні бути представлені ліквідними,
надійними та дохідними складовими, що вимагає від останніх здійснення
консервативних інвестиційних стратегій. Позитивний вплив НПФ на
кон’юнктуру фінансового ринку здійснюється за рахунок: зростання попиту на
цінні папери; розвитку інфраструктури фінансового ринку; зменшення
волатильності цін внаслідок використання зважених стратегій; підвищення
рівня прозорості ринку за рахунок публічного оприлюднення інформації про
результати діяльності НПФ; активізації конкуренції на ринку фінансових
послуг щодо залучення заощаджень суб’єктів господарювання і населення;
розширення кола фінансових інструментів, стратегій інвестування й управління
ризиками.
Будучи одночасно і соціальними, і фінансовими інститутами, НПФ
гарантують і надають додаткове фінансове забезпечення особам після
досягнення ними пенсійного віку, а заощадження населення, вкладені в НПФ, є
джерелом інвестиційного зростання національної економіки. Формування
потужного довгострокового внутрішнього інвестора в результаті розвитку НПФ
стане вагомим стимулом для розвитку фінансового ринку, порятунком для
економіки та каталізатором прискореного економічного зростання.
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КОНЦЕПТУАЛІЗАЦІЯ ПОВЕДІНКОВИХ ФІНАНСІВ
В ПРОЦЕСІ ІНВЕСТУВАННЯ
Поведінка населення як постачальників та споживачів фінансових
ресурсів каталізує/стримує економічний розвиток, визначаючи поперемінну
амплітуду кон’юнктурних циклічних коливань.
Інвестиційні уподобання учасників ринків завжди слугують барометром
“економічної погоди”, чому є численні свідчення за останні роки. Особливості
інвестиційної поведінки населення можна пояснити в рамках поведінкових
фінансів. Їх суб’єктами є домогосподарства, корпорації (фінансові та
нефінансові) і держава, а сутність розкривається через фінансові відносини –
між організаціями та між ними і громадянами, між громадянами безпосередньо
з приводу інвестування, залучення та перерозподілу фінансових ресурсів
відповідно до економічних потреб зацікавлених сторін. Інвестиційна складова у
формуванні інтересів, активів і пасивів учасників таких угод є основною.
Поведінкові фінанси завжди індикативно зфокусовані на конкретних
особах – індивідуумах (які діють у власних чи інших інтересах) і тому не
можуть бути знеособленими, – навіть якщо центр прийняття рішення невідомий
чи постійно зміщується. Відзначаючи поєднання раціональності та
ірраціональності мислення і поведінки індивідуумів, слід зважати на те, що
останні в групах і кожен окремо мають свою сформовану шкалу цінностей.
Поведінкові фінанси ґрунтуються на платформі самоменеджменту (для
фізичних осіб) та поєднані з останнім через дотримання рестрикційних норм
регуляторних актів (для юридичних осіб).
Водночас поведінкові фінанси як економічне явище дещо розмиті чи/або
невизначені – адже в них поєднуються положення різних економічних теорій,
норми різних кодексів – господарського, цивільного та інших, а також
стохастичні моделі ціноутворення та оцінки вартості грошей в часі. Тому за
відсутності чіткої кількісної формалізації необхідних параметрів вивчати їх
досить проблематично. До цього додаються складність мотивування і
користування фінансовими послугами в нестабільних умовах та невирішеність
питань фінансової безпеки учасників ринку фінансових послуг (для України ці
фактори безперечні).
Роль вивчення поведінкових фінансів – можливість оцінювання і
прогнозування інвестиційних уподобань інституційних інвесторів (тобто
фінансових установ – професійних учасників ринку) та інвестиційні настрої
домогосподарств (непрофесійних, проте потенційно масових інвесторів). При
цьому оцінюється і рівень економічної освіти, фінансової культури і
обізнаності громадян, що відзначає соціальну значимість поведінкових
фінансів, які відображають залежність економіки від довіри, соціуму і права.
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Ринок фінансових послуг – завжди динамічна сфера прояву поведінкових
фінансів шляхом встановлення контактів і реалізації контрактів. Наявність
довірчих (трастових) відносин є базовим елементом розвитку поведінкових
фінансів і ринку фінансових послуг.
Значення поведінкових фінансів зростатиме – оскільки розвиток ринків
фінансових послуг значною мірою є результатом роботи фінансових установ з
людьми, співпраці з врахуванням інвестиційної психології насамперед
непрофесійних інвесторів. В Україні, попри збереження деструктивних кризових
наслідків і появи нових загроз на фінансовому ринку, потреби у фінансових
послугах банків і небанків поступово збільшуються, і, відповідно тенденція
інтермедіації поширюється. Архіважлива проблема, що потребує розв’язання –
розширення доступу до фінансових послуг. Це означає можливість охоплення
послугами більш широких верств населення при усвідомленому виборі і
користуваннi необхідними фінансовими інструментами. Доступ до фінансових
послуг необхідно покращувати, – оскільки масовий фінансовий сервіс є
основою специфікації прав власності і легалізації капіталу.
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ГЛОБАЛЬНІ ЕКОНОМІЧНІ ПРОЦЕСИ І РОЗВИТОК ФІНАНСОВОЇ
ФІНАНСОВОЇ СИСТЕМИ УКРАЇНИ
Розвиток світової економіки останніми десятиліттями супроводжується
новими процесами, які мають суттєвий вплив на національні економіки та
фінансові системи усіх держав. Розвиток фінансових систем багатьох країн і
зокрема України обумовлюється не тільки і не стільки національними
економічними факторами і внутрішньою політикою урядів, а значною мірою
глобальними економічними процесами і глобальними викликами. Виразно
виявились і суперечливо переплелись позитивні та негативні тенденції і
наслідки глобалізації і зокрема глобалізації економічної. Завершується перехід
від однополюсної системи управління світовим порядком до багатополюсної.
Наростає суперництво і конкуренція між США, Японією, Європейським
Союзом, країнами БРІКС. Загострилась боротьба за світове лідерство.
Наростають глобальні ризики розвитку національних фінансових систем.
Знижується світова економічна стійкість. Наростає невизначеність у майбутніх
економічних процесах. Посилюються об’єктивні обмеження у доступі до
основних ресурсів, зокрема води, енергії, продовольства, що обумовлює
загострення боротьби за контроль над ними, світову нестабільність,
регіональні та субрегіональні конфлікти.
Одночасно зменшуються можливості впливати на світові процеси
традиційних міжнародних інститутів, зокрема Світового Банку, МВФ, навіть
ООН. Постали та активно втручаються у розв’язання світових проблем
Європейський Союз, Організація Азіатсько-Тихоокеанського економічного
співробітництва, Асоціація держав південно-східної Азії (АСЕАН),
Шанхайська організація співробітництва, ОПЕК, Африканський Союз,
Північно-Американська зона вільної торгівлі (НАФТА), Латиноамериканська
асоціація інтеграції (ЛАІ).
Особливу роль у світі почали відігравати Велика вісімка та Велика
індустріальна двадцятка. Міжнародний клуб Велика вісімка об’єднує уряди
Великобританії, Німеччини, Італії, Канади, Росії, США, Франції, Японії, а
також Європейську комісію. Вісімка виробляє понад 46 відсотків світового
ВВП. Група 20 включає Австралію, Аргентину, Бразилію, Великобританію,
Німеччину, ЄС, Індонезію, Індію, Італію, Канаду, Китай, Мексику, Росію,
Саудівську Аравію, США, Турцію, Францію, Південно-Африканську
Республіку, Республіку Корея, Японію. Група 20 виробляє понад 90 відсотків
світового ВВП.
Важливим чинником розвитку світу стала глобальна економічна криза,
яка розгорнулася у 2008 році. Зменшилися обсяги світової економіки, світової
торгівлі, зросли суверенні державні борги, скорочуються державні видатки,
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інвестиції, виросли масштаби припливів та відпливів капіталу. Як наслідок
фінансові системи більшості країн постали перед великими проблемами.
Збалансування національних фінансів стало питанням виживання для багатьох
держав. Різко зросла соціальна напруга у світі, яка поєдналася із релігійними,
національними та іншими конфліктами.
Поряд із глобальними процесами дали про себе знати континентальні та
регіональні проблеми. На фінансові системи розвинутих країн все більше
тисне фактор соціалізації державних видатків, що стало непосильним для
реального сектору, економічні та демографічні проблеми, які обумовлюють
потребу докорінної модернізації пенсійних систем та інших систем
соціального забезпечення.
За процесів які розгортаються у світі, глобальні фактори чинять
вирішальний вплив на економічну та фінансову систему України. В умовах
посилення нестабільності цін та попиту на зовнішніх ринках спостерігається
тенденція до скорочення доходів України від основних експортних галузей
економіки, зокрема металургійної, хімічної тощо. Має місце тенденція до
скорочення темпів росту ВВП країни та основних галузей економіки. Ростуть
труднощі із виконанням бюджету, знову росте його дефіцит. Зростають
державні та корпоративні запозичення, борг країни. Виник і продовжує мати
місце дефіцит Пенсійного фонду України. Зменшуються інвестиційні
можливості країни. Скорочуються золото валютні резерви. Має місце значний
дефіцит зовнішньої торгівлі.
Постало питання вироблення та реалізації довгострокової антикризової
програми розвитку, спрямованої на структурну модернізацію економіки,
розвиток
внутрішнього
ринку,
підтримку
широкомасштабного
підприємництва, зміну політики бюджетних видатків, справжнє реформування
пенсійної системи, медичного обслуговування, оптимізацію системи
державних запозичень, підвищення ефективності корпоративного сектору та
його фінансів, розробку та реалізацію проривних національних інвестиційних
проектів світового та європейського рівня значення.
На весь зріст постала проблема вибору Україною моделі та шляхів
інтеграції до Європейського Союзу із збереженням співробітництва із
країнами Митного Союзу, що суттєво впливатиме на стан публічних та
корпоративних фінансів, а також фінансів домашніх господарств.
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ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ ФИНАНСОВОГО РЫНКА АЗЕРБАЙДЖАНА
Эффективно функционирующий финансовый рынок страны является
залогом стабильного развития национальной экономики. Как известно
финансовый рынок включает в себя государственные финансы и финансы
частных (в том числе иностранных) лиц. С точки зрения макроэкономи-ческого
анализа и роли государства в развитии национальной экономики,
государственные финансы имеют особое значение.
Ведущим звеном государственных финансов выступает государ-ственный
бюджет. В последние годы мы являемся свидетелями значительного роста как
доходной, так и расходной части государственного бюджета Азербайджана.
Так, за период 2005-2011 годы доходная и расходная части бюджета выросли
почти в 9 раз. В 2011 году доходная часть государственного бюджета составила
19,9 млрд. долларов США, а расходная 19,5 млрд. долларов. Несмотря на
значительный рост в экономике денежной массы инфляция контролировалась и
составляла однозначную величину.
Успехи, достигнутые в национальной экономике обусловили
социальную направленность государственного бюджета что
позволяет,
систематически увеличивать размер оплаты труда, а также пенсии и
социальные выплаты. Так, за период 2007-2011 годы среднемесячная
номинальная заработная плата выросла с 253,9 до 459,6 долларов, а пенсии с
48,4 до 142,9 долларов. Уровень бедности в стране сократился с 29,3% в 2005
году до 7,6% в 2011 году.
В 2011 году в стране создано в общей сложности более 94,1 тыс. рабочих
мест, в том числе 72,3 тыс. постоянных. При этом около 80% новых рабочих
мест создано в регионах страны. В течение 2011 года введено в строй более 5,1
тыс. новых предприятий, 57,6 тыс. человек стали заниматься
предпринимательской деятельностью.
Важнейшим элементом финансовой системы страны является
Государственный нефтяной фонд. В 2004 году Правительством страны была
принята «Долгосрочная стратегия управления нефтегазовыми доходами на
период 2005-2025 годы». Средства, аккумулирующиеся в Фонде, планируется
использовать
в
трех
основных
направлениях: улучшение
экономической инфраструктуры страны (строительство дорог, систем
водоснабжения, газоснабжения, ирригации и т.д.); развитие систем образования
и здравоохранения; снижение налогов для ненефтяного сектора. Не менее 25%
от доходов Фонда планируется сохранить будущим поколениям.
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Диаграмма 1. Доходы государственного бюджета (млн долларов США).
В 2011 году большая часть использованных средств фонда была
направлена на финансирование государственного бюджета страны, далее
идут расходы на улучшение социально-бытового положения беженцев и
вынужденных переселенцев, финансирование проектов
мелиоративной
системы «Самур-Абшерон», строительства железной дороги «Баку-ТбилисиКарс», обучение молодежи за рубежом и др. На середину 2012 года объем
средств аккумулируемых в фонде превысил 32,7 млрд. долл. США.
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Диаграмма 2. Динамика средств Государственного нефтяного фонда
Азербайджанской Республики (млн. дол. США)
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В основном активы фонда размещаются в краткосрочные и
среднесрочные финансовые инструменты, частъ средств передана менеджерам
по управлению инвестиционными активами. В валютной структуре фонда
представлены доллары США, евро и фунты стерлингов.
Следует отметить и то, что на середину 2012 года объем валютных
резервов, находящихся в распоряжении Центрального банка Азербайджана,
достиг 11,0 млрд. долларов США.
В 2011 году объем инвестиций в национальную экономику составил 21,7
млрд. дол. США. При этом 60% являются внутренними инвестициями, а 40%
иностранными.
В настоящее время предприятия и организации страны успешно
инвестируют в различные проекты в экономики Грузии, Турции, Украины,
Румынии, Швейцарии и др. стран. Таким образом, Азербайджан активно
участвует в процессах глобализации, то есть национальная экономика в
значительной мере связана с мировой экономикой.
Тогда возникает вопрос: повлиял ли мировой финансовый кризис на
экономику Азербайджана и если повлиял то как? Однозначно ответить на этот
вопрос невозможно. Наша страна развивает свою экономику в условиях
глобализации
и взаимозависимой архитектуры мирового хозяйства,
естественно, что колебания валют, изменение стоимости нефти оставляет след
на национальной экономике. Значительное снижение мировых цен на нефть
привели к снижению бюджетных и экспортных доходов. Следует отметить, что
снижение на 10 долларов цены одного барреля нефти означает для платежного
баланса Азербайджана 2 миллиарда долларов США. Ряд предприятий и банков
столкнулись с трудностями при пролонгации краткосрочных внешних
обязательств, что вызвало дефицит ликвидности в банковском секторе и
способствовало снижению роста кредитования. Но вместе с тем продуманная
стратегия и эффективная тактика руководства страны позволила
минимизировать отрицательное влияние мирового финансового кризиса. В
определенной мере это связано с тем, что:
- экономика Азербайджана на протяжении последних лет росла самыми
высокими темпами в мире;
- акции азербайджанских предприятий и отечественных банков не
находятся в обороте мировых бирж и портфель инвестиций банков
Азербайджана не входит в сферу акций крупных финансовых структур,
потрясаемых кризисом;
- реализуется сбалансированная
политика
в сфере
внешних
заимствований (государственный долг – 4,8 млрд. долларов, или 7,6% от ВВП,
522 доллара на одного жителя страны), гибкая налогово-бюджетная политика,
а также осторожная политика в сфере ипотечного кредитования.
В условиях мирового финансового кризиса руководство страны
разработало и оперативно реализовало неотложные антикризисные меры:
- ограничило воздействие на бюджет значительного падения мировых цен
на нефть, позволив Государственному нефтяному фонду
переводить
намеченный объем ресурсов в госбюджет;
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- осуществило крупные вливания капитала в экономику и предоставило
государственные гарантии по займам с тем, чтобы помочь предприятиям,
находящимся в сложной ситуации из-за мирового финансового кризиса
погашать свои внешние долговые обязательства;
- сократило неприоритетные расходы государственного бюджета и
финансировало начатые инвестиционные проекты, адаптировав их к
снизившимся доходам.
В результате принятых мер правительство смогло сохранить дефицит
бюджета в целом на стабильном уровне и при этом увеличить социальные
расходы, допуская при этом снижение налогов.
Следует отметить и то, что Центральным банком Азербайджана
реализуется устойчивая и маневренная монетарная политика, направленная на
дальнейшее укрепление финансовой стабильности банковского сектора страны.
Центральный банк выполняет координирующую функцию, последовательно
осуществляет анализ ликвидности банков, адекватные параметры капитала.
Еще одним фактором безопасности банков страны является то, что иностранное
кредитование составляет незначительную часть активов банков страны, в то
время как этот показатель в других странах СНГ был весьма высоким.
На фоне имеющих место в странах СНГ процессов девальвации
национальной валюты у нас в стране обеспечивается стабильность маната. В
начале 2009 года ЦБА успешно проводил интервенции для сохранения
привязки обменного курса маната к доллару США, что позволяло снижать
инфляцию и избегать негативного воздействия на балансы населения и банков,
а также предотвращало дальнейшую долларизацию национальной экономики.
Азербайджан в настоящее время обладает достаточными валютными резервами
для обеспечения стабильности курса национальной валюты.
Стабильный манат предотвратил резкое подорожание импорта как
потребительского, так и производственного назначения. Это также
нейтрализовало такие угрозы, как резкое падение вкладов населения, рост
груза внешнего долга в валюте, снижение общественного доверия к манату.
Стабильность маната и низкая инфляция обеспечили сохранение темпов роста
реальных доходов населения в кризисный - 2009 год примерно на уровне 6%.
Они также оказали положительное влияние и на конкурентоспособность
экономики. Средневзвешенные цены национальных производителей по
сравнению с ценами в странах — торговых партнерах уменьшились почти на
6%.
ЦБА сохранив стабильный обменный курс маната, обеспечил
ликвидностью банковский сектор. Для преодоления ухудшения ликвидности и
ужесточения условий кредитования ЦБА в период с сентября 2008 года по
декабрь 2009 года снизил нормативы обязательных резервов по депозитам с 12
до 0,5% и сократил ставку рефинансирования с 15 до 2%. Снижение процента
учетных ставок позволило коммерческим банкам поддерживать выдачу
кредитов на прежнем уровне. Снижение созданного банками для внутренних
обязательств фонда запаса, ликвидация принудительного фонда запаса по
иностранным обязательствам в целом было направлено на повышение
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эффективности деятельности банков. Кроме того, ЦБА предоставил почти 1,1
млрд. долларов США (2,6% ВВП) в виде поддержания ликвидности банков,
которые сталкивались с временными проблемами ликвидности. Наконец,
максимальная сумма страхования депозитов была увеличена в 5 раз, что
помогло упрочить доверие населения к банковской системе страны. В условиях
реализации такой политики ни один банк, в условиях мирового финансового
кризиса, не разорился.
Стабильность ситуации в финансовой системе страны подтверждает и тот
факт что в 2012 году начался процесс возврата гражданам советских вкладов
Сбербанка. Следует отметить, что советский рубль обменивается по самому
высокому курсу среди стран СНГ: 63 цента в обмен на один советский рубль. В
Беларуси курс был на уровне 33 центов, в Литве 40 центов и т.п.
Таким образом, в условиях перманентно протекающего мирового
финансового кризиса курс национальной валюты остается стабильным,
банковская
система
функционирует
достаточно
эффективно,
что
свидетельствует о вывереной экономической политике Президента
Азербайджана господина Ильхама Алиева. Данный тезис подтверждается и в
отзывах международных финансовых организаций, таких как Всемирный банк,
Международный валютный фонд и рейтинговых агентств. Так, в конце 2011
года служба кредитных рейтингов Standard & Poor’s повысила долгосрочный и
краткосрочный суверенные кредитные рейтинги Азербайджана с «ВВ+/В» до
инвестиционного уровня «ВВВ-/А-3″. Прогноз — «Стабильный». Оценка риска
перевода и конвертации валюты остается на уровне «BBB-». Рейтинговое
действие обусловлено тем, что растущие чистые активы государственного
сектора Азербайджана и международная инвестиционная позиция страны
улучшились до уровня, обеспечивающего значительные резервы, как для
бюджета, так и для внешнего платежного баланса.
Как мы видим, мировой финансовый кризис не повлиял на устойчивость
отечественной экономики и финансовой системы, и впервые за свою новейшую
историю страна получила инвестиционный рейтинг, то есть Азербайджан
сегодня на мировой арене выступает как государство кредитор.
Список использованных источников
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УПРАВЛІННЯ РИЗИКАМИ МІЖНАРОДНИХ РОЗРАХУНКІВ В
КОМЕРЦІЙНОМУ БАНКУ
Банківська система виконує важливі макроекономічні функції, пов’язані з
трансформацією заощаджень у інвестиції та забезпеченням безперервного
функціонування системи розрахунків як в межах народного господарства
країни, так і з зовнішньоекономічними партнерами. За сучасних обставин
зростаючої взаємозалежності економік різних країн зростає роль ефективних та
надійних міжнародних розрахунків, а також значення супутніх послуг банків
при їх здійсненні. Адже комерційні банки виступають не тільки суб’єктами
розрахунків у зовнішньоекономічних зв’язках вітчизняних компаній з
зарубіжними партнерами, а й посередниками-консультантами, кредиторами та
гарантами.
Сучасний етап розвитку системи міжнародних банківських розрахунків
характеризується взаємодією трьох основних тенденцій. По-перше, це
глобалізація міжнародних банківських розрахунків, що виражається у
прийнятті на глобальному рівні правил обігу платіжних інструментів та
використання різних форм розрахунків. До таких правил відносяться
уніфіковані правила Міжнародної торгової палати по інкасо в редакції 1995 р.
(публікація МТП № 522), уніфіковані правила та звичаї МТП для
документарних акредитивів в редакції 2007 р. (публікація МТП № 600);
Доповнення до уніфікованих правил для електронного представлення
документів (2001 р.); Уніфіковані правила з міжбанківського рамбурсування за
документарними акредитивами (1995 р.); Міжнародна практика Стендбай (1998
р.) тощо. По-друге – це зростання кількості суб’єктів міжнародних розрахунків
за рахунок розширення кола осіб, які користуються міжнародними
розрахунковими послугами банків. І, по-третє, - це розвиток інформаційнотехнічних комплексів, призначенням яких є посилення безпеки міжнародних
розрахунків, підвищення їх швидкості та надійності.
У зв’язку із зростанням зовнішньоекономічного обороту України,
інтеграцією українських банків до світової фінансової системи, відкриттям
філій іноземних банків в Україні роль міжнародних банківських розрахунків
постійно зростає. Для розвитку зовнішньоекономічних зв’язків система
міжнародних банківських розрахунків потребує постійного вдосконалення.
Ефективність зовнішньоекономічної діяльності значною мірою визначається
правильністю вибору і порядком проведення валютно-фінансових розрахунків
та кредитних операцій, які супроводжують міжнародні угоди. Ефективність
міжнародних розрахунків пов’язана з результативністю управління ризиками. А
дослідження ризиків міжнародних банківських розрахунків включає наступні
етапи:
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-визнання існування ризиків здійснення міжнародних розрахунків та
уточнення їх змісту;
-проведення класифікації ризиків;
-розробка процедур оцінки ризиків;
-розробка та реалізація політики зменшення ідентифікованих ризиків.
Ризики банківських розрахунків – це загроза втрат, пов’язаних з
специфікою міжнародних банківських операцій, що здійснюється кредитними
організаціями. Ризики міжнародних банківських розрахунків можливо умовно
поділити на внутрішні та зовнішні. До зовнішніх відносять ризики, пов’язані з
діяльністю
іноземних
партнерів
(експортерів,
імпортерів,
банківкореспондентів), а до внутрішніх ризиків – ризики, обумовлені діяльністю
національних суб’єктів, які беруть участь у проведенні міжнародних
розрахунків.
Внутрішні ризики міжнародних банківських розрахунків можливо
диференціювати за ознаками, які представлені в таблиці 1. Наступним кроком в
розробці методики оцінки внутрішніх ризиків міжнародних банківських
розрахунків є визначення етапів їх оцінки.
Таблиця 1
Класифікація внутрішніх банківських ризиків при здійсненні банком
зовнішньоекономічної діяльності
Критерій класифікації
Види ризиків
Характеристика об’єкту
Ризик окремої міжнародної розрахункової
операції
Кількість інструментів
Індивідуальний фінансовий ризик
Портфельний фінансовий ризик
Фінансові наслідки
Ризик фінансових втрат
Ризик втрати ділової репутації
Комплаєнз ризик
Характер прояву в часі
Постійний фінансовий ризик
Тимчасовий фінансовий ризик
Рівень фінансовий втрат
Допустимий фінансовий ризик
Критичний фінансовий ризик
Можливість передбачення
Прогнозований фінансовий ризик
Непрогнозований фінансовий ризик
Можливість страхування
Фінансовий ризик, що підлягає страхуванню
Фінансовий ризик, що не підлягає
страхуванню
Для аналізу та оцінки ризиків необхідно, в першу чергу, створити
інформаційну базу щодо основних проблем, що виникають в процесі
міжнародних банківських розрахунків. Має бути нагромаджена статистика
щодо фактів технічних збоїв, технологічних помилок, претензій клієнтів
комерційних банків.
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Наступним кроком дана інформаційна база має підкріплюватися
створенням і оновленням нормативно-правової бази міжнародних банківських
розрахунків, яка включає не тільки положення, інструкції та листи НБУ, але і
відслідковує зміни в уніфікованих правилах та звичаях.
Наступним етапом аналізу міжнародних банківських розрахунків має
стати процес визначення збитків, неотриманих доходів, пов’язаних із
несприятливим чинниками, що проявилися в процесі міжнародних банківських
розрахунків. При цьому загальні витрати банку з ліквідації наслідків ризикових
ситуацій потрібно розраховувати шляхом додавання усіх витрат по кожній
ризиковій ситуації за наступною формулою:
n

∆SC = ∑ Pt × SCt,
t =1

де SC – загальні витрати банку на усунення наслідків ризикових ситуацій,
що виникають при міжнародних банківських розрахунках;
Pt – вірогідність настання t-тої ризикової ситуації;
SCt – витрати банку на усунення t-тої ризикової ситуації
n - загальна кількість ризикових ситуацій у міжнародних банківських
розрахунках.
Вся сукупність методів управління ризиком здійснення міжнародних
розрахунків може бути поділена на дві групи: адміністративні (ухилення від
ризику) та економічні (страхування, гарантування). Адміністративні методи
ґрунтуються на директивному підході до організації контролю за проведенням
розрахунків і передбачають володіння інформацією щодо особливостей
відвантаження товарів, оформлення документів для розрахунків за
відвантажену продукцію, технологією здійснення міжнародних платежів.
Основу другої групи методів становлять заходи економічного впливу на рівень
ризиків, які несуть міжнародні розрахунки та нейтралізації можливих
фінансових наслідків їх прийняття. Для досягнення оптимального результату
банкам доцільно використовувати сукупність методів, які дозволяють
максимально повно впливати на джерело ризику і управляти ймовірними
наслідками його реалізації.
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СЕРЕДНЬОСТРОКОВЕ БЮДЖЕТНЕ ПЛАНУВАННЯ ЯК ІНСТРУМЕНТ
ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПОЛІТИКИ
Відповідно до президентської Програми економічних реформ на 2010 –
2014 рік “Заможне суспільство, конкурентоспроможна економіка, ефективна
держава”[1] та проекту Національного плану дій щодо її впровадження на 2013
рік одним з важливих національних пріоритетів є розробка концепції переходу
від середньострокового бюджетного прогнозування до середньострокового
бюджетного планування (СБПП).
Аналіз міжнародного досвіду [2-5] свідчить, що розроблення
середньострокової бюджетної політики здійснюється з використанням п’яти
основних елементів:
1. Наявність узгодженої державної програми (стратегії) соціальноекономічного розвитку країни;
2. Сформованість інституцій та процедур, що забезпечують якісне
середньострокове макроекономічне і бюджетне прогнозування;
3. Наявність процедур вироблення “фіскальних правил”, зокрема в
частині обмеження середньострокових параметрів державного боргу, обсягу
коштів на його обслуговування, бюджетного дефіциту/профіциту;
4. Наявність процедур і механізмів формування “бюджетних лімітів” для
головних розпорядників коштів, моніторингу і забезпечення їх виконання;
5. Наявність механізмів
сполучення елементів “річного” і
“середньострокового” в бюджетному плануванні (середньострокові бюджетні
програми, ПЦМ, інвестиційні програми тощо).
Середньострокове бюджетне планування успішно функціонує лише за
умови наявності відповідного законодавства, інституціонального забезпечення
та впровадження у практику бюджетного процесу
цілісної сукупності
бюджетних правил, які задаються у вигляді конкретних цифрових показників.
З точки зору оцінки ефективності СБПП як засобу стабілізації розвитку
економіки, показовим є досвід країн Європи впродовж 2007 – 2011 років. У цей
період чітко проявилась закономірність: здатність національної економіки
протистояти фінансово-економічній корелює із ефективністю створеної
системи СБПП (табл. 1). Як видно з таблиці, країни, що мали високу експертну
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оцінку ефективності СБПП в докризовий період, пройшли період кризи із
меншими втратами, ніж країни із низькими оцінками.
Таблиця 1
Оцінка ефективності СБПП деяких країн Європи у співставленні із темпом
приросту реального ВВП, %
Країна

Оцінка
ефективності
СБПП, балів[3]

Темп приросту реального ВВП, %

2007 2010 Зміна 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
Болгарія

Темп
приросту
ВВП за
2008 –
2010 роки

0

1

1

6,5

6,4

6,2

-5,5

0,4

1,7

0,5

0,8

Чехія

1,2

1,4

0,2

7,0

5,7

3,1

-4,5

2,5

1,9

0,0

0,9

Німеччина

1,4

1,4

0

3,7

3,3

1,1

-5,1

4,2

3,0

0,7

0,0

Греція

0,6

1,6

1

5,5

3,5

-0,2

-3,1

-4,9

-7,1

-4,7

-8,0

1

1,8

0,8

2,5

2,3

-0,1

-3,1

1,7

1,7

0,5

-1,6

Угорщина

0,2

1,2

1

3,9

0,1

0,9

-6,8

1,3

1,6

-0,3

-4,7

Нідерланди

1,4

1,6

0,2

3,4

3,9

1,8

-3,7

1,6

1,0

-0,9

-0,4

Австрія

1,6

1,6

0

3,7

3,7

1,4

-3,8

2,1

2,7

0,8

-0,4

Польща

0,8

1

0,2

6,2

6,8

5,1

1,6

3,9

4,3

2,7

10,9

Румунія

0

1,6

1,6

7,9

6,3

7,3

-6,6

-1,6

2,5

1,4

-1,4

Словенія

1,4

1,6

0,2

5,8

7,0

3,4

-7,8

1,2

0,6

-1,4

-3,5

Словакія

1

1,2

0,2

8,3

10,5

5,8

-4,9

4,2

3,3

1,8

4,8

Франція

Джерело: складено авторами на основі даних електронної системи
Євростат [2]
В основну групу можна віднести держави, які мають добре розвинену,
сформовану еволюційним шляхом систему СБПП. Наприклад, у бюджетному
процесі Франції окремі елементи середньострокового планування
використовувались ще з XIX сторіччя. Аналогічна ситуація для Австрії,
Нідерландів, ФРН. На сьогодні ці країни мають високу оцінку якості СБПП та
продемонстрували відносно успішне проходження кризового періоду. До
східноєвропейських країн, що щойно здійснюють активну трансформацію
економічної системи в рамках процесу євроінтеграції, можна віднести Польщу,
Румунію, Словенію, Болгарію та Чехію. У цих державах запровадження СБПП
відбулося відносно нещодавно (у дев’яностих роках минулого століття), але
також стало хорошим антикризовим інструментом.
Зібрані дані щодо зарубіжного досвіду показують симптоматичну (рис. 1)
зміну ставлення європейських країн до СБПП у післякризовий період: ті
країни, які зазнали більшого падіння темпів ВВП впродовж 2008-2010 років,
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більш суттєво наростили ефективність національних СБПП на кінець 2010
року порівняно із станом у 2007 році. Тобто уряди цих країн сприймають
ефективне середньострокове бюджетне планування як дійовий інструмент
макроекономічного регулювання і вважають за доцільне здійснювати активне
покращення даної системи.
Враховуючи, що важливим пріоритетом у Національному плані дій - 2013
на впровадження Програми економічних реформ на 2010 – 2014 рік “Заможне
суспільство, конкурентоспроможна економіка, ефективна держав» є розробка
концепції переходу до середньострокового бюджетного планування в Україні,
важливо усвідомити етапи здійснення такого переходу.

Рисунок 1. Залежність приросту ефективності СБПП європейських країн
впродовж 2007 – 2010 років від відповідного темпу приросту реального ВВП
впродовж 2008 – 2010 років.
Міжнародний досвід показує [3-6], що існує два типи країн, що активно
використовують СБПП:
1. країни, що сформували СБПП еволюційним шляхом, це розвинені
країни світу, більшість інших країн Європи;
2. країни, що активно впроваджують СБПП за існуючими методиками,
розробленими міжнародними організаціями USAID, UKAID, OECD[4], IMF[5]
тощо (до них відносяться Пакистан, Бангладеш, Танзанія, Зімбабве та цілий
ряд інших країн Азії та Африки).
Спільними є наступні елементи сценарію впровадження СБПП.
Перший етап – інновації у бюджетному законодавстві. Започатковується
практика складання прогнозів видатків від головних розпорядників на наступні
за плановим два роки. Здійснюються зміни до самого бюджету, з метою його
адаптації до планування. Головних розпорядників коштів зобов’язують
провести детальну ревізію та інвентаризацію всіх видатків та програм, що
фінансуються за рахунок бюджетних коштів. На цьому етапі здійснюється
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розробка програмного забезпечення для здійснення ефективного електронного
обміну даними між учасниками бюджетного процесу.
Другий етап – посилення фіскальної дисципліни. Приймається концепція
здійснення СБПП на основі ухвалених стратегічних пріоритетів держави.
Започатковується стратегічний компонент середньострокового планування.
Встановлюються бюджетні обмеження та правила. Підсилюється контроль
видатків, що здійснюються головними розпорядниками коштів. На практиці
впроваджуються розроблені інформаційні продукти для технічного супроводу
СБПП.
Третій етап – покращення якості середньострокових прогнозів, утворення
незалежних бюджетних установ, виведення процесу планування та
прогнозування з-під політичного впливу.
Приведений сценарій є універсальним та може бути використаний як база
для розробки концепції переходу до СБПП в Україні з врахуванням конкретних
українських реалій.
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ТЕНДЕНЦІЇ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ ФІНАНСУВАННЯ
ІННОВАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В УКРАЇНІ
Інноваційна діяльність значною мірою визначає рівень процесів
економічного зростання держави. Застосування інноваційно-інвестиційної
моделі розвитку передбачає необхідність створення реальних умов для
запровадження пільгового оподаткування підприємств, які виробляють
інноваційну продукцію, створення галузевих інноваційних фондів
стимулювання інноваційного потенціалу. Зважаючи на вище зазначене,
інноваційна сфера з огляду на забезпеченість фінансовими ресурсами
функціонує в критичних умовах.
Інноваційний розвиток економіки України не може здійснюватися тільки
за кошти державного бюджету, він має відбуватися і за рахунок формування
попиту на дослідження й розробки з боку недержавного сектору економіки.
Відповідно за даними Державної служби статистики України обсяги
фінансування інноваційної діяльності протягом 2007-2011 рр. наведено у
табл. 1.
Таблиця 1
Обсяги фінансування інноваційної діяльності в Україні
Рік

Загальна
сума витрат

2007
2008
2009
2010
2011

188486,1
233081,0
151776,8
150665,3
209130,0

Сума витрат у розрізі джерел фінансування (млн грн)
Державний
Власні
Іноземні
Інші джерела
бюджет
кошти
інвестори
10458,1
106519,7
6659,6
64848,7
11576,0
132138,0
7591,4
81775,6
6686.7
96019,0
6859,3
42311,8
9479,0
83997,0
5428,4
53760,9
15599,1
112988,5
6543,7
73998,8

У структурі витрат на інноваційну діяльність переважають в основному
власні кошти (рис. 1). Використання власних фінансових ресурсів знижує ризик
неплатоспроможності підприємства, управління фінансами відбувається
власниками підприємства, але цих коштів зазвичай не вистачає; проте, темпи
росту використання власних коштів підприємств та організацій порівняно з
іншими джерелами зростають. У 2011 р. обсяги інвестування з використанням
власних коштів зросли в 1,35 раза порівняно з попереднім роком.
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Інвестиції в основний капітал за джерелами фінансування
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Рис. 1 Структура джерел інвестування в основний капітал
Державне фінансування інноваційної діяльності у загальній структурі
витрат в середньому за останні п’ять років становило 5,76%, або
186628,1 млн грн. Питома ж вага витрат державного бюджету на інноваційну
діяльність в структурі ВВП України становила у 2011 році 0,011 %. У країнах
ЄС питома вага витрат на виконання наукових та науково-технічних робіт у
ВВП у 2010 р. становила 2%.
Таблиця 2
Питома вага витрат на виконання наукових та науково-технічних робіт у
валовому внутрішньому продукті, %
ЄС 27
Болгарія
Естонія
Іспанія
Латвія
Литва
Німеччина
Польща
Румунія
Словаччина
Угорщина
Чеська
Республіка
Україна

2000
1,85
0,52
0,61
0,91
0,44
0,59
2,45
0,64
0,37
0,65
0,78
1,21

2001
1,86
0,47
0,71
0,91
0,41
0,67
2,46
0,62
0,39
0,63
0,92
1,20

2002
1,87
0,49
0,72
0,99
0,42
0,66
2,49
0,56
0,38
0,57
1,00
1,20

2003
1,86
0,50
0,77
1,05
0,38
0,67
2,52
0,54
0,39
0,58
0,93
1,25

2004
1,82
0,50
0,86
1,06
0,42
0,75
2,49
0,56
0,39
0,51
0,88
1,25

2005
1,82
0,46
0,93
1,12
0,56
0,75
2,49
0,57
0,41
0,51
0,95
1,41

2006
1,85
0,46
1,13
1,20
0,7
0,79
2,53
0,56
0,45
0,49
1,00
1,55

2007
1,85
0,45
1,1
1,27
0,59
0,81
2,53
0,57
0,52
0,46
0,97
1,54

2008 2009 |
0,92 2,01
0,47 0,53
1,29 1,42
1,35 1,38
0,61 0,46
0,8
0,84
2,68 2,82
0,6
0,68
0,58 0,47
0,47 0,48
1,00 1,15
1,47 1,53

2010
2,00
0,60
1,62
1,39
0,60
0,79
2,82
0,74
0,47
0,63
1,16
1,56

0,96 0,98

0,95

1,06

1,03

0,99

0,91

0,86

0,84

0,83
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0,86

Необхідно зазначити зменшення рівня іноземних інвестицій в
інноваційну діяльність України. У структурі інвестиційних витрат іноземні
інвестиції в середньому за останні п’ять років становили 3,34 %, тому що
несприятливий інвестиційний клімат робить українські підприємства
непривабливими для іноземних інвесторів. Іноземні інвестиції для економіки
країни мають велике значення, оскільки вони є джерелом капіталовкладень у
вигляді сучасних засобів виробництва та новітніх технологій, сприяють
поширенню інновацій, збільшенню продуктивності праці.
Для національної економіки необхідно розглядати залучення іноземних
інвестицій у контексті структурних змін та економічного росту. Поряд із
забезпеченням економічного розвитку, прямі інвестиції сприяють вирішенню
важливих завдань створення ефективного власника, що забезпечує ринкову
поведінку з доступом до світових ринків.
Для активізації притоку іноземних інвестицій в Україну важливим є
здійснення таких заходів: забезпечення стабільного законодавства, у тому числі
податкового; створення сприятливого інноваційного клімату; сприяння та
заохочення залучення прямого іноземного капіталу в сферу матеріального
виробництва; створення сприятливих умов для розвитку спільних підприємств;
формування законодавчої бази щодо страхування ризиків спільних
підприємств.
Крім прямого державного фінансування в розвинених країнах
використовують методи і фінансово-кредитні інструменти для підтримки
інноваційного розвитку економіки. У Франції використовують різноманітні
податкові пільги для стимулювання науково-дослідних та дослідноконструкторських робіт. В Японії компанії мають право зменшувати податок на
прибуток якщо вони займаються інноваційною діяльністю.
Для підвищення активності інноваційної діяльності в нашій країні
повинні бути застосовані більш ефективні й сучасні моделі інноваційного
розвитку на базі приватно-державного партнерства (ДПП), зокрема спільного
фінансування проектів при зосередженні управління їх реалізацією з боку
бізнесу та децентралізації державної підтримки. Розвиток ДПП для залучення
інвестицій визначено одним із основних напрямів реалізації Програми розвитку
інвестиційної та інноваційної діяльності в Україні та національних проектів.
ДПП визначено серед ключових механізмів реалізації політики модернізації
економіки України, вирішення важливих соціально-економічних проблем.
Висока ефективність ДПП як форми взаємодії держави та бізнесу доведена
досвідом багатьох країн світу.
Успішний розвиток ДПП як механізму активізації інвестиційної
діяльності та залучення приватних інвестицій у стратегічно важливі для
держави сфери можливий лише за умови, коли буде забезпечено баланс
інтересів держави і приватного інвестора.
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СУЧАСНІ ІНСТРУМЕНТИ УПРАВЛІННЯ ПРОБЛЕМНОЮ
ЗАБОРГОВАНІСТЮ ЗА ІПОТЕЧНИМИ КРЕДИТАМИ
Проблема простроченої заборгованості актуальна практично для всіх
банків, які активно нарощували кредитні портфелі в докризовий період,
враховуючи, зокрема, те, що такі портфелі, більшою мірою, було сформовано за
рахунок кредитів в іноземній валюті (рис. 1). За даними Української
національної іпотечної асоціації (УНІА) [7], на початок 2012 року, близько 30%
заборгованості за іпотечними кредитами в Україні є проблемною.
За даними НБУ [3], за підсумками 2011 року, сума іпотечних кредитів,
виданих банками населенню в гривні, збільшилася на 3,834 млрд., до 21,938
млрд. гривень. Таким чином, у минулому році, після перерви в 2009 і 2010
роках, банки видали нових іпотечних позик у гривні більше, ніж було погашено
старих. При цьому загальна заборгованість населення за іпотечними кредитами
в 2011 році знизилася на 13,294 млрд., або на 12%, до 97,431 млрд. гривень.
Борг українців по іпотеці в доларах США за минулий рік знизився на 15,809
млрд., або на 18%, до 72,008 млрд. (у гривневому еквіваленті). Варто
відзначити, що, незважаючи на зростання суми іпотечних кредитів у гривні, на
початок 2012 року більше трьох чвертей позик все ще залишаються
номінованими в іноземній валюті (73,9% у доларах США).
Для зменшення обсягів проблемної заборгованості за іпотечними
кредитами, протягом 2009-2012 років, банки активно використовують
інструменти реструктуризації кредитної заборгованості, способи взаємодії з
колекторськими організаціями, варіанти продажу проблемних портфелів,
програми лояльності, які дозволили змінити умови кредитування
позичальників, що відчувають тимчасові фінансові труднощі. Зазначені підходи
дозволили банкам знайти способи зменшення обсягів проблемної
заборгованості за іпотечними кредитами та поліпшення якості кредитних
портфелів, проте дане питання поки залишається актуальним.
Дотепер одним з найбільш привабливих способів вирішення питання з
проблемною заборгованістю залишається продаж заборгованості банками
колекторським і факторинговим компаніям.
Разом з тим, з 2010 року деякі комерційні банки розпочали
запровадження процесу переуступки боргу, тобто в практиці комерційних
банків України з’явився новий інструмент управління проблемною
заборгованістю за іпотечними кредитами − цесія. В українському законодавстві
термін «цесія» визначений Національним банком України у Положенні №508
«Про порядок здійснення банками операцій з векселями в національній валюті
на території України» і означає поступку вимог або передачу вимоги в
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зобов’язання іншій особі. Поступка вимоги переносить право вимоги від
первинного кредитора (цеденту) до нового кредитора (цесіонарію).

Рис. 1. Динаміка обсягів проблемної заборгованості у кредитному
портфелі банків України.
Розглянемо переваги та недоліки надання кредитів під купівлю заставної
нерухомості та переуступки боргу – цесії. Факт купівлі-продажу заставної
нерухомості перебуває під контролем банку, що суттєво знижує ризики
покупця. Банк зацікавлений у погашенні проблемної заборгованості за
іпотечним кредитом, тому ретельно контролює коректність нової кредитної
угоди з метою уникнути можливого оскарження позичальником і повернення
грошей покупцеві застави. Тобто юридичні ризики такої покупки мінімізовані.
До того ж, банк отримує можливість швидкого виведення нерухомості з
реєстру заставленого майна, а покупець позбавляється проблем з оформленням
іпотеки. Цесія є невигідною для потенційного позичальника у варіанті, якщо
попередня кредитна угода укладалась за умови піку ринкових цін на
нерухомість і кредит погашено на 5%-10%, оскільки сума кредиту буде
набагато перевищувати реальну ринкову вартість нерухомості. Якщо іпотечний
кредит погашено, наприклад, наполовину, то угода цесії є невигідною для
першого позичальника. Отже, цесія і кредити на купівлю заставної нерухомості
як інструменти управління проблемною заборгованістю за іпотечними
кредитами банків повільно запроваджуються у практику комерційних банків
України, що обумовлено новизною даних інструментів і відсутністю
відпрацьованих механізмів їх дії на ринку іпотечного кредитування.
Слід зазначити, що останнім часом комерційні банки України почали
активно пропонувати плаваючу ставку на іпотечні позики. Комерційні банки
стимулюють потенційних позичальників обирати плаваючу ставку меншою
вартістю таких кредитів, у порівнянні з варіантами кредитів із фіксованою
ставкою. Зазначимо, що плаваюча ставка заснована на макроекономічному
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показнику – обліковій ставці НБУ, до якої додається маржа банку. Плаваюча
ставка може переглядатися двома способами за вибором клієнта: щорічно або
один раз кожні п’ять років. На наш погляд, іпотечні кредити з плаваючою
ставкою є найбільш зручними для банків, оскільки дозволяють нівелювати
ризики, що виникають в результаті коливань курсу, і зробити механізм
прогнозування майбутніх виплат за іпотечним кредитом більш логічним і
зрозумілим для клієнта. З точки зору позичальника, плаваюча ставка є більш
прозорою і прогнозованою порівняно з варіантом одностороннього порядку
зміни процентної ставки банком. Однак, слід врахувати той факт, що в 2011
році прийнятим законом Парламент остаточно заборонив валютне
кредитування фізичних осіб, а змінювати ставки за діючими кредитними
угодами банкам заборонили ще в 2008 році. Тому, переваги плаваючої ставки
відчутні, в першу чергу, для банків, але не для позичальника.
Інноваційним інструментом управління проблемною заборгованістю за
іпотечними кредитами є дисконт на проблемні кредити. Банки пропонують
кілька варіантів отримання знижки. Перший варіант повне погашення
іпотечного кредиту, тобто позичальникові, який готовий повністю
розрахуватися за кредитом, списують 80% нарахованих штрафів за несвоєчасне
погашення кредиту. Другий варіант отримання дисконту заміна позичальника
або кредитора. Даний варіант є зручним і для банку (проблемний кредит
перестає бути проблемним), і для існуючого позичальника, який позбувається
кредиту, і для нового позичальника, оскільки доступність іпотечних кредитів на
сьогодні надто низька. Третій варіант знижка від основного боргу, тобто
отримання від позичальника суми, меншої за надану. Даний варіант
реалізується лише у випадках, якщо іпотечний кредит надто великий і
вилучення об’єкту застави та його продаж неможливі з об’єктивних причин.
Результати запровадження нових інструментів управління проблемною
заборгованістю банків за іпотечними кредитами поки неоднозначні. Одночасно,
не простежується чітко виражена динаміка поліпшення якості кредитних
портфелів, проте наочним є зменшення обсягів проблемної заборгованості
банків у 2011-2012 роках (рис. 1), що, на наш погляд, свідчить про позитивні
зрушення в процесі управління проблемною заборгованістю, а саме:
вдосконалення внутрішньобанківських процедур, створення механізму
виявлення потенційно проблемної заборгованості, організацію аналітичного
обліку проблемної заборгованості, стриману політику кредитування,
активізацію списання поганих боргів, посилення реалізації застав, практику
реструктуризації з частковим списанням боргу і появу пропозицій з продажу
заставних портфелів.
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ФІНАНСОВІ АСПЕКТИ СОЦІАЛЬНОЇ БЕЗПЕКИ
Оцінка соціального стану українського суспільства свідчить про те, що
основні соціальні ризики досягли масштабів, які можуть становити реальну
загрозу національній безпеці держави. Практично за всіма найважливішими
соціальними показниками світового цивілізаційного розвитку Україна
продовжує перебувати на небезпечній межі. Володіючи значними людськими,
територіальними, природними, матеріальними та науково-технічними
ресурсами, Україна за останніми даними займає лише 76-те місце у світі за
індексом розвитку людського потенціалу. Все це є наслідком не тільки
кризових явищ, що супроводжують суспільну трансформацію в Україні, але й
недосконалості державного управління процесами соціальної безпеки.
Формування та практична реалізація науково обґрунтованої політики у
контексті завдань, пов’язаних із забезпечення соціальної безпеки, передбачає,
перш за все, з’ясування суті даного поняття, оскільки в наукових виданнях поки
що немає єдиної думки щодо його визначення. Використовуючи теоретичні
напрацювання з даної проблематики, вважаємо, що соціальна безпека повинна
розглядатися як захищеність життєво важливих інтересів особи, сім'ї і
суспільства від внутрішніх і зовнішніх загроз. Її об'єкти - усі основні елементи
соціальної системи забезпечення якості і рівня життя народу, які регулюються
національною політикою.
Стратегія соціально-економічного розвитку нашої країни повинна стати
стратегією безпечного і стійкого соціального розвитку, спрямованого на
вдосконалення соціальних стосунків, забезпечення рівних можливостей і
соціальної консолідації. Це потребує серйозних фінансових ресурсів і вимагає
прорахованих, ефективних і обговорених з суспільством нових принципів
фінансування соціальної сфери, чіткого уявлення про перспективи її окремих
напрямів, перебудови і підвищеної відповідальності уряду.
Життєво важливими інтересами особи і суспільства, що складають
основний зміст соціальної безпеки і які можуть і повинні бути першочерговими
об’єктами фінансової політики держави, є забезпечення життєвого рівня особи,
її розвитку, відтворення, рівноправності та особистої свободи, забезпечення
роботою, захист особи від негативного впливу навколишнього природного і
соціального середовища.
Забезпечення життєвого рівня включає достатній рівень сукупного
доходу, споживання, необхідні житлово-побутові умови. Забезпечення розвитку
охоплює можливості доступу людей до базової середньої освіти, професійнотехнічної та вищої освіти, до історичних та культурних цінностей, до
фізкультури і спорту. Забезпечення відтворення охоплює процеси нормального
відтворення людини як біологічного виду та соціальної істоти і передбачає
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створення умов для народження і виховання дітей, підтримки здоров’я,
створення та збереження сім’ї. Забезпечення роботою має включати
можливості зайнятості, реалізації своїх професійних навиків, отримання
заробітку, який би був адекватний трудовим зусиллям і рівню кваліфікації,
можливості забезпечення безпеки і охорони праці. Забезпечення особистої
свободи і рівноправності включає вільний розвиток особистості, свободу від
постійної тривоги, забезпечення рівних можливостей, свободу від
дискримінації тощо. Захист особи від негативного впливу навколишнього
природного і соціального середовища передбачає мінімізацію ризиків для
людини, пов’язаних з незадовільним станом природного середовища, рівнем
злочинності та інших форм прояву антисоціальної поведінки, усунення
неприйнятної диференціації майнового стану населення, асиметрії у
економічному і соціальному розвитку регіонів, захист від соціальних ризиків,
пов’язаних з глобалізаційними процесами.
В системі фінансового регулювання процесами соціальної безпеки чільне
місце займає бюджетно-податкова політика. З метою подолання існуючих
соціальних загроз, а також їх попередження використовуються різні форми та
інструменти фіскального регулювання соціально-економічних процесів. Це,
зокрема, мобілізація доходів до бюджетної системи через систему обов’язкових
платежів до бюджету та державних цільових фондів; акумулювання державних
фінансів через неподаткові форми; фінансування видатків, що здійснюються з
бюджетів усіх рівнів на соціальні цілі; бюджетні субсидії, субвенції і дотації на
соціальні цілі; бюджетні кредити соціального спрямування; фінансові санкції за
порушення фіскального законодавства; збільшення фонду оплати праці в
бюджетній сфері; надання пільг окремим верствам населення тощо.
На якість та рівень життя держава може впливати через систему
оподаткування як одного з найвпливовіших інструментів фіскальної політики.
Це оптимізація податкового тягаря, застосування неоподатковуваного мінімуму
доходів громадян, використання екологічних податків, податкові пільги.
Зокрема, за допомогою пільг держава має можливість забезпечувати певні
параметри соціально-економічної системи, забезпечуючи найбільш важливі
соціальні інтереси особи, сім'ї та суспільства. Податкові пільги
використовуються з метою соціальної підтримки та пом’якшення соціальної
нерівності.
Основною формою використання державних фінансів як інструменту
фіскального регулювання процесів соціальної безпеки є здійснення видатків з
державного бюджету, головне призначення яких полягає у структуруванні
державних грошових ресурсів навколо завдань, спрямованих на інтеграцію
суспільства, збереження його цілісності шляхом нейтралізації існуючих та
запобігання виникненню нових соціальних ризиків, на забезпечення
рівномірного розвитку усіх сфер життєдіяльності населення країни.
Отже, соціальна безпека є ключовою гарантією збереження і
ефективності усіх видів інвестицій в людський капітал. Для її забезпечення
потрібні прийняття і виконання високих соціальних зобов'язань держави у
рамках комплексної системи соціальних стандартів та відповідні фінансові
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ресурси. Нова соціальна політика вимагає постійного створення і розширення
для суспільства і для кожного громадянина інфраструктури нових можливостей
для самореалізації, саморозвитку власних інвестицій громадян у своє майбутнє
і майбутнє своєї сім'ї. Для вирішення цих завдань потрібно виходити з
абсолютно іншої парадигми: з визнання рівної значущості для суспільства
соціальної і економічної політики. І це принципове положення повинно стати
базовим при визначенні перспектив подальшого розвитку фінансової системи
України.
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FINANCING OPPORTUNITIES FOR UKRAINIAN ISSUERS:
BOND OR EQUITY OFFERINGS
ON THE FRANKFURT STOCK EXCHANGE
Deutsche Börse, operator of the Frankfurt Stock Exchange (“FSE”) provides
for a variety of market segments for equity and debt offerings and is worth
considering as listing venue for an initial bond offering (“IBO”) or IPO of Ukrainian
issuers. Please find below an outline of different opportunities that might be
interesting for Ukrainian issuers.
Benefits of an international IBO or IPO
Most German exchanges in the past two or three years have introduced special
market segments for bond offerings and listings of German small to medium-sized
companies, i.e. the German “Mittelstand”, often referred to as the backbone of the
German economy. Alone on the Entry Standard for Bonds segment of the FSE twenty
corporate bonds from German Mittelstand companies raised between EUR 12m and
150m between April 2011 and 8 October 2012.
The German agribusiness company KTG Agrar successfully placed two
corporate bonds thereby raising EUR 50m at the Stuttgart Stock Exchange in 2010
and EUR 70m at the FSE in 2011. In March 2012, the Russian agribusiness group
Ekosem raised EUR 50m through a bond offering at the Stuttgart Stock Exchange.
Such IBO in the Entry Standard for Bonds segment of the FSE or on a similar
segment like the BondM segment of the Stuttgart Stock Exchange may also be an
interesting financing alternative for Ukrainian Mittelstand companies who seek for
debt capital with a fixed interest rate and a maturity between three to six years without the current shareholders being diluted as would be the case in an IPO.
While the market environment did not particularly invite companies to float
their shares in an IPO in the first three quarters of 2012, better times are to come.
Suitable structures include the dual-listing through Global Depositary Receipts
(“GDRs”) issued by a depositary bank and representing the shares of a Ukrainian
listed corporate and the direct listing of shares or GDRs of a Non-Ukrainian holding
company. With a listing on Deutsche Börse, issuers can benefit from one of the most
liquid capital markets worldwide (source: World Federation of Exchanges).
Market segments of the FSE
For a listing of their securities on the FSE, issuers may choose between the
regulated market (General Standard/Prime Standard) and the merely stock exchange
regulated Open Market (Quotation Board/Entry Standard).
The General and the Prime Standard, both regulated market segments, are
subject to the transparency requirements of the EU Transparency Directive. The
Prime Standard, however, imposes even stricter transparency obligations on issuers
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than the EU Transparency Directive und is the preferred segment for issuers aiming
at a major IPO with an international investor focus.
The Open Market consisting of the Quotation Board and the Entry Standard is
regulated by private, not by public law. In the Quotation Board, securities with a
primary listing on an exchange recognised by Deutsche Börse may be included for
trading. The Entry Standard gives small- to medium-sized issuers a cost-efficient
access to the capital markets. Issuers in the Entry Standard undertake towards
Deutsche Börse to comply with certain transparency requirements. The Entry
Standard for Bonds is a special sub-segment for corporate bonds.
On 8 October 2012, Deutsche Börse published the terms & conditions of its
new Prime Standard for Bonds segment. In the Prime Standard for Bonds, corporate
bonds can be included for trading which are listed on a regulated market or included
for trading in the Entry Standard for Bonds. It targets bonds with an issuing volume
of at least EUR 100m or issued by corporates with revenues of at least EUR 300m.
In the regulated markets, issuers can generally tap into a wider investor pool
and the liquidity tends to be considerably higher than in the segments regulated
merely by the stock exchange. The Entry Standard for Bonds has proved to be very
attractive also for retail investors who may subscribe directly through their local
bank.
Access requirements
Access to the regulated markets as well as to the Entry Standard is only granted
on the basis of a securities prospectus which is approved by the German regulator
BaFin or another competent authority in the European Economic Area and passported
to Germany. The accounting standard for the securities prospectus is IFRS or, for
third country issuers, also an equivalent accounting standard, e.g. US GAAP. Issuers
(HoldCos) domiciled in a member state of the European Economic Area (“EEA”)
may also use national EEA member state GAAP for a securities prospectus for the
Entry Standard. For equity securities, the historical financial information has to cover
the last three financial years. For corporate bonds it is sufficient to show the last two
financial years in the securities prospectus.
Regulated market
The issuer has to be in existence as an enterprise for at least three years, and at
least 25% of the issuer’s shares must be in free-float. Holdings below 5% would be
regarded as free-float. In addition, a minimum of 10,000 shares have to be admitted
and the expected market value of the shares has to amount to at least EUR 1.25m. For
securities other than shares the total nominal amount has to equal at least
EUR 250,000.
Open Market
In addition to the approved securities prospectus, the following requirements
(effective since 1 July 2012) have to be met for the inclusion of equity securities to
trading on the Entry Standard:
The issuer has existed as a company for at least two years.
The paid-in nominal capital of the issuer amounts to at least EUR 750,000.
Minimum (arithmetic) par value of the securities of EUR 1.
Minimum free-float of 10%.
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Free-float is held by at least 30 investors.
The issuer
o conducts an operational business,
o has a positive equity capital, and
o has made arrangements for an internal risk management system, an
internal system for compliance with its transparency obligations, the
support of shareholders, investors and analysts, and internal compliance
provisions which ensure the issuer’s compliance with applicable law.
The GDR programs of two Ukrainian groups of companies, Mriya and TMM,
are currently included for trading in the Entry Standard of the FSE. Both programs
were included for trading in the Entry Standard before 1 July 2012 under the “old”
regime for the Entry Standard where no securities prospectus was needed for a
technical inclusion for trading (not combined with a public offering of securities) in
the Entry Standard.
For the Entry Standard for Bonds, an approved securities prospectus is also a
requirement. In addition, the denomination may not exceed EUR 1,000 and the bond
may not be subordinated. The bond or the issuer must be rated by a rating agency
which is either registered as a rating agency in accordance with Regulation (EC)
No. 1060/2009 of the European Parliament and of the Council of 16 September 2009
on credit rating agencies or accredited pursuant to §§ 52 and 53 of the Regulation
Governing the Capital Adequacy of Institutions, Groups of Institutions and Financial
Holding Groups. Most of the ratings of issuers or bonds in the German corporate
bond segments have been rated by smaller rating agencies like Creditreform or Euler
Hermes and not by the established rating agencies S&P, Moody’s and Fitch.
Furthermore, certain key financial figures must be made available. The issuer of the
bonds may be listed or unlisted.
Transparency requirements
Regulated market
In the regulated markets issuers have to publish a standalone and, if applicable,
consolidated financial report including a management report within four months after
the financial year end. If the issuer is listed with shares or corporate bonds on the
FSE, in addition, a semi-annual financial report (within two months of the reporting
period end) has to be published. Issuers of shares, in addition, have to publish interim
management statements. And there is also a disclosure rule for material pricesensitive information. If shares or the shares represented (in the case of GDRs) are
admitted to trading on a regulated market, voting rights notifications have to be made
by the shareholders and director’s dealings notifications by the directors of the issuer.
Certain other disclosure rules deem to ensure that securities holders are informed
properly to enable them to exercise their rights.
In the Prime Standard, in addition, quarterly financial statements have to be
published by issuers. For GDRs in the Prime Standard, a semi-annual financial report
has to be published as well. Furthermore, a financial calendar has to be published and
an analyst meeting must be held at least once a year.
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Open Market
In the Entry Standard, issuers have to submit and publish their (consolidated)
financial statements together with a (consolidated) management report within six
months after the end of the reporting period. Furthermore, a semi-annual (condensed)
accounts statement and interim management report will need to be submitted and
published within three months after the end of the first half-year. And there is also a
disclosure rule for certain important corporate events. In addition, issuers have to
update and submit their company profile and corporate calendar.
In the Entry Standard for Bonds, issuers have to update certain key financial
figures within six months after the end of the reporting period and the company or
bond rating.
Summary
Especially the Entry Standard for Bonds segment of the FSE could open an
interesting financing alternative for Ukrainian companies to tap into international
capital to finance their growth. Through a bond issue, issuers can “test” capital
markets without the current shareholders having to accept dilution. In a next step and
once capital markets are more stable again, an IPO on one of the segments of
Deutsche Börse may also be worth considering as an option.
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ СИСТЕМЫ РАСЧЕТОВ ПО ОПЕРАЦИЯМ С
ЦЕННЫМИ БУМАГАМИ В СТРАНАХ ЕС С ЦЕЛЬЮ ПОВЫШЕНИЯ
БЕЗОПАСНОСТИ И ЭФФЕКТИВНОСТИ ФОНДОВОГО РЫНКА
Биржи и другие торговые системы являются наиболее видимой частью
инфраструктуры европейского фондового рынка. Тем не менее, существует
множество других сложных элементов финансовой инфраструктуры, которые
остаются за пределами общественного внимания, но при этом являются
необходимыми для безопасного и эффективного функционирования
фондового рынка.
Любая торговля ценными бумагами сопровождается рядом сложных
процессов, в том числе, подтверждением деталей сделки и клирингом.
Расчеты по практически всем операциям с ценными бумагами в ЕС
происходит через центральные депозитарии (ЦД), инфраструктура которых
очень фрагментарна. На территории ЕС существует более 30 депозитариев,
как правило, по одному в каждом государстве-члене и два международных
центральных депозитария (МЦД). МЦД являются важной подкатегорией ЦД,
которые специализируются на работе с еврооблигациями – ценными
бумагами, эмитированными в иностранной валюте. На два МЦД приходится
более трети объемов расчетов по операциям с ценными бумагами в ЕС.
Расчеты на фондовом рынке в пределах национальных границ стран ЕС
в целом считаются достаточно безопасными и эффективными, тогда как
международные расчеты несут в себе более высокие риски и издержки для
инвесторов.
Недостатки и сложности системы расчетов в ЕС можно объединить в
две группы: те, которые влияют на безопасность функционирования
фондового рынка и те, которые влияют на эффективность расчетов по
операциям с ценными бумагами:
1.
Безопасность функционирования фондового рынка.
- Увеличение транснациональных операций с ценными бумагами
влечет за собой увеличение числа сбоев или невыполнения договорных
условий при расчетах по этим операциям. В основном, это случаи, когда по
сделке не удается провести расчеты на дату, согласованную сторонами. Во
времена кризиса такие ситуации особенно учащаются. Сбои или задержки
при расчетах увеличивают риски сторон, участвующих в операциях с
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ценными бумагами. Этими рисками, прежде всего, являются: риск
ликвидности, риск контрагента и рыночный риск.
- Более серьезные проблемы, в частности, касающиеся центральных
депозитариев, возникают из-за возможности некоторых из них заниматься
деятельностью, связанной с высокими рисками, такой как предоставление
банковских услуг. Пока в современной истории финансовых рынков нет
примеров, когда ЦД или расчетные системы терпят крах, но очевидно, что
такая ситуация будет иметь тяжелые последствия, и как минимум, временно
парализует фондовые рынки.
Эффективность расчетов по операциям с ценными бумагами.
2.
- Затраты на осуществление расчетов на фондовых рынках ЕС выше,
чем стоимость аналогичных услуг в США. В свою очередь, стоимость
транснациональных расчетов между странами-членами ЕС в среднем в
четыре раза выше, чем на национальных рынках этих стран.Большая часть
этих различий связана с фрагментацией и недостаточной гармонизацией
европейского рынка финансовых услуг.
- Расчетный период отличается между европейскими странами, что
также влияет на эффективность расчетов. Разные периоды расчетов по
операциям с ценными бумагами создают ряд проблем для инвесторов, в том
числе завышенные расходы и другие проблемы, связанные с корпоративной
деятельностью эмитента, например, выплатой дивидендов.
Нынешний финансовый кризис создал более острую необходимость в
принятии мер для повышения безопасности на финансовых рынках, в том
числе финансовой инфраструктуры фондового рынка.
В марте 2012 года были опубликованы предложения Европейской
Комиссии по регулированию ЦД. Основные цели этого предложения состоят
в повышении безопасности расчетов по операциям с ценными бумагами и
работы ЦД, в частности, путем введения в законодательство ЕС
согласованных на международном уровне стандартов функционирования
инфраструктуры фондового рынка и создании отлаженного механизма
единого внутреннего фондового рынка в общеевропейском контексте.
Предложение охватывает следующие три области:
1. Расчетный период. Предусмотрено два требования к участникам
системы расчетов по операциям с ценными бумагами: урегулировать
обязательства сторон в отношении расчетной даты ("предполагаемую дату
расчета") и вести торговлю на регулируемых рынках, в организованных
торговых системах, где расчеты по сделкам происходили бы не позднее двух
рабочих дней после торгов (Т+2).
2. Дематериализация ценных бумаг. Участники рынков, где ценные
бумаги по-прежнему существуют в бумажном виде, например, в
Великобритании и Ирландии, вынуждены производить расчеты в течение
более длительного периода из-за определенных дополнительных
промежуточных этапов. В предложении содержатся требования о том, что
ценные бумаги, допущенные к торгам на регулируемом рынке должны быть
представлены только в бездокументарной форме.
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3. Дисциплинарные аспекты при расчетах на фондовом рынке.
Предложенные дисциплинарные меры охватывают ценные бумаги в
обращении, инструменты денежного рынка, европейские стандарты
инвестиционных фондов UCITS и ограничения на объемы торговли. Они
направлены на соблюдение требования о своевременном расчете по сделкам
на фондовом рынке, чтобы свести к минимуму задержки или сбои. Также они
относятся к гармонизации правил по расчетам в странах ЕС в целях
предотвращения регулятивного арбитража и более широкой интеграции
европейских фондовых рынков.
В целом, принятые меры по совершенствование системы расчетов по
операциям с ценными бумагами в странах ЕС, а также предложения, которые
находятся в статусе разработки, должны способствовать повышению уровеня
эффективности и безопасности фондовых рынков ЕС. Однако существует
вероятность, что открытость европейского фондового рынка может создать
еще большую фрагментацию в краткосрочной перспективе и на
практикевызвать рядпроблем во взаимоотношениях участников фондовых
рынков и последовательности их действий.
Тем не менее, в среднесрочной и долгосрочной перспективе, очевидно,
что фондовые рынки ЕС продолжат свою консолидацию с целью получения
максимальных преимуществ от созданного эффекта масштаба.
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FINANCE AS SCIENCE
In Welch (2012), I highlighted the noise in the recommendations of referees.
The best assessment of the behavior of referees is that it consists of two parts noise
and one part signal, where signal is something that referees can agree on. This
agreement may be about the intellectual contribution of a paper, but it may also be
about something more mundane (such as nice writing) or sinister (such as author
popularity). I do not find that more famous authors or authors at more famous
institutions receive more favorable referee reports, although papers that have at least
one author from a US institutions do.
Because only 1 in 10 papers is accepted at the top US finance and economics
journals, and because the referee noise is so high, we end up with the bizarre situation
that even a top-5% paper is more likely to receive a majority of negative reports the
more referees the journal consults on the paper.
Welch (2012) also documents that the identity of the referee matters
predictably. Some referees are intrinsically generous, others are intrinsically stingy. It
is not an ideal situation when the draw of the referee predictably determines, at least
in part, the disposition of manuscripts. It is not clear whether it is a plus or a minus
that there is not much evidence that editors succeed in sending papers deliberately to
certain referees in order to elicit a particular recommendation.
In general, referee noise means that finance academics live in a world in which
their success is determined not just by the scientific quality of their work, but also by
the “luck” they have in drawing particular referees that happens to like their work.
With acceptance fractions as low as 10%, i.e., nine in ten submissions being rejected,
it is easy for researchers to misinterpret the signal that rejections send. Rejections of
good papers are probably rarely a conspiracy or a dislike of the author by referees.
More likely, rejections of good papers are merely the most common outcome.
It is not clear what we, as a profession, can do to improve the process. It is my
hope that Welch (2012) has alerted editors of existing top journals to the flaws in our
editorial process, and that it will result in a more scientific use of referee reports in
editorial decisions.
In response to my own concerns with respect to the publication process, I have
founded a new journal, called the “Critical Finance Review” (CFR), in which I seek
to replace the choices of referees with stronger editorial judgment. The drawback of
the CFR process is that it inevitably suffers from the taste biases of its editor (i.e.,
me). It would be a terrible idea for all journals to follow a CFR-type process, but I
believe that it is a good idea for at least one top journal to follow this process.
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One of the more exciting aspects of the CFR for me is that I plan to publish
more papers that critique existing research. At least half the papers published in the
top journals present findings that just seem too good to be true. I do not believe that
this is due to deliberate malfeasance by the authors. More likely, it is due to the fact
that papers with strong and interesting results are more likely to survive the editorial
process. Over time, this means that our professional journals become clogged up by
many surprising but spurious results, that having these types of results becomes the
hurdle for publication, and that we collectively end up believing these results and
teach them to our students. Frankly, we need more skepticism.
Before the CFR, it was not uncommon for the authors that submitted critiques
to have their critiques anonymously refereed by the original authors (with outcomes
that are predictably negative), friends of the original authors having published in the
same literature (with outcomes that are more likely to be negative), and then
evaluated by editors who have little to gain from publishing papers that point out that
their previously published papers were wrong. In turn, the rarity of critique papers
often made it a stigma that attached to the authors of the original paper being
critiqued—almost as if only these authors were not careful researchers, when in truth
they were and when in truth a large fraction of published paper findings may not hold
up to other methods or data.
It is the goal of the CFR to make critiques of important papers (with responses
by the original authors) a badge of honor, rather than a badge of shame. It should
indicate that the original paper was interesting and pushed the frontier, even if it
proves to have been incorrect at the end. Replication, successful or unsuccessful, is
the basis of scientific progress. If we want finance to be a science, the willingness to
discard spurious findings is a necessity. To accomplish my goal, it is essential that
critique authors do not insinuate inappropriate motives to the original authors, and
that such practice becomes common. Changing this mindset of critique authors and
the profession may well be the biggest challenge that I, as an editor, am facing with
respect to making the CFR a success.
For less-established authors, such as PhD students, new assistant professors, or
authors from countries that are not as well linked into the mostly Anglo-center of the
finance profession, the CFR is especially good news. It is generally easier to replicate
and critique an existing paper than it is to write an original paper. Yet, the response
from non-US countries has been disappointingly low. I hope to get more submission
in the future. Let’s all keep our fingers crossed that the CFR helps finance to grow up
as a science.
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Андрєєв П.П.,
к.е.н.,
Голова Державної фінансової інспекції України
МОДЕРНІЗАЦІЯ ДЕРЖАВНОГО ФІНАНСОВОГО КОНТРОЛЮ В
КОНТЕКСТІ ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ УПРАВЛІННЯ
ДЕРЖАВНИМИ ФІНАНСАМИ
Належно організований фінансовий контроль держави є ключовим
елементом на шляху до підвищення ефективності управління державними
фінансами у кожній країні. Тому проблеми, які доводиться вирішувати під час
здійснення контролю, носять системний характер.
У зв’язку із запровадженням у цьому році внутрішнього контролю та
внутрішнього аудиту в Україні питання модернізації системи державного
фінансового контролю є особливо актуальним.
1. Досягнення цієї мети, на мою думку, і у першу чергу пов’язане з
необхідністю зміни діючої системи координації діяльності Державної
фінансової інспекції України через Міністра фінансів України. Ефективність
державного контролю залежить не лише від повноважень, які надаються йому
керівництвом країни, а й від місця, яке займає контрольний орган у системі
інституцій влади і від усвідомлення правлячих кіл необхідності належного
ступеня незалежності фінансового контролю у виконавчій владі, що
здійснюється задля інтересів суспільства.
Тому максимальна ефективність та об’єктивність урядового фінансового
контролю може бути забезпечена лише через його незалежність від об’єкту
контролю (міністерств, інших центральних органів виконавчої влади).
З урахуванням цього запровадження схеми функціонування
Держфінінспекції України як „урядового контролера” з прямим
підпорядкуванням Кабінету Міністрів України забезпечить організаційну та
функціональну незалежність державного фінансового контролю та підвищить
оперативність інформування Уряду про загрозу втрати державних ресурсів чи
неефективне управління ними для своєчасного реагування.
2. Крім цього, необхідно переглянути існуючі форми здійснення
державного фінансового контролю та залишити єдину форму – інспектування.
У такому випадку діяльність об’єкта контролю буде перевірятися
комплексно в ході єдиного контрольного заходу – ревізії. При цьому питання
ефективності використання державних ресурсів та дотримання законодавства у
сфері державних закупівель буде досліджуватися як одне з питань програми
ревізії.
Крім того, це забезпечить усунення дублювання під час перевірки
тотожних питань діяльності об’єкта контролю в ході державного фінансового
аудиту та інспектування.
Разом з цим, для забезпечення повного дослідження діяльності об’єкта
контролю вважаємо необхідним удосконалити мету та завдання інспектування
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як форми державного фінансового контролю. Зокрема, на сьогодні існує
потреба у здійсненні оцінки діяльності органів державного та комунального
секторів, бюджетних установ, державних підприємств на предмет стану та
повноти виконання ними своїх функцій та завдань, доцільності їх створення,
реорганізації чи ліквідації, досягнення мети діяльності таких установ та
організацій. Інспектування у формі ревізій за цими напрямками дозволить
зосередитися на питаннях, що мають ознаки проблем або недосягнення
запланованих цілей.
Еволюційна трансформація форм контролю дозволить державі
отримувати об’єктивну оцінку якості механізмів управління державними
коштами, рівня досягнення цілей, поставлених перед державними
підприємствами, установами та організаціями, стану організації діяльності
розпорядників бюджетних коштів та визначення реального ефекту від їх
діяльності. Така оцінка дозволить державі оперативно впливати на відповідні
установи і організації, у функціонуванні яких виявлено проблеми, для
підвищення ефективності їх діяльності.
3. В межах виконання окреслених завдань постає також необхідність
запровадження інституту державних контролерів на особливо важливих для
держави підприємствах з метою забезпечення поточного контролю за
діяльністю таких підприємств та запобігання вчиненню ними порушень.
Функцію державних контролерів пропонується надати посадовим особам
органів Держфінінспекції України.
4. Необхідним є надання органам Держфінінспекції компетенції щодо
проведення фінансових розслідувань, як комплексу заходів з дослідження
окремих фактів порушень законодавства з метою визначення обставин і причин
таких порушень та встановлення винних у їх допущенні осіб, без прив’язки до
конкретного об’єкту контролю.
На сьогодні органи Держфінінспекції України здійснюють контроль
діяльності конкретних підконтрольних об’єктів. Під час проведення
фінансового розслідування перевірка не буде обмежена діяльністю одного
підприємства, установи чи організації. Аналіз буде здійснюватися комплексно
стосовно всіх обставин за конкретним фактом порушення, тобто у разі
необхідності буде досліджуватися діяльність декількох об’єктів контролю, що
мають відношення до одного порушення законодавства. Це створить
можливість здійснення системних контрольно-аналітичних оцінок усіх
обставин, що зумовили таке порушення, відповідних дій порушників,
проведених фінансово-господарських операцій та спричинених порушенням
наслідків.
Надання такого права забезпечить максимальну ефективність контролю
та оперативність у розслідуванні виявлених порушень, притягнення
порушників до встановленої законом відповідальності та стягнення заподіяної
державі шкоди у найкоротші строки.
5. На шляху до підвищення ефективності державного фінансового
контролю постає питання про удосконалення і діючого на даний час порядку
здійснення контролю органами Держфінінспекції України.
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Так, рядом нормативно-правових актів встановлено суттєві обмеження
під час здійснення державного фінансового контролю. Нонсенс, що держава не
може контролювати використання власних коштів та майна.
До перешкод у проведенні державного фінансового контролю можна
віднести, зокрема, заборону здійснення інспектування на підконтрольних
установах, щодо яких за відповідний період їх фінансово-господарської
діяльності проведено державний фінансовий аудит, необхідність попереднього
повідомлення про проведення планової ревізії, часові обмеження у проведенні
ревізій та їх періодичності, потреба в отриманні рішення суду на проведення
позапланової ревізії.
Ці обмеження призводять до затягування фактичного початку проведення
контрольних заходів, обмежують право держави на здійснення контролю в
необхідних обсягах за використанням державних ресурсів. Зазначене не сприяє
створенню умов для комплексного та ґрунтовного дослідження фінансовогосподарської діяльності підприємств з великими об’ємами обігу коштів,
монополістів з розгалуженої системою підрозділів, філій, дочірніх підприємств
тощо.
Як наслідок, органи Держфінінспекції України часто позбавлені
можливості в найкоротші строки здійснювати контрольні заходи для
документального підтвердження фактів зловживань, відомості про які отримані
у встановленому порядку, зокрема, містяться в дорученнях Уряду та
правоохоронних органів. Крім того, наявність вказаних обмежень призводить
до неможливості документування в акті ревізії вчинених об’єктом контролю
порушень з подальшим притягненням винних у їх вчинені осіб до встановленої
законодавством відповідальності.
Висновки. Модернізація державного фінансового контролю за
визначеними напрямками створить необхідні підстави на рівні державного
управління рішуче і ефективно протистояти будь яким проявам шахрайства з
державним майном та фінансами, втратам фінансових ресурсів, неефективного
їх використання та ухилення від відповідальності перед суспільством.
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Барилюк І.В.,
к.е.н., доцент,
Львівський національний університет імені Івана Франка,
Пайтра Н.Г.,
к.е.н., доцент,
Львівський національний університет імені Івана Франка
ФУНКЦІОНУВАННЯ ОФШОРНОГО БАНКІВСЬКОГО БІЗНЕСУ
В УМОВАХ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ
Сьогодні офшорні банки вважають найперспективнішою сферою
офшорного бізнесу. Генеральні ліцензії на ведення банківських операцій у
найбільш престижних офшорних юрисдикціях видають перш за все для банків
міжнародного класу, однак офшорний банківський бізнес доступний також для
небанківських компаній та приватних осіб.
Наближена оцінка вартості активів міжнародного офшорного ринку
становить понад 12 трлн дол. США. За даними Банку міжнародних розрахунків
(Bank for International Settlements, BIS [2]), в офшорних банках розміщено 2,7 з
14,4 трлн дол. США депозитних коштів, що становить п’яту частину від
загальних світових банківських депозитів.
Привабливість офшорних фінансових центрів для іноземних та місцевих
учасників економічних відносин зумовлена мінімальним офіційним
регулюванням, зростанням зайнятості та рівня доходів місцевого населення в
результаті інтеграції іноземних банків і незначним податковим навантаженням
та контролем за фінансовими операціями, політичною та економічною
стабільністю умов діяльності.
Загальними рисами офшорних банківських центрів є відсутність
регулювання фінансових потоків, використання новітнього програмного та
інформаційного забезпечення, налагоджена співпраця з фінансовими
структурами розвинених країн, стабільність умов зовнішнього середовища
діяльності, конфіденційність проведення трансакцій, локалізація на територіях
з іншим часовим поясом, ніж основні фінансові ринки.
Перевагами офшорних банків є незначні вимоги до статутного капіталу та
отримання ліцензії, податкові пільги у країнах реєстрації, доступ на міжнародні
фінансові ринки, підвищена конфіденційність проведення операцій, відсутність
валютного контролю, мультивалютна диверсифікація депозитів та конкуренті
процентні ставки.
Офшорну банківську діяльність легше розпочати з отримання обмеженої
банківської ліцензії. У деяких випадках офшорний банк, розпочавши діяльність
з обмежених операцій, надалі розширює спектр послуг на засадах широкої
ліцензії. У цьому разі йдеться про створення типової банківської установи з
правом прийняття депозитів і відкриття кореспондентських рахунків.
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Поняття “офшорний банк” об’єднує досить різнопланові з
організаційного погляду офшорні банківські установи. Спільне для них те, що
їх створюють і вони функціонують на засадах офшорного режиму. Власниками
(акціонерами) офшорних банків завжди є іноземні для конкретної юрисдикції
громадяни та юридичні особи. У деяких юрисдикціях офшорним банком
можуть уважати резидентний банк, який виконує офшорні операції.
Якщо раніше розпочати діяльність в офшорному банківському центрі
можна було без проходження процедури ліцензування, то сьогодні у більшості
офшорних юрисдикцій ця процедура є обов’язковою.
Офшорний банк – це легальна бізнес-одиниця, яку створюють для
оптимізації податкового навантаження, доступу до світових фінансових ринків
та здешевлення обслуговування операцій. Чіткої залежності між рівнем доходу
та відпливом коштів в офшорні зони не виявлено, однак за результатами 2009 –
2011 рр. простежено таке відношення обсягу капіталу, виведеного в офшорні
банки, до загальних середньорічних депозитів в країні [3]:
- у країнах з низьким рівнем доходу – 0,96;
- у країнах з рівнем доходу нижче середнього – 1,66;
- у країнах з рівнем доходу вище середнього – 1,27;
- у країнах з високим рівнем доходу – 1,58.
Ці показники можна пояснити так: високий рівень відпливу коштів з
країни в офшорні зони простежено в розвинених країнах, а також у країнах зі
значним рівнем нерівномірності розподілу доходів (високим коефіцієнтом
Джині), оскільки виведення коштів в офшори є методом збагачення їхніх
власників. Менш розвинені країни не мають значних нагромаджень капіталів,
тому їхній вихід в офшорні зони є не настільки масштабним, як у наведених
вище випадках. Зазначимо, що 14 % усіх країн світу (26 країн) мають офшорні
зони або вважаються такими – загальна вартість активів в офшорній сфері
перевищує загальний обсяг депозитів у країні. Найбільшими банківськими
офшорними зонами є Самоа, Люксембург, Ліберія та Маршалові острови.
Для мінімізації ризику виведення фінансових ресурсів за межі
національних економік країни Європи розпочали боротьбу з офшорними
зонами. У цьому контексті у Європейському Союзі заплановано створення
наднаціонального податкового органу Єврофіск (EUROFISC [5]), функцією
якого буде ведення єдиної бази рахунків-фактур. Відсутність інформації про
операцію експортера у базі даних EUROFISC вважатимуть підставою для
відмови у виплаті відшкодування з податку на додану вартість. Організація
економічного співробітництва та розвитку (ОЕСР) планує створити нову
міжнародну організацію, котра контролюватиме рух прихованих від
оподаткування фінансових потоків. До країн, які не сприятимуть податковим
органам у розкритті фінансових таємниць, передбачено застосування низки
санкцій, у тому числі виключення з ОЕСР [1].
В результаті антиофшорної кампанії, розпочатої американськими
спецслужбами 2005 р., швейцарський банк UBS у лютому 2009 р. погодився
надати інформацію про 250 клієнтів та виплатити уряду компенсацію (780 млн
дол. США) за сприяння в ухиленні від сплати податків американськими
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громадянами у розмірі понад 20 млрд дол. США. У серпні 2009 р. банк
підписав угоду з урядом США про інформування стану рахунків 4 450 клієнтівгромадян США. За даними Бостонської консалтингової групи, американські
громадяни зберігають на рахунках у швейцарських банках понад 2 трлн дол.
США (27 % від усіх світових офшорних депозитів). У серпні 2009 р. Франція
отримала згоду від уряду Швейцарії про розкриття інформації щодо рахунків
французьких громадян, які регулярно ухилялися від сплати податків у трьох
швейцарських банках. Люксембург уклав дванадцять двосторонніх угод про
обмін фінансовою інформацією, Швейцарія – тринадцять, а Бермудські острови
– вісім угод про співпрацю з податковими органами різних країн [4].
Для обмеження відпливу капіталу з країни необхідно створити
сприятливий інвестиційний клімат. Використання заходів адміністративного
плану є менш ефективним, однак поширеною серед урядів країн практикою
мобілізації виведених фінансових ресурсів у сучасних умовах. Офшорне
регулювання повинно містити захист національних інтересів країн від
негативного впливу офшорного бізнесу та можливість економічно доцільного
використання потенціалу офшорних капіталів.
Список використаних джерел
1. Аржевітін С. Відплив капіталу з України / С. Аржевітін // Вісник НБУ. –
2010. – № 1. – С. 3–7.
2. Офіційна Інтернет-сторінка Банку міжнародних розрахунків : [Електронний
ресурс]. – Режим доступу: //www.bis.org.
3. Офіційна Інтернет-сторінка Світового банку : [Електронний ресурс]. –
Режим доступу: http://www.worldbank.org.
4. Рубченко М. Офшоры на ревизии : [Електронний ресурс] / М. Рубенко //
Open economy. – Режим доступу: http://www.opec.ru/1144900.html.
5. Taxation: Anti-fraud network EUROFISC starts operational work : [Електронний
ресурс]. – Режим доступу: http://ec.europa.eu/eurofisc_en.pdf.

68

Башко В.Й.,
к.е.н., старший науковий співробітник,
ДННУ «Академія фінансового управління»
Міністерства фінансів України
ЕФЕКТИВНІСТЬ СПРАВЛЯННЯ РЕНТНИХ ПЛАТЕЖІВ В УКРАЇНІ
Протягом останніх років різке падіння валового внутрішнього продукту у
2009 р. та мляве економічне зростання у 2010–2012 рр. погіршили стан
державних фінансів та життя значної частини населення, чиї доходи залежать
від обсягу видатків з державного бюджету. В той же час, міжнародні
економічні
видання
рясніють
заголовками
про
різке
зростання
статківвітчизняних багатіїв, що є досить дивним зважаючи на кризовий стан в
якому перебуває національна економіка. У статті проведено детальний аналіз
причин цього явища, зокрема, ефективності справляння рентних платежів в
Україні з видобутку залізної руди.
Проблема ефективності справляння рентних платежів досліджувалася
російськими – Є. Гурвіч, Є. Вакуленко, Б.Кузик [1] так і українськими ученими
– О. Молдаван, В. Міщенко, В. Данилишин, О. Барановський. Водночас в
Україні недостатньо досліджено ефективність справляння рентних платежів на
макроекономічному рівні.
Протягом 2007–2011 рр. відбулося суттєве зростання цін на залізну руду.
Як видно з рис. 1, середньорічна ціна на залізну руду багату протягом 2006–
2011 рр. зросла у 8разів, в той час як ставка за видобуток залізної руди багатої
зросла в 4,1 рази. Крім того, у податкове законодавство постійно вносилися
незначні, на перший погляд, коригування, які суттєво знижували і так низькі
ставки плати за видобуток залізної руди в Україні1.
У травні 2012 р. до Податкового кодексу було внесено зміни, які
передбачали встановлення плати за видобуток залізної руди залежно від
вартості видобутої залізної руди.Зокрема за видобуток багатоїзалізної руди –
3,5% від її вартості, але не менше 11,45 грн за 1 тону;за видобуток руди для
збагачення із вмістом магнетитового заліза більше 20% – 2,7% від вартості, але
не менше 3,64 грн за 1 тону залізорудної сировини; за видобуток залізної руди
для збагачення із вмістом магнетитового заліза менше 20% – 1,5% від її
вартості, але не менше 0,89 грн за 1 тону залізорудної сировини.
Очевидним позитивним моментом нових змін є прив’язка плати за надра
до вартості корисних копалин, що надасть змогу більш гнучко враховувати
економічні вигоди, які отримують користувачі надр. Водночас, до негативних
моментів слід віднести дуже низьку ставку оподаткування, яка не дасть змоги
збільшити вилучення суми природної ренти в доходи бюджету.
1

Зокрема, у 2004 р. плата за підземний видобуток залізної руди взагалі була скасована. В Україні підземним
способом видобувається трохи більше 10% всієї залізної руди в перерахунку на еквівалент заліза і в основному
це багата залізна руда, тобто із вмістом заліза понад 50%. Протягом 2005-2008 рр. плата за видобуток залізної

руди підземним способом була встановлена на рівні 4,5 грн з понижуючим коефіцієнтом 30% від базової плати.
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Рис. 1 Ціна залізної руди на світових ринках (права шкала) та нормативи
плати за її видобуток в Україні (ліва шкала) у 2006 – 2012 рр., грн.*
*Джерело: складено автором та згідно даних Indexmundi
В перерахунку на 1 тону товарної залізної руди із вмістом заліза 62%
специфічна та адвалерна ставки є одним із найнижчих у світі – відповідно 7,5 та
16 грн. Для порівняння, існуючі розміри плати в перерахунку за 1 тону руди із
вмістом заліза 62% в Австралії з липня 2012 р. становитиме85,9 грн,в Індії –
45,5, в Китаї – 20 грн, в Бразилії – 12 грн. Зважаючи на те,що в Китаї, який є
основним покупцем на цьому ринку, якість залізної руди є подібною до якості
вітчизняної руди, доцільно було б збільшити ставку плати до відповідного
рівня, встановленого у Китаї – до 20 грн., передбачивши її зміну залежно від
вартості залізної руди на міжнародному ринку2.
Визначимо оптимальний розміррентних платежівдля вилучення всієї
суми природної ренти у доходи бюджету, порівнявши показники
рентабельності активів залізорудних комбінатів та не видобувних підприємств.
Рентабельність активів було визначено шляхом ділення прибутку на
середньорічний обсяг активів підприємств.
У галузях не пов’язаних із видобутком корисних копалин розмір за
величину прибутку взято об’єкт до оподаткування згідно даних декларацій з
податку на прибуток підприємств. Натомість прибуток залізорудних комбінатів
визначався виходячи з оцінки прибутку, що мав би утворитися за умов
реалізації продукції за ринковими цінами.
Середньозважена внутрішня ціна в Україніта експортна ціна з України
починаючи з 2008 р. були нижчими за середньозважену ціну експорту у світі.
Зокрема, якщо у 2006–2008 рр. ціна експорту товарної залізної руди з України
складала 92,2, 93,6 та 97,6 % від середньозваженої ціни експорту у світі то вже
2

Для таких цілей можуть бути використані дані щодо цін на руду із вмістом заліза 62% у порту “Tianjin”
(Китай) – ринку, на якому торгуються найбільші обсяги залізної руди у світі.
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у 2009 р. дане співвідношення зменшилось до 74,4, 79,5 та 81,3% у 2009–2011
рр. Різниця в цінах могла утворитисьза рахунок нижчої якості вітчизняної
продукції. Проте, різке зменшення відношення вітчизняних експортних цін до
середньосвітових у 2009–2011 рр. а також приріст експорту залізної руди та
концентрату з 20,7 млн тонн у 2007 р. до 34,2 млн тонн у 2011 р. може свідчити
про заниження експортних цін на залізну руду з метою збільшення обсягів її
реалізації. Таким чином, не вилучена природна рента, що виникає при
видобутку залізної руди розподіляється між власниками видобувних та
металургійних підприємств, а також імпортерів, що купують вітчизняну
продукцію за цінами дещо нижчими за ринкові.
Враховуючи це, замість статистичних даних щодо розміру прибутку та
вартості видобутої залізорудної продукції бралися до уваги їх оцінки. Зокрема,
вартість видобутої залізної руди визначалась як добуток кількості видобутих
руд і концентратів неагломерованих (згідно даних Держкомстату) та ринкової
ціни на них. Ринкова ціна визначалася як середньозважена ціна експорту
залізної руди та концентрату в світі з поправочним коефіцієнтом 0,91
(відношення внутрішньої ціни до середньосвітової ціни експорту), який
враховує нижчу якість продукції вітчизняного виробництва.
Оцінка прибутку видобувних підприємств, що утворився б за умов
реалізації продукції за ринковими цінами, складається з таких двох складових:
чистого прибутку визначеного виходячи з сум нарахованого податку на
прибуток згідно даних декларації з податку на прибуток та ставки податку;
обсягу втрат пов’язаних із реалізацію продукції за цінами нижче ринкових,
виходячи із середньозваженої ціни експорту у світі, поправочного
коефіцієнта 0,91, ціни реалізації залізної руди вітчизняного виробництва та
обсягів видобутку залізної руди.
Наднормативний прибуток визначено як різницю між прибутком, що мав
би утворитися за умови реалізації продукції за ринковими цінами, та
нормальним прибутком залізорудних комбінатів. Далі, загальну суму природної
ренти визначено як суму сплачених рентних платежів та наднормативного
прибутку. Поділивши зазначені суми на обсяги погашених запасів залізної руди
було визначено специфічну ставку плати за одиницю погашених запасів
залізної руди для збагачення із вмістом заліза більше 20%. Протягом 2006 –
2011 рр. така ставка мала б складати від 8 до 131,5 грн за тону на противагу
існуючим ставкам рентних платежів, які складали відповідно 1,4 та 3,3 грн за
тону (враховуючи плату за надра та збір за геологорозвідувальні роботи).
Поділивши суму природної ренти на вартість видобутої продукції за
ринковими цінами, також визначено необхідну ставку у відсотках від вартості
видобутку залізної руди. Протягом періодів коли ціни на залізну руду
знаходились на звичайному рівні (у 2006 р. та 2009 р.) ставка повинна була
знаходитись на рівні 7,5%. Натомість у період цінового буму (у 2008 та 2011
рр.) її обсяги мали б зрости до 30% (табл. 1). Згідно ж внесених у травні 2012 р.
поправок до Податкового кодексу адвалерну ставку встановлено на рівні 2,7%
(у випадку залізної руди для збагачення).
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Таким чином, специфічні ставки рентних платежів за видобуток одиниці
залізної руди були занижені від 8 разів у 2006 та 2009 р. до 40 разів у 2011 році
від рівня необхідного для вилучення всієї суми природної ренти. Виходячи із
вищенаведених розрахунків, при існуючому механізмові адміністрування
рентних платежів, пропонується встановити плату за користування надрами з
метою видобутку залізної руди для збагачення із вмістом заліза вище 20% на
рівні 7,5% від вартості але не менше 15 грн за тону.
Таблиця 1
Розрахунок розміру плати за видобуток залізної руди в Україні*
2006
14,6

2007
17,6

2008
31,1

2009
28,4

2010
53,3

Вартість видобутої продукції, млрд. грн
Прибуток (за умов реалізації за ринковими
цінами), млрд. грн
3,7
5,1
14,5
7,5
20,7
нормальний прибуток
2,6
3,1
4,2
5,3
7,8
наднормативний прибуток
1,1
1,9
10,3
2,2
12,8
Обсяг природної ренти, млрд. грн
1,3
2,2
10,6
2,6
13,4
Рентні платежі (плата за надра та збір за
геологорозвідувальні роботи), млрд. грн.
0,2
0,2
0,3
0,4
0,6
Оцінка обсягу погашених запасів залізної
руди, млн тонн
165,5 175,0 161,8 148,7 175,5
Доцільний рівень специфічної ставки, грн за
тону погашених запасів
8,0
12,5
65,7
17,5
76,3
Доцільний рівень адвалерної ставка, % від
вартості
7,5
11,0
33,1
7,6
24,1
*Джерело: Декларація з податку на прибуток, власні розрахунки та оцінки

2011
79,7
32,1
8,9
23,2
23,8
0,6
180,9
131,5
29,1
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ГРОШОВО-КРЕДИТНІ ВАЖЕЛІ СТИМУЛЮВАННЯ
НАЦІОНАЛЬНОЇ ЕКОНОМІКИ
Вибір конкретних важелів грошово-кредитного регулювання, а також
напрямів і способів їх використання обумовлений завданнями стимулювання
національного ринку в бажаному напрямку. Особливо актуальним це питання є
для України, так як від впливу конкретних важелів грошово-кредитної політики
буде залежати успіх даної політики в цілому. Метою дослідження є розгляд
впливу важелів грошово-кредитної політики на стимулювання, національної
економіки.
Розгляд грошово-кредитних важелів стимулювання національної
економіки безпосередньо увазі їх виявлення. Важіль грошово-кредитного
регулювання - це складова частина інструменту грошово-кредитної політики,
що приводить його в дію. Специфіка і особливості застосування таких важелів
виявляються на підставі безпосереднього аналізу інструментів грошовокредитного регулювання за допомогою яких стимулюється національна
економіка. Представлено взаємозв'язок між методами, важелями та
інструментами грошово-кредитного регулювання.
Чинником, який перешкоджає посиленню ролі процентної політики, є
проведення короткострокових операцій (до 1 року) по рефінансуванню банків
за програмами фінансового оздоровлення, які особливо активізувалися в
кризовий період і операцій селективного кредитування терміном на 3 - 5 років
за пріоритетними напрямами (Євро-2012, стимулюючі кредити). При
нормальних (не кризових) умовах довгострокові монетарні операції не
використовуються через те, що вони послаблюють вплив центрального банку
на грошово-кредитний ринок і спотворюють конкурентні умови на
фінансовому ринку. Слід врахувати, що в структурі операцій НБУ в 2009 р.
стабілізаційні кредити та інші короткострокові кредити склали 72,8%, проте в
2010 р. даний показник значно знизився і склав 3,4%. У 2011 р. рівень
стабілізаційних кредитів був нижче ніж в 2010, однак 15.02.11 р., НБУ прийняв
постанову яке спрощує процес отримання стимулюючих кредитів для
комерційних банків, що в цілому може призвести до зростання даного
показника в майбутньому і може призвести до негативних наслідків
викладеним вище [2, с.8].
Серйозним і часто використовуваним важелем грошово-кредитної
політики в Україні, є регулювання облікової ставки. У 2009 р. НБУ знижував
облікову ставку чотири рази (з 15.06.2009 р. - з 12% до 11%, з 12.08.2009 р. - до
10,25%, з 08.06.2010 р. - до 9,5% і з 20.07.2010 р. - до 8,5%). У 2010 - 2012 рр..
незначна тенденція щодо зниження рівня облікової ставки продовжилася і на
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01.02.12 р. розмір облікової ставки становив 7,75%. Варто відзначити, що даний
важіль грошово-кредитної політики серйозно вплинув на монетарну базу країни
[4, с. 27].
Варіативність важелів грошово-кредитної політики НБУ залежить від
кон'юнктури міжнародних ринків, результатів зовнішньоекономічної діяльності
резидентів, а також визначається структурними змінами і темпами відновлення
Національної економіки після кризового періоду. При все ще обмеженому
фінансуванні із зовнішніх джерел основні зусилля при застосуванні тих чи
інших важелів грошово-кредитного регулювання необхідно докласти для
розвитку внутрішнього ринку довгострокових фінансових ресурсів.
Основною проблемою яка на протязі досить тривалого періоду негативно
впливає на ефективність застосування грошово-кредитних важелів в Україні, є
суто непрозорі і нестабільні взаємовідношення між урядовими структурами і
Національним банком. Потрібно відзначити, що тенденції до нестабільності
простежуються в управлінні коштами, які виділяються для рефінансування. На
жаль, до цих пір в банківській системі і в органах державного управління
домінує підхід, який грунтується на тому, що Національний банк України
повинен надати ресурси на тривалий період і бажано за мінімальну плату або
взагалі безкоштовно. Наслідки таких дій, як правило, не передбачаються.
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ВАРТІСНО-ОРІЄНТОВАНИЙ ПІДХІД В УПРАВЛІННІ
ПРОМИСЛОВИМ ПІДПРИЄМСТВОМ
Динамізм та складність світових тенденцій макроекономічного розвитку,
глобалізація ринків, загострення конкурентної боротьби призводять до
трансформації концепцій управління підприємством, суттєво змінюючи цілі,
цінності, критерії, системи та методи управління. Особливої актуальності в
сучасних ринкових умовах набуває розвиток та удосконалення діяльності
підприємства на підставі застосування вартісно-орієнтованого підходу, який в
зарубіжній літературі отримав назву Value Based Management. Відтак виникає
необхідність застосування вартісно-орієнтованого менеджменту(ВОМ), який,
на думку Т.Момот, дозволяє впливати на процес створення ринкової вартості
підприємства з метою максимізації добробуту його власників [5]. В основу
ВОМ, як зазначає Б.Івасів, покладено управління на основі інтегрованого
фінансового показника — фундаментальної вартості фірми. Водночас,
вартісно-орієнтоване
управління
змінює
традиційні
уявлення
про
результативність управління підприємством, так як ґрунтується на економічній,
а не на бухгалтерській моделі аналізу результативності[1].За визначенням
провідного американського фахівця з оцінювання ринкової вартості бізнесу
Т.Копеланда ВОМ “можна краще розуміти як шлюб між відносинами
створення вартості та процесами і системами менеджменту, що необхідні для
трансформації цих відносин у дії. Окремо кожний елемент є недостатнім.
Тільки разом вони мають великий і тривалий вплив” [8].
Таким чином, роль ВОМ в організаційній перебудові можна
охарактеризувати наступними чотирма ключовими аспектами:
ВОМ як результат діяльності підприємства допомагає визначити
цільові фінансові критерії діяльності підприємств на промисловому ринку;
ВОМ як стратегія і структура дозволяє підприємству вибрати стратегію
серед альтернативних варіантів і оцінити необхідні ресурси для здійснення
обраної стратегії;
ВОМ як інструмент формування команди допомагає підприємству
визначити чіткі цілі й завдання кожного члена команди з послідуючим
вимірюванням кінцевих результатів їх діяльності;
ВОМ як інструмент компромісу, встановлюючи ключові важелі вартості,
забезпечує підприємству можливість компромісу між конкуруючими цілями
діяльності.
Для управління ринковою вартістю промислового підприємства одним з
першочергових завдань є дослідження впливу чинників формування ринкової
вартості, розробки методики оцінювання дії чинників та формування на цій
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основі методологічної бази управління ринковою вартістю промислового
підприємства. Проте, не дивлячись на інтерес, що існує у вітчизняній і
зарубіжній економічній теорії до досліджуваної проблематики, нині в
методологічному плані не розроблено підходів до формування такої стратегії
управління, яка, націлюючи менеджмент підприємства на збільшення його
вартості, дозволила б контролювати та відстежувати всі чинники, що
впливають на неї, і, у разі виникнення відхилень, ухвалювати рішення по
контр-управлінню або перегляду раніше встановлених планових показників [3].
Сучасні тенденції діяльності більшості українських підприємств свідчать
про відсутність єдиних підходів до створення показника вартості в якості
визначального. Для менеджерів вітчизняних підприємств сьогодні актуальним є
питання, яке полягає вже не в тому, чи необхідно або чому необхідно
створювати вартість компанії, а в тому, як її створювати та які чинники її
визначають. Уміння створювати вартість перетворюється на джерело стійкої
конкурентної переваги, яка важко копіюється. Крім того, в умовах конкуренції
українського промислового ринку найважливішою перевагою підприємства є
його здатність швидко та рішуче реагувати на зміни оточуючого
середовища.Тож виникає необхідність розглянути існуючі погляди до
ідентификації чинників формування вартості.
Так, О.Мендрул [4] чинники формування вартості підприємства
прокласифікував за наступними ознаками: за характером впливу на вартість,
способом створення вартості, можливістю впливу з боку менеджерів,
направленістю та тривалістю дії місця прояву факторів, характером інновацій,
що формують вартість, та оціненістю ринком. З метою управління вартістю
фактори зовнішнього оточення він поділяє на ті, що безпосередньо пов’язані з
формування вартості і проявляються на фондовому ринку, та фактори
непрямого впливу. За Ф.Хачатуряном, вартість компанії формується за рахунок
зростання обороту та зроблених компанією інвестицій [7]. К.Уолш до чинників
формування вартості відносить: темпи зростання, рентабельність реалізації,
ставки оподаткування прибутку, інвестиції в нові необоротні активи, інвестиції
в оборотні активи, ставки оподаткування [6]. На думку П.Круш та С.Поліщука,
чинники вартості поділяються на дві умовні групи: зовнішні, що виникають
незалежно від волевиявлення менеджменту компанії, та внутрішні, пов’язані з
діями менеджменту, галузевою специфікою самого підприємства [3, с. 17-18].
Як вважає І.Колос, суттєвий вплив на вартість підприємства чинять ринкові
умови (рівень та тип конкуренції, макроекономічне середовище, нові
конкуренти, інтенсивність нововведень, впливовість споживача, впливовість
постачальника, промислова політика держави) та внутрішні чинники (розробка
нових видів продукції, розвиток (вдосконалення) видів продукції, які
виготовляються, закупка та постачання, виробництво, система просування на
ринок та реалізації, обробка маркетингової інформації, управління людським
капіталом, інформаційний капітал [2, с. 30-31].
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Д.Воронков та Л.Запасна у науковій статті «Вплив чинників на
формування ринкової вартості промислового підприємства» на основі
проведеного опитування топ-менеджменту промислових підприємств
визначають, що найвагомішим чинником формування ринкової вартості
підприємства є капітал (фінансовий, матеріальний та інтелектуальний)
підприємства, який під час використання в економіко-господарській діяльності
підприємства створює дохід, цінність, конкурентоспроможність підприємства,
що визначають ринкову вартість підприємства.
Тож підсумовуючи слід відзначити, що сучасний вартісно-орієнтований
підхід, еволюціонуючи під впливом розвитку підприємницької діяльності,
отримує широкого застосування у діяльності примислових підприємств,
підвищуючи ймовірність отримання стійких конкурентних переваг.
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ФІНАНСОВА ПОЛІТИКА ТА ПРОДУКТИВНІСТЬ ПРАЦІ
В УКРАЇНІ
Одним з найважливіших критеріїв оцінки результативності фінансової
політики держави є ріст продуктивності праці. Фінансова політика повинна
стимулювати підвищення продуктивності праці шляхом відповідного розподілу
(перерозподілу) приросту ВВП. Тут доречно навести слова академіка НАН
України, В.М. Гейця: “Високий ступінь економічного розвитку не є кінцевою
метою, бо для людини такими ж важливими є цінності інтелектуального і
духовного розвитку. Саме тому і для суспільства, і для держави важливо дбати
про те, щоби створити середовище, яке не зводить непоборних перешкод на
шляху геніїв, і зробити звичайну людину достатньо вільною від матеріальних
турбот, щоб вона мала змогу цікавитися будь-чим іншим, крім пошуків засобів
для існування” [2, с. 42].
Співвідношення між темпами зростання продуктивності праці та
реальною заробітною платою є однією з основних макроекономічних
пропорцій. Граничні темпи зростання реальної заробітної плати та реальних
доходів не повинні перевищувати реальні темпи зростання продуктивності
праці. Однак в Україні в останні роки темпи зростання реальної заробітної
плати виявляються значно вищими за темпи приросту продуктивності праці.
Незважаючи на це “індикатор старанності” в Україні не перевищує
прожиткового мінімуму, який забезпечує виключно виживання, а рівень
заробітної плати не стимулює продуктивності праці [3].
Стрижнем соціальної політики влади визначено проблему подолання
бідності насамперед інструментами фіскальної політики. Проте у світовій
економічній історії немає прикладів вирішення відповідної проблеми через
механізми бюджетних призначень. На небезпеку політики “подолання бідності
через механізми перерозподілу національного доходу” свого часу звертав увагу
Нобелівський лауреат Ф. Хайєк. Бідність долається, наголошував він, через
політику стимулювання продуктивної праці, нарощування національного
доходу і зміцнення на цій основі позицій середнього классу [1, с.30].
Для моделі соціально-ринкової економіки характерно те, що держава
піклується про те, щоб рівномірно розподілялися результати зростання
продуктивності праці і підвищення ефективності капіталу. Вагомий внесок у
досліджувану проблему (з інституціонального погляду) зробили зокрема
французські регуляціоністи.
Сьогодні дуже важко викликати суттєве збільшення продуктивності,
оскільки за сучасних технологій, ми досить близькі до максимально можливого
рівня ефективності. Іншими словами, ми досягли стелі поліпшень загальної
факторної продуктивності. Обмежуючим фактором у подальшому підвищенні
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продуктивності сьогодні є не технології, а людський потенціал. Тому
актуальним є дослідження зміни ефективності праці в Україні за роки
незалежності, а також оцінка чинників впливу на неї.
При розгляді однофакторної продуктивності (продуктивності праці)
збільшення ВВП відбувається або за рахунок зростання кількості працівників,
або за рахунок росту продуктивності праці. При цьому виникає наступне
питання: які чинники впливають на продуктивність праці?
Проаналізуємо чинники впливу на вітчизняну продуктивність праці
детальніше. Для цього скористаємося нелінійною регресією. При моделюванні
взаємозв’язків на динамічних рядах широко використовуються відносні
величини, передусім індекси. Описуються такі взаємозв’язки степеневою
функцією:
Y = Ax1b1 x2b2 x3b3 ...xmbm

,
де bi – коефіцієнт еластичності, який показує, на скільки відсотків у
середньому зміниться y зі зміною xi на 1 % за умови незмінності інших
факторів. Тобто коефіцієнт еластичності – це відносний ефект впливу і-го
фактора на y .
Степенева функція лінійна в логарифмах, а тому параметри її
визначаються методом найменших квадратів. Класичним прикладом такого
типу нелінійної функції є виробнича функція Кобба-Дугласа, яка описує
співвідношення між факторами і результатом виробництва на будь-якому рівні
економічної діяльності:
Q = AK α Lβ ,
де Q – результат виробництва; K – основний капітал; L – трудові затрати
(кількість зайнятих).
Параметри α і β – коефіцієнти еластичності. Параметр A приводить
масштаб (розмірність) факторів до масштабу результату. При використанні
індексів А = 1, а тренд результату, зумовлений дією інших неекстенсивних
факторів, враховується в моделі змінною часу eλt Модель набуває вигляду:
Q = AK α Lβ e λt ,
де λ характеризує темп приросту функції за рахунок неекстенсивних
факторів, зокрема неуречевлених факторів НТП (вдосконалення технології,
зростання кваліфікації робітників тощо).
Цей варіант моделі називають виробничою функцією Тінбергена.
Застосувавши до неї логарифмічне диференціювання, дістанемо модель, яка
описує взаємозв’язок темпів приросту:
q = αk + β l + λ ,
де q , k , l – темпи приросту відповідно результату, капіталу й трудових
витрат.
На основі такої моделі можна визначити внесок екстенсивних, та
інтенсивних факторів у розвиток процесів відтворення:
d екс = (αk + β l ) / q
;
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d інт = λ/q
.

На практиці використовують різні модифікації виробничої функції.
Наприклад, розділивши обидві її частини на L, отримаємо функцію
продуктивності праці:
W = AF α eλt
де W – продуктивність праці; F – фондоозброєність праці.

Сучасна економічна теорія більше уваги приділяє загальній
продуктивності, розглядаючи продуктивність праці як один із її компонентів.
Тому перспективним є дослідження залежності росту загальної факторної
продуктивності від державної участі в економіці, а також продуктивності праці.
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Инвестиционные аспекты развития отрасли
машиностроения Азербайджана
Инновационное развитие национальной экономики в первую очередь
подразумевает непрерывное совершенствование орудий и предметов труда,
создание принципиально новых машин и материалов, технологических
процессов, а также связанных с ними прогрессивных форм организации
производства. Ведущая роль в решении этих задач принадлежит
машиностроению, которое создает наиболее активную часть основных
производственных фондов, что в значительной степени предопределяет темпы
научно-технического прогресса, роста общественного производства и его
эффективности.
В результате выпуска новых машин и оборудования, машиностроение
непосредственным образом влияет на повышение производительности труда в
сфере
эксплуатации
его
продукции,
способствует
техническому
перевооружению предприятий, создает базу для более экономного
использования сырья, материалов, энергии, снижения материалоемкости и
энергоемкости продукции, что, несомненно, способствует повышению
конкурентоспособности предприятий.
Ретроспективный
анализ
развития
отрасли
машиностроения
Азербайджана свидетельствует, что в 90-е годы прошлого века объем
производства машиностроительной продукции значительно снизился. Причины
кризиса машиностроения в тот период во многом схожи с причинами кризиса
других отраслей экономики страны, это: дезинтеграция единого
экономического пространства Советского Союза, отсутствие инвестиций,
неконкурентоспособность производимой продукции. Вместе с тем, ряд
специфических особенностей, присущих машиностроительным предприятиям,
сделали кризис отечественного машиностроения наиболее глубоким и
болезненным. К числу этих особенностей следует отнести: относительно
низкий уровень рентабельности производства, высокий уровень накладных
расходов, энергоемкости и металлоемкости технологий, длительный
производственный цикл и, как следствие, длительный период возвратности
инвестиций.
Отрасль машиностроения Азербайджана в настоящее время
представлена 79 предприятиями с объемом производства в 2011 году – 156,7
млн. манат. В государственной собственности находятся 77,4% машиностроительных предприятий, в негосударственной - 22,6%. Отечественная
отрасль машиностроения в основном представлена малыми предприятиями, их
- 62 единицы, средних и крупных – 17 предприятий. В соответствии с
действующей методикой промышленные предприятия с численностью
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занятых менее 40 человек и годовым оборотом менее 200 тыс. манат
считаются малыми, а промышленные предприятия с численностью занятых
более 40 человек и годовым оборотом более 200 тыс. манат считаются
средними и крупными.
Объем машиностроительной продукции, после падения в девяностые
годы, в последнее десятилетие начал несколько расти. Основными факто-рами,
обусловившими этот рост стали: развитие процессов импортозаме-щения,
проведение на предприятиях работ по оптимизации мощностей, освоение
новой техники, рост объемов поставок на экспорт отдельных видов
машиностроительной продукции. Вместе с тем, снижается доля
машиностроения в общем объеме промышленного производства страны и
численность работников в отрасли. Ниже дана таблица, включающая основные
показатели отрасли «производства машин и оборудования» в стране за период
1995-2011 годы.
Таблица №1
Показатели развития отрасли машиностроения Азербайджана
Годы
Показатели
Объем производства (млн. манат)
Доля производства отрасли в
общем объеме промышленного
производства (%)
Численность работников (тыс. чел.)
Среднемесячная номинальная
зараплата работников (манат)
Основные промышленно-производственные фонды, на конец года
(млн. манат)

1995

2000

2005

2010

2011

38,9
2,2

32,0
1,0

32,8
0,4

151,2
0,6

156,7
0,5

33,6
8,9

11,6
40,1

7,3
98,9

4,8
227,4

4,2
273,0

171,3

183,0

210,1

262,5

396,0

Наиболее существенная часть машиностроительной продукции
производится на девяти заводах ОАО «Азнефткимйамаш». Помимо основной
продукции - нефтепромыслового оборудования, отвечающего стандартам ISO
и API, заводы ОАО производят непрофильные металлоконструкции для
строящихся в Баку мостов и дорожных развязок и др. Около 40% производимой
продукции ОАО «Азнефткимйамаш» отправляется на экспорт в Россию,
Казахстан, Украину, Туркменистан.
На машиностроительных предприятиях страны, по местным заказам,
производится широкий ассортимент запасных частей и
нестандартного
оборудования для железной дороги и метрополитена, автотранспорта и
сельского хозяйства, строительства и др.
Эффективным направлением развития машиностроительной отрасли
страны является создание технопарков. Первым таким технопарком в
Азербайджане стал Сумгаитский технологический парк.
Сумгаитский технологический парк, не имеющий аналогов на
постсоветском пространстве современный производственный комплекс,
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который создан в соответствии с Государственной программой социальноэкономического развития регионов Азербайджанской Республики (2004-2008
гг.) и является важным проектом развития в стране отрасли машиностроения.
Ряд используемых здесь технологий являются
новыми не только для
производственного потенциала страны, но и для всего региона, так же, как и
производимая здесь продукция. Как пример можно привести оборудование для
альтернативной энергетики и кабели, которые не производятся в странах СНГ.
Реализация проекта технопарка призвана сыграть свою важную роль в
создании новых рабочих мест. В настоящее время здесь занято около 3,0 тысяч
работников, а с его дальнейшим развитием количество работающих
увеличится. Проект технопарка, предусматривающий создание более 20
современных высокотехнологичных машиностроительных заводов, позволит
значительно увеличить экспортный потенциал отрасли.
Реализуемая в настоящее время экономическая политика страны
направлена на диверсификацию производства, развитие ненефтяного сектора
национальной экономики. В этом русле машиностроению отводится важнейшая
роль. Машиностроение, должно стать системообразующей отраслью
отечественной экономики, главным плацдармом ее роста. Вместе с тем,
модернизация
машиностроительной
промышленности
связана
со
значительными инвестициями, которые необходимо привлекать путем создания
благоприятного инвестиционного климата, внедрения для предприятий отрасли
льготного кредитования и налогообложения, развития лизинга дорогостоящего
оборудования и других мер государственной поддержки отрасли.
Список использованных источников
1. Статистические показатели Азербайджана. Государственный Комитет по
статистике Азербайджана; изд. «Седа», Баку, 2012. (на азербайджанском
языке)
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ФІНАНСОВІ ІНСТИТУТИ ТА ЇХ МІСЦЕ У СИСТЕМІ
КОМЕРЦІАЛІЗАЦІЇ ОБ’ЄКТІВ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ
Необхідність модернізації вітчизняної економіки і переходу України на
постіндустріальний шлях розвитку перетворює питання розвитку відносин
інтелектуальної власності на одну із найбільш актуальних проблем сьогодення.
Адже в умовах постіндустріального суспільства інтелектуальна діяльність
перетворюється на основний фактор виробництва і акселератор економічного
розвитку, а відносини інтелектуальної власності утворюють базис сучасної
системи господарювання. Фінансові відносини пронизують усі галузі
суспільного виробництва, у тому числі й сферу інтелектуальної діяльності,
формування та відтворення інтелектуального капіталу. Нині процес
комерціалізації об’єктів інтелектуальної власності, їх впровадження у
господарський оборот неможливо організувати без залучення фінансових
ресурсів. При цьому, одним із основних джерел інвестиційних ресурсів в
умовах ринкової економіки є кошти фінансових посередників, які забезпечують
ефективне акумулювання тимчасово вільних фінансових ресурсів та
економічно доцільне задоволення попиту економічних агентів на ресурси як
коротко-, так і довгострокового характеру. Важливе місце серед фінансових
інститутів посідають інститути спільного інвестування загалом і венчурні
фонди зокрема, які створюють принципово новий механізмів мобілізації коштів
для фінансування інвестицій у потенційно прибуткові і, водночас, високо
ризиковані проекти. Саме до цієї категорії у переважній частині випадків
належить розробка та комерціалізації об’єктів інтелектуальної власності.
Комерціалізація об’єктів інтелектуальної власності (далі – ІВ) як система
заходів щодо впровадження результатів інтелектуальної діяльності у
господарський оборот з метою створення доданої вартості та генерування
додаткового прибутку є важливим фактором конкурентоспроможності
підприємства в умовах становлення постіндустріального суспільства та
стрімкої глобалізації господарських зв’язків. Комерціалізація об’єктів
інтелектуальної власності передбачає реалізацію цілого комплексу заходів:
1. Аналіз фінансового-господарського стану підприємства, зовнішнього
середовища, потреб ринку, перспектив та потенційних можливостей
підприємства у сфері використання об’єктів інтелектуальної власності. Технікоекономічне обгрунтування необхідності інвестицій у об’єкти ІВ з метою їх
залучення до господарського обороту;
2. Інвентаризація існуючих на підприємстві об’єктів інтелектуальної
власності. Формування реєстру об’єктів ІВ [3];
3. Комплексна оцінка об’єктів інтелектуальної власності, постановка на
облік, відображення у складі нематеріальних активів підприємства;
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4. Аналіз необхідності, вибір форм та методів захисту об’єктів ІВ.
Реєстрація прав на існуючі об’єкти інтелектуальної власності;
5. Створення організаційної структури управління та розробка системи
захисту об’єктів інтелектуальної власності на підприємстві;
6. Вибір конкурентної стратегії у сфері комерціалізації та використання
об’єктів інтелектуальної власності;
7. Планування процесу комерціалізації об’єктів ІВ, розробка бюджетів,
поточних, оперативних та стратегічних планів;
8. Визначення потреби у залученні до господарського обороту нових
об’єктів ІВ. Аналіз можливості придбання прав на об’єкти ІВ, визначення
необхідності розробки об’єктів ІВ на підприємстві власними силами;
9. Акумулювання відповідних фінансових ресурсів, інтелектуального та
людського капіталу, необхідних для створення та використання об’єктів ІВ;
10. Проектування та безпосередня розробка об’єктів ІВ;
11. Комерціалізації об’єктів ІВ шляхом використання у господарській
діяльності підприємства або в рамках трансферу технологій та ліцензування;
12. Поточне управління господарським оборотом об’єктів ІВ, що
передбачає управління амортизацією та життєвим циклом об’єктів ІВ, облік
операцій з об’єктами ІВ, поточний захист, управління ризиками та ліквідністю
об’єктів ІВ;
13. Постійний моніторинг та всебічний
аналіз ефективності
використання та комерціалізації об’єктів інтелектуальної власності;
14. Адаптація системи управління об’єктами ІВ у відповідності до
існуючою економічної кон’юнктури та результатів аналізу ефективності їх
комерціалізації.
Однією із принципових проблем, що зазвичай виникають під час
здійснення заходів щодо комерціалізації об’єктів ІВ, є проблема фінансування.
Серед механізмів фінансового забезпечення процесу комерціалізації слід, на
наш погляд, виокремити [1, P.27]: використання власних коштів підприємства:
нерозподіленого прибутку та внутрішніх фондів фінансових ресурсів;
залучення фінансування з державного або місцевого бюджету; залучення
фінансового ресурсів міжнародних фінансових інститутів; залучення коштів за
рахунок емісії акцій; проектне фінансування; синдиковане фінансування;
інноваційне кредитування; залучення коштів за рахунок облігаційної позики;
лізингове фінансування; форфейтингове фінансування; венчурне фінансування.
Значна частина проектів з комерціалізації об’єктів ІВ характеризується
високою ризикованістю, а підприємства, що займаються інтелектуальною
діяльністю постійно відчувають дефіцит власних коштів. Крім того, в сучасних
умовах для пересічного вітчизняного підприємства залучити бюджетне
фінансування, як і фінансування міжнародних організацій, надзвичайно
складно. Таким чином, перші три механізми фінансування зазвичай не можуть
бути використані. Водночас, усі інші зазначені вище методи фінансування
комерціалізації вимагають у тій чи іншій мірі участі фінансових посередників.
Фінансові інститути здійснюють мобілізацію фінансових ресурсів
відокремлених дрібних власників капіталу та їх трансформацію у інвестиції в
85

реальний сектор економіки, створюючи у такий спосіб матеріальний базис для
економічного зростання. Опосередковуючи взаємодії економічних агентів і
забезпечуючи рух фінансових ресурсів, фінансові інститути здійснюють
акумуляцію вільних фінансових ресурсів відокремлених власників капіталу
шляхом емісії та продажу власних фінансових активів, а потім інвестують їх від
свого імені у фінансові інструменти, емітовані переважно підприємствами
реального сектору економіки. Здійснюючи діяльність на фінансовому ринку,
фінансові інститути сприяють прискоренню кругообігу капіталу, активізації
інвестиційної діяльності суб’єктів господарювання і розширеному суспільноекономічному відтворенню. Поєднуючи у певний спосіб різноспрямовані
операції з фінансовими активами, фінансові інститути здійснюють
арбітражування і спекуляцію на фінансовому ринку, забезпечуючи можливість
отримання прибутку для себе і своїх клієнтів.
Фінансові інститути в процесі визначення напрямків вкладання
накопичених фінансових ресурсів орієнтуються у тому числі і на
високоприбуткові ризиковані інвестиційні проекти. Вони надають фінансову
підтримку підприємствам, які лише тільки розпочинають свою діяльність
проте, водночас, орієнтуються на активне використання людського капіталу й
інтелектуальної власності, застосування нововведень, вдосконалення
виробничого процесу і тому відзначаються значним інноваційним потенціалом,
який за умов ефективного використання може гарантувати в майбутньому
значні прибутки. Водночас, інвестування у потенційно високоприбуткові проте
ризиковані підприємства за умов широкої диверсифікації активів фінансових
інститутів не зумовлює зниження рентабельності та підвищення загального
рівня ризикованості їх діяльності. У свою чергу додаткове фінансування надає
конкуренті переваги інноваційно спрямованим підприємствам і таким чином
забезпечує реалізацію механізму еволюційного відбору підприємств в процесі
їх конкуренції на ринку.
Отже, на сучасному етапі розвитку економічних відносин державі слід
створювати умови для активної участі фінансових інститутів у комерціалізації
об’єктів ІВ, що забезпечить інноваційну спрямованість економіки України та
гарантує підвищення конкурентоспроможності вітчизняних підприємств на
світовому ринку.
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ПРИМАТ СПЕКУЛЯЦІЙ НА СУЧАСНИХ ФІНАНСОВИХ РИНКАХ
Після фінансової кризи 2008 року, G20 ясно сигналізувала, що принцип
«менше (регуляторного впливу) – значить більше» (‘less is more’) перестав
діяти стосовно регулювання фінансових ринків у сфері кредитування
споживачів, сек’юритизації (securitization - перетворення неліквідних активів,
позик, іпотек і т.п. у ліквідні цінні папери, яке здійснюється власником шляхом
групування неліквідних активів з подібними параметрами і випуску
відповідних цінних паперів, забезпечених пулом даних активів з метою
отримання додаткових коштів або ж усунення неліквідних активів зі свого
балансу), у сфері «переупакування» ризиків інвестиційними банками
(repackaging - для прикладу: розподіл цінного паперу на елементи – відсотки,
основна сума, варранти, з метою подальшого продажу цих складових у якості
самостійних фінансових інструментів) а також у площині нагляду за діяльністю
професійних інвесторів та спекулянтів в процесі біржового трейдингу
різноманітними фінансовими інструментами [1].
Вищевказане обґрунтовує гостру необхідність здійснення комплексного
наукового аналізу проблем інвестиційної дисфункціональності сучасних
фінансових ринків. Адже попри те, що в останні роки дана проблематика
знаходиться в центрі міжнародної уваги як законотворців, так і науковців,
чимало її аспектів залишаються невирішеними до сьогодні, а бурхливий
розвиток
алгоритмічного
(високочастотного)
і
в
основному
гіперспекулятивного біржового трейдингу, породжує нові загрози виконанню
фінансовими ринками їхньої базової, інвестиційної, функції.
На теперішньому етапі глобального спаду економічної активності,
регулятори провідних економік світу прагнуть віднайти ефективні механізми
перенаправлення капіталу з короткотермінових і зазвичай спекулятивних
стратегій до стратегій довгострокового інвестування в реальний сектор
економіки. Для тих, хто спеціалізується на отриманні вигоди від
короткострокових (спекулятивних) стратегій відповідна зміна стане досить
болісною. Однак у довгостроковому періоді часу, така політика дозволить
бізнес-моделям адаптуватись і стати суспільно а не індивідуально корисними
(економічними, а не хрематистичними).
Необхідно наголосити на тому, що фундаментальною ціллю фінансових
ринків є ефективне розміщення капіталу. Затрати на фінансове посередництво
тільки тоді можуть вважатись виправданими, коли вони належним чином
задовольняють потреби реальних споживачів і надавачів відповідного капіталу.
Таким чином, регулятори зобов’язані серйозно переглянути і піддати сумніву
повноцінність тих сучасних фінансових інструментів, трансакцій і систем
87

біржового трейдингу, які не сприяють продуктивному використанню капіталу.
Існує чимало визначень сучасного інвестування, як довгострокових
спекуляцій, а спекуляцій, як короткострокового інвестування. Однак,
інвестування і спекуляції різняться не тільки і не стільки за критерієм часового
горизонту. Базуючись на симетричному доступі до інформації, на
транспарентних і упорядкованих фінансових ринках, − інвестування створює
партнерство між корпорацією або іншою юридичною особою, яка одержує
фінансування та інвестором – поєднує їх як в успіху так і в несприятливих
умовах. Приріст вартості, яку одержує інвестор, залежить від стану справ в
реальному секторі економіки. Інвестор і власник контрольного капіталу
виграють чи програють разом. Спекуляції, з іншого боку, є грою з нульовою
сумою, в якій гроші, зароблені спекулянтом є втратами іншої сторони
відповідної угоди (у т.ч. емітента) і навпаки.
Зрозуміло, що фінансова криза зіграла роль в інвестиційній анемії
первинних фінансових ринків, однак проблема є старшою за фінансову кризу
2007-2008 років. Дослідження, проведене департаментом фінансових ринків
Франції і опубліковане у 2005 році демонструє, що фондові ринки провідних
економік світу не виконували своєї функції акумулювання капіталу навіть у
першій (докризовій) половині минулого десятиліття, а в США, через фондові
ринки виводилось більше капіталу з економіки, ніж вводилось у неї, що
генерувало тим самим чистий негативний вплив (див. рис. 1):

Рис.1. Приріст капіталу на фондових ринках США, Єврозони і
Великобританії з урахуванням зворотного викупу акцій нефінансовими
корпораціями [2].
Прискіпливої уваги регуляторів потребує і система ризик-менеджменту,
якою послуговуються учасники сучасних фінансових ринків. Як
продемонструвала нещодавня фінансова криза, є суттєві обмеження щодо
використання деривативів для хеджування макрорівневих ризиків: фінансова
система, яка прагне застрахувати будь-яке капіталовкладення у будь-який
період часу є нереальною (набуває ознак фіктивної).
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Хеджування ірраціональних ризиків глобальних інвестиційних банків, а
також намагання віднайти способи страхування макрорівневих ризиків,
породжених безконтрольністю масової мікрорівневої ірраціональності
короткострокових максимізаторів власної вигоди, породили сучасний ринок
деривативів, розмір якого в наші дні приблизно в 12 разів перевищує обсяг
світового ВВП. З урахуванням того, що на початок 2011 року обсяг світового
ВВП за даними Світового банку складав 76,3 трлн. доларів США, мова йде про
такий обсяг сучасного спекулятивного ринку деривативів, який сягнув
астрономічної суми, величина якої становить понад 900 трлн. фіктивних (не
забезпечених) доларів США [3, с. 18].
Для того, щоб ще краще уявити собі, про які саме цифри йде мова,
зазначимо, що за даними видання ЦРУ США «The World Factbook», економіка
України займала 39 місце серед всіх економік світу за загальним розміром ВВП
(розрахованим за ПКС) − на початок 2011 року він становив 333,7 млрд.
доларів США [4].
Іншими словами, для того, щоб ВВП України досягнув поточного обсягу
світового ринку деривативів, нашій державі потрібно відпрацювати 2697 років
або ж їй необхідно 107 ще ненароджених поколінь її мешканців, у кількості не
меншій і в якості не гіршій, ніж станом на початок 2011 року.
Вищевказане демонструє, що глобальний ринок деривативів також не
використовується за своїм прямим призначенням (з метою хеджування
інвестиційних ризиків), а є у першу чергу механізмом, який генерує неймовірні
обсяги спекулятивних (фіктивних) грошей.
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КОНЦЕПТУАЛЬНІ ЗАСАДИ ДОСЛІДЖЕННЯ ДЕРЖАВНИХ
ФІНАНСІВ: ГЛОБАЛЬНІ ТА ЛОКАЛЬНІ ПІДХОДИ
У системі наукових знань, розглядаючи сутність фінансів та досліджуючи
проблеми їх розвитку, українські та зарубіжні вчені переважно використовують
два найбільш вживані підходи, а саме: їх розгляд на макро- та
мікроекономічному рівнях. На нашу думку, доцільно враховувати також мезо
та мега рівні. Отже, коротко розглянемо кожен з них в контексті управління і
регулювання національними фінансами.
Якщо розглянути концепцію мікрорівня більш деталізовано, можна
побачити, що вона пов’язана з державним фінансовим регулюванням
підприємництва та сфер соціально-господарської діяльності (управління та
регулювання фінансовими потоками у виробничій та соціальній сферах, системі
освіти, науки та культури тощо).
Основними компонентами дослідження фінансів на макрорівні є:
фінансова діяльність вищих органів державної влади, вироблення національної
фінансової політики, державне фінансове регулювання та управління
національною економікою (фінансова політика уряду, фінанси оборони,
правоохоронних органів і державної безпеки, фінанси органів державного
управління тощо). Одними із головних складових системи державного
фінансового управління є вищі органи фінансового управління, насамперед,
Міністерство фінансів України. «Головний фінансовий орган – Міністерство
фінансів України, безпосередньо або опосередковано пов'язане з усіма
функціями, які виконує державний менеджмент» [5].
Міністерство фінансів України, зокрема, здійснює концентрацію
фінансових ресурсів на пріоритетних напрямах розвитку національної
економіки, проводить організаційну та методичну роботу з управління державними фінансами. Його повноваження і основні функції визначаються положенням «Про Міністерство фінансів України» [1].
Дослідження національних фінансів на мезорівні знаходиться в тісному
зв’язку з державним фінансовим регулюванням розвитку регіонів та
фінансовим
управлінням
органів
місцевого
самоврядування,
які
взаємовпливають на хід залучення та використання фінансових ресурсів у
регіональному розрізі.
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Ефективність виконання функцій місцевого самоврядування, направлених
на надання членам громади суспільних благ, в значній мірі залежить від стану
наповнення місцевих бюджетів у частині її доходів. Одним з основних завдань
місцевих органів влади є удосконалення процесу формування дохідної та
видаткової частин місцевих бюджетів, які спрямовані на соціально-економічний
розвиток адміністративно-територіальних одиниць.
В рамках реалізації Програми економічних реформ на 2010–2014 роки:
«Заможне суспільство, конкурентоспроможна економіка, ефективна влада» [3],
здійснено ряд заходів у сфері регіонального розвитку та удосконалення
міжбюджетних відносин. Крім того, на основі нового Бюджетного кодексу
України [2], з урахуванням положень прийнятого Податкового кодексу України
[4], сформовано розрахункові показники місцевих бюджетів.
Мегарівень пов’язаний з дослідженням міжнароднимх фінансів,
державного фінансового регулюванням зовнішньоекономічної діяльності,
міжнародних фінансових інституцій, міжнародного фінансового ринку та
виробленням власної фінансової думки щодо міжнародної фінансової політики.
Отже, як видно із запропонованої концепції, взаємозв’язки між рівнями
фінансового управління знаходяться в тісному поєднанні між собою. На основі
цього можна зробити висновок, що незалежно від «висоти» рівнів управління
фінансами, вони однаково приймають участь у вирішенні як глобальних
питань, так і на рівні місцевих капіталовкладень у розвиток регіону чи окремо
взятої міської територіальної громади.
Концепція відображає не тільки взаємозв’язок між рівнями фінансового
регулювання, але й надає чітке відображення їх взаємовпливу, а також показує
відмінності одного рівня від іншого залежно від його функціональності.
Виокремлення рівнів фінансового регулювання, насамперед, дозволяє чітко
уявити величину та необхідність задіяння фінансових ресурсів, періодику та
масштабність їх використання, а також вибудувати інтегративну модель
національного управління державними фінансами.
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ПІДВИЩЕННЯ РІВНЯ ЖИТТЯ НАСЕЛЕННЯ ЯК НАПРЯМ РЕАЛІЗАЦІЇ
ДЕРЖАВНОЇ ФІНАНСОВОЇ ПОЛІТИКИ В УКРАЇНІ
У процесі досягнення економічного зростання в Україні та активізації
інвестиційної та інноваційної діяльності суб’єктів господарювання виникає
необхідність комплексного підходу до створення цілісного механізму
державного регулювання рівня життя у системі його фінансового забезпечення.
Комплексний підхід при розробці основних державних програм і програм
підвищення рівня життя населення, фактично, властивий соціальноорієнтованій
ринковій економіці.
У новому методологічному підході принцип комплексності припускатиме
узгодженість
завдань
підвищення
рівня
життя
із
загальними
макроекономічними напрямами соціально-економічного розвитку країни,
оскільки тільки на стадії опрацьовування загальних напрямів державного
розвитку можна закласти, з одного боку, дієві заходи щодо підвищення рівня
життя (зростання доходів і зменшення їх диференціації, утримання безробіття в
соціально-допустимих межах та ін.). З іншого – опрацьовування програм з
позиції впливу чинників рівня життя на кількість і якість робочих місць,
потреби в додаткових робочих місцях, міжгалузевого перерозподілу заробітної
плати та інших макроекономічних пропорцій дозволить попередити
виникнення диспропорції грошових доходів різних верств населення. При
цьому принцип комплексності припускатиме необхідність об’єднання в єдиний
блок соціально-економічних показників рівня життя не тільки на макрорівні
(державному), але і на метарівні (рівні регіонів) та на мікрорівні
(домогосподарств). Дотримання єдності цілей, завдань і національних
пріоритетів на макро-, мета- і на мікрорівні (що особливо важливо в умовах
матеріальної диспропорції та значної соціально-економічної диференціації як
населення, так і областей або економічних районів) означатиме підвищення
рівня життя населення як у країні, так і в регіонах.
Соціальна політика держави може бути науково обґрунтованою тільки
при використанні достовірної інформаційної бази. У сучасних умовах усе
більшого значення набуває моніторинг соціально-економічних процесів,
прогнозне оцінювання різних варіантів трансформації соціальної політики, а
також значний розрив рівня життя населення в різних стратах (рівнях) в
України (між «багатими», «умовно багатими», «середнім класом», «умовно
бідними» і «бідними»). У зв’язку з цим нами розроблена система індикативного
моніторингу рівня життя населення, що дозволяє визначити рівень життя в
Україні та ефективність його фінансового забезпечення, ступінь його
міждержавної диференціації і в рамках досліджуваної проблеми виявити
пріоритетні напрями державної соціальної політики з подолання нерівності.
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Метою динамічних досліджень системи фінансового забезпечення рівня
життя є виявлення і моделювання основних закономірностей зміни грошових
доходів населення, побудова прогнозів, що у кінцевому підсумку є необхідною
умовою вироблення управлінських рішень у соціально-економічній сфері.
Міждержавні стратифікаційні дослідження направлені на визначення ступеня
диференціації рівня життя між різними верствами з подальшою розробкою
заходів щодо її подолання.
Відповідно до змін, що відбуваються в державі та направлені на розвиток
системи індикативного управління фінансовою системою, нами запропоновано
дослідження складових системи фінансового забезпечення рівня життя
населення щодо встановлених державою соціальних нормативів, які
визначаються на конкретний часовий період і дозволяють встановити основні
напрями реалізації державних соціальних програм.
Розглядаючи людину одночасно як істоту біологічну та як істоту
соціальну, виходячи з певних методологічних підходів і вимог, вважаємо за
потрібне виділити такі напрями розгляду стану рівня життя населення: оцінка
величини та структури доходів, рівень забезпеченості матеріальними та
нематеріальними благами, ефективність діяльності соціальної інфраструктури,
повнота фінансового забезпечення потреб шляхом перерозподілу бюджетних
ресурсів тощо.
У сучасних умовах прагнення держави забезпечити досягнення
мінімальних стандартів рівня життя через систему соціальної підтримки
свідомо приречене на крах, якщо не здійснити інституційні, фінансові й
економічні перетворення. Держава здатна взяти на себе додаткові соціальні
зобов’язання і нові соціальні функції, властиві розвиненій соціальній державі
лише за наявності певних передумов. Реалізація функції соціальної держави в
нашій країні можлива лише в разі забезпечення позитивної динаміки рівня
життя, як інтегрального показника соціально-економічного прогресу, і
переорієнтації соціальної політики на середні стандарти.
У цілому фінансове забезпечення рівня життя населення як соціальна
технологія має дві форми: як структурний елемент будь-якої системи,
технологічно оформлений програмний продукт і як управлінська діяльність,
пов’язана з реалізацією цього проекту. Поява соціальних технологій пов’язана з
потребою оптимізувати систему соціального управління, що швидко
розширюється, а також з необхідністю тиражувати соціальні інновації.
Основною функцією соціальної технології у процесі фінансового
забезпечення рівня життя населення необхідно виділити появу наукоємних
соціальних інновацій – поєднання науки і практики, симбіоз даних
гуманітарних і технічних знань, а також формування новітнього мислення XXI
століття – фінансово-технологічного. Технологізація можлива за наявності
таких умов: існування певної міри складності фінансових відносин; відомі
елементи структури системи, особливості її будови і закономірності
функціонування; суб’єкт управління здатний формалізувати реальні процеси і
представити їх у вигляді показників, операцій, процедур, створити інноваційне
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середовище для відтворення та забезпечити необхідний рівень життя
населення.
Отже, соціальна технологія у системі фінансового забезпечення рівня
життя населення – певний спосіб досягнення суспільних цілей. Природа цього
способу полягає у фінансуванні процесів підтримки рівня життя. Напрями
фінансування розробляються заздалегідь, свідомо і планомірно, причому
розробка проводиться на основі використання наукових методів та основ
бюджетної політики.
Таким чином, для ефективного фінансового забезпечення рівня життя
населення необхідно здійснити соціальну консолідацію суспільства за рахунок
відповідальності держави:
1) щодо бізнесу – для забезпечення гарантій прав власності, сприятливого
підприємницького клімату, підтримки внутрішнього виробника на зовнішніх
ринках, суворого дотримання нормативно-законодавчої бази;
2) у процесі реалізації соціальних функцій – за соціальну відповідальність
суб’єктів господарювання, соціальний захист найменш захищених верств
суспільства;
3) перед суспільством – за підвищення рівня життя населення,
забезпечення соціальних гарантій та безпеку.
Тільки як результат тісного взаємозв’язку діяльності фінансової,
економічної систем, інституційної, зовнішньої та внутрішньої політики у
системі фінансового забезпечення рівня життя населення можливе досягнення
процесу поступового підвищення рівня життя усіх членів суспільства.
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ДЕРЖАВНИЙ ЗЕМЕЛЬНИЙ БАНК:
КРЕДИТНА ФУНКЦІЯ ТА РИЗИКИ ЇЇ РЕАЛІЗАЦІЇ
Зі створенням державного земельного банку можна говорити про те, що
до складу банківської системи України ввійшла квазі-банківська установа.
Такий висновок логічно випливає з аналізу функцій цього банку, які набули
формалізованого вигляду з прийняттям у вересні 2012 року законодавцем
Закону України “Про внесення змін до Закону України “Про банки і банківську
діяльність” щодо державного земельного банку”. Цим Законом, зокрема,
державному земельному банку надано право здійснювати операції із
земельними ділянками та майновими правами на земельні ділянки відповідно
до законодавства України у сфері земельних відносин та свого статуту. При
цьому на Національний банк України покладається повноваження визначення
особливостей видачі державному земельному банку банківської ліцензії,
регулювання та нагляду за цим банком з урахуванням специфіки його
діяльності. Банк, таким чином, виконуватиме дві функції – управління
земельними
ділянками
та
кредитування
сільськогосподарських
товаровиробників, які, загалом, є різними за змістом.
Не зупиняючись на правових аспектах такого рішення, зміст яких,
зокрема, за експертними оцінками, полягає у неузгодженостях його з вимогами
Конституції України, за приписами якої “земля, її надра, атмосферне повітря,
водні та інші природні ресурси, які знаходяться в межах території України,
природні ресурси її континентального шельфу, виключної (морської)
економічної зони є об'єктами права власності Українського народу. Від імені
Українського народу права власника здійснюють органи державної влади та
органи місцевого самоврядування в межах, визначених цією Конституцією” (ст.
13) [1], що зумовлює необхідність чіткого визначення всіх операцій, які може
здійснювати відповідний банк із земельними ділянками, на законодавчому
рівні, зокрема в спеціальному законі про державний земельний банк, а також
Закону України “Про банки і банківську діяльність”, за яким банкам
забороняється діяльність у сфері матеріального виробництва, торгівлі (за
винятком реалізації пам'ятних, ювілейних і інвестиційних монет) та
страхування, крім виконання функцій страхового посередника (ст. 48) [2], в
контексті предмету дослідження зупинимось на аналізі кредитної функції
державного земельного банку та ризиках, пов’язаних з її реалізацією. Система
таких ризиків, з огляду на зміст функцій банку, порядок формування його
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статутного капіталу та місію, представлена ризиками як для об’єкта
кредитування – аграрної сфери загалом та господарюючих суб’єктів зокрема,
так і для самого банку та банківської системи в цілому.
Слід зазначити, що головне завдання державного земельного банку, як
декларується ініціаторами його створення, полягає у забезпеченні аграрного
сектору дешевими кредитними ресурсами. Йдеться, власне, про спробу
сформувати нішу дешевого кредитування на ринку кредитних ресурсів в
сегменті кредитування агровиробництва. Головне питання, при цьому, полягає
у ємності цієї ніші, параметри якої, загалом, визначатимуться спроможністю
формування кредитного ресурсу новоствореного кредитора. І саме тут, на нашу
думку, вбачається найбільша проблема, про що, зокрема, свідчать результати
оцінок ймовірних джерел формування такого ресурсу.
Такими, принаймні на даному етапі, розглядаються наступні: кошти
державного бюджету; кошти від здавання державних сільськогосподарських
земель в оперативний лізинг; кошти, залучені від емісії банківських земельних
облігацій; кошти, отримані банком в процесі його рефінансування
Національним банком України; кошти юридичних і фізичних осіб,
акумульовані на депозитних рахунках банку; зовнішні запозичення. Не
дивлячись на досить значну диверсифікацію зазначених джерел, дієвість як
кожного з них, так і в сукупності на експертному рівні оцінюється як досить
незначна з огляду на таке.
Бюджетний ресурс, в силу традиційної дефіцитності державного бюджету
України, є нестабільним за характером надання, незначним (порівно з реальною
потребою) за обсягом, хоча на перших етапах становлення державного
земельного банку та у доволі тривалому періоді за відповідних умов може
виступати одним з ключових джерел формування його кредитного ресурсу.
Абсолютне значення цього ресурсу може, на нашу думку, бути на рівні частини
(від кількох сотень до кількох мільярдів гривень) обсягу бюджетних коштів, які
щорічно виділяються у державному бюджеті на фінансування та кредитування
аграрного сектору.
Наступним та, за оцінками експертів, найбільш реальним та дієвим
джерелом формування кредитних ресурсів державного земельного банку є
кошти від здавання сільськогосподарських земель в оперативний лізинг. З
огляду на обсяг таких земель (10,6 млн. га) та середній рівень орендної плати
(350 грн. за 1 га), потенційний розмір ресурсу, який зможе залучити державний
земельний банк, оцінюється на рівні 3,5-3,6 млрд. грн. в рік. При цьому має
місце важливий нюанс, який полягає у тому, що реальний інтерес для
сільськогосподарських товаровиробників з цього масиву земель представляє
лише третина, у зв’язку з чим потенційний обсяг ресурсу банку автоматично
зменшується удвічі. [3] Зазначений ресурс може бути збільшений у разі
підвищення (за різними оцінками до 1 тис. грн.) розміру орендної плати, хоча у
такому разі на перший план виходять ризики, пов’язані із зменшенням
контингенту платників таких платежів у зв’язку з погіршенням їх фінансового
стану через неспроможність виконувати збільшене фіскальне навантаження.
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Потенційно найвагомішим, за обсягом залученого ресурсу, виступає
джерело – кошти від емісії земельних облігацій. Тут, зокрема, фігурують цифри
25-27
млрд.
гривень.
[4]
Проте
залучення
такого
ресурсу
супроводжуватиметься, з нашої точки зору, низкою перешкод. Насамперед,
обсяг емісії, в результаті якої банк був би спроможний забезпечувати
виконання своїх зобов’язань за випущеними цінними паперами, а отже
підтверджувати їх високу ліквідність, має узгоджуватися з параметрами
реального попиту на землі, які знаходитимуться в управлінні банку. Крім того,
значні проблеми із залученням коштів за допомогою зазначеного механізму
проглядаються і в контексті дії законодавчих обмежень щодо купівлі-продажу
земель сільськогосподарського призначення, в тому числі іноземцям (з чим, до
речі, пов’язані ризики іншого джерела – кошти іноземних інвесторів в частині
придбання ними земель у власність).
Досить низьким оцінюється і потенціал такого джерела як депозитні
вкладення юридичних та фізичних осіб, у першу чергу внаслідок слабкої
спроможності державного земельного банку забезпечити належну
привабливість таких вкладів з огляду на реальний рівень прибутковості власної
кредитної діяльності. Фахівцями потенційний ресурс з цього джерела
оцінюється на рівні 4 млрд. гривень. [5]
Обсяги рефінансування державного земельного банку Національним
банком України, що дозволило б позиціонувати центральний банк в
рейтинговій шкалі дієвих джерел формування ресурсної бази зазначеної
установи, на сьогодні оцінити досить складно. Такі обсяги, очевидно, будуть
результатом вироблення спільної позиції Уряду та Національного банку
України в кожній конкретній ситуації.
Підсумовуючи викладене, можна зробити висновок, що навіть за умови
одночасного задіяння усіх зазначених джерел очікуваний розмір інтегрованої
ресурсної бази державного земельного банку виявиться досить обмеженим з
точки зору спроможності зазначеної інституції виконувати належним чином
свою основну функцію – забезпечення сфери агровиробництва дешевими
кредитними ресурсами. Адже сукупна річна потреба аграрної сфери в
кредитному ресурсі на сьогодні, за експертними оцінками (зокрема, Інституту
аграрної економіки УААН), становить в межах 204,5 млрд. гривень. [6]
Загальна обмеженість потенційного кредитного ресурсу, таким чином,
визначатиме відповідну нішу державного земельного банку на ринку
кредитування аграрного сектору. Звужений характер цієї ніші, у свою чергу,
визначатиме відповідний стабільний контингент споживачів кредитів цієї
інституції, доступ яких до дешевого кредитного ресурсу далеко не в останню
чергу визначатиме їх високу конкурентну позицію у сфері агровиробництва.
Позитивних зрушень у напрямі вирівнювання конкурентних позицій в широкій
масі господарюючих суб’єктів у цій сфері слід очікувати з активним
нарощуванням ресурсної бази державного земельного банку.
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КОМПЛЕКСНА ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ ДИВІДЕНДНОЇ ПОЛІТИКИ
АКЦІОНЕРНИХ ТОВАРИСТВ МЕТАЛУРГІЙНОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ
Оцінка ефективності дивідендної політики є надзвичайно важливим і
водночас нелегким завданням. Серед вітчизняних та зарубіжних науковців [1-5]
найбільш поширеною є методика оцінки ефективності дивідендної політики на
основі аналізу показників прибутковості корпоративних прав, яка, на нашу
думку, не дозволяє в повній мірі та об’єктивно оцінити ефективність політики
дивідендних виплат українських металургійних компаній. По-перше, більшість
показників даної методики визначаються з врахуванням чистого прибутку та
дивіденду на одну акцію. А проведене нами дослідження показало, що
фінансовим результатом діяльності переважної більшості металургійних
підприємств протягом останніх 5 років був збиток. Але навіть у прибуткові
роки діяльності лише 4 з 13 досліджуваних акціонерних товариств
нараховували та виплачували дивіденди, однак ці виплати не були
регулярними. По-друге, показники оцінки ринком капіталу доходності акцій,
що пропонуються даною методикою, передбачають врахування взаємозв’язку
між ринковим курсом акцій та чистим прибутком, дивідендом на одну акцію, а
також чистим грошовим потоком підприємства. Однак, в умовах недосконалого
механізму функціонування фондового ринку в Україні та за наявної структури
власності металургійних підприємств такий зв’язок проявляється досить
слабко.
Ми вважаємо, що ефективність дивідендної політики має оцінюватись з
точки зору рівня досягнення нею її основної мети – максимізації ринкової
вартості акціонерного товариства та зростання доходів його власників. З нашої
точки зору, ефективна дивідендна політика вітчизняних металургійних
підприємств повинна оптимально поєднувати інтереси акціонерів, керівництва
та інвесторів.
Для визначення комплексної оцінки ефективності дивідендної політики
металургійних підприємств ми пропонуємо будувати матрицю у вигляді
двовимірної (прямокутної) таблиці, де дані будуть записуватись в залежності
від двох категорій: рівня ринкової активності та рівня інвестиційної
привабливості (рис. 1).
Під рівнем ринкової активності ми розуміємо комплексну оцінку
фінансової діяльності акціонерного товариства, що характеризує його здатність
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забезпечувати зростання доходів акціонерів та максимізувати рівень ринкової
капіталізації. Рівень ринкової активності металургійних підприємств (високий,
середній, низький) пропонуємо визначати в такий спосіб: 1) на основі
результатів аналізу та оцінки сумарного приросту доходів акціонерів (за
рахунок дивідендних виплат і зміни ринкового курсу акцій) та динаміки
ринкової вартості визначаються ранги компаній від 1 до 13 (кількість
досліджуваних підприємств) в напрямку зменшення рівня приросту; 2) далі
розраховується сума рангів підприємств за двома показниками, яка, відповідно,
може коливатись в межах від 2 до 26; 3) після цього встановлюється діапазон
суми значень рангів для визначення рівня ринкової активності: від 2 до 10 –
високий рівень ринкової активності; від 11 до 18 – середній рівень ринкової
активності; від 19 до 26 – низький рівень ринкової активності.
Для визначення рівня інвестиційної привабливості необхідно спочатку
сформувати систему показників для оцінки фінансово-майнового стану, далі
проаналізувати ці показники по кожному підприємству за досліджуваний
період, розрахувати інтегральний показник і встановити ранги інвестиційної
привабливості (від 1 до 13). Рівень інвестиційної привабливості підприємств
(високий, середній чи низький) ми визначали на підставі суми рангів за п’ять
років, яка могла приймати значення від 5 до 65: від 5 до 25 – високий рівень
інвестиційної привабливості; від 26 до 45 – середній рівень інвестиційної
привабливості; від 46 до 65 – низький рівень інвестиційної привабливості.
Відповідно, високий рівень ефективності дивідендної політики
акціонерних товариств буде характеризуватись найвищими темпами зростання
доходів акціонерів і ринкової вартості підприємств, та найкращими
показниками фінансово-майнового стану; середній рівень ефективності
дивідендної політики забезпечує незначний приріст або скорочення доходів
акціонерів та ринкової вартості та нестабільний рівень інвестиційної
привабливості; низький рівень ефективності дивідендної політики означає
суттєве скорочення доходів акціонерів, зменшення рівня ринкової капіталізації
та найгірші показники фінансово-майнового стану.
Оцінивши у такий спосіб ефективність дивідендної політики 13-ти
українських металургійних акціонерних товариств, ми дійшли висновку, що
високий рівень ефективності дивідендної політики підприємств не завжди
пов’язаний зі здійснення дивідендних виплат власникам. Так, серед чотирьох
компаній з високим рівнем ефективності дивідендної політики, лише одне –
ПАТ „Дніпроспецсталь” - виплачувало дивіденди своїм акціонерам у 2007-2011
рр. Серед шести підприємств з середнім рівнем ефективності дивідендної
політики, лише половина з них здійснювала дивідендні виплати протягом
досліджуваного періоду. Тобто, в умовах недосконалості корпоративних
відносин в Україні, нерозвиненості фондового ринку та деформованої
структури власності, ефективна дивідендна політика акціонерного товариства
здатна максимально задовольняти інтереси всіх учасників корпоративних
відносин – акціонерів, менеджерів та інвесторів – без здійснення дивідендних
виплат акціонерам. Однак, такий підхід до формування і реалізації дивідендної
політики фінансовими менеджерами вітчизняних підприємств, не сприятиме, на
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нашу думку, залученню іноземних інвестицій для розвитку металургійної
галузі. Іноземний інвестор орієнтується, в першу чергу, на гарантовані,
стабільні та прогнозовані доходи на вкладений капітал.
ПАТ „ЄМЗ”,
ПАТ „ДМПЗ”,
ВАТ „Запоріжсталь”
ПАТ „Дніпроспецсталь”

Середній

ПАТ „МК „Азовсталь”,
ПАТ „Євраз-ДМЗ
ім. Петровського”

-

ПАТ „АрселорМіттал
Кривий Ріг”,
ПАТ „Алчевський МК”,
ПАТ „ЕМСС”

Низький

Рівень ринкової активності

Високий

-

ПАТ „ММК ім. Ілліча”,
ВАТ „КМЗ
ім. Куйбишева”

ПАТ „ДМЗ”

Низький

Середній
Рівень інвестиційної привабливості

ПАТ „ДМК
ім. Дзержинського”
Високий

- низький рівень ефективності дивідендної політики
- середній рівень ефективності дивідендної політики
- високий рівень ефективності дивідендної політики

Рисунок 1 – Матриця оцінки рівня ефективності дивідендної політики
вітчизняних металургійних акціонерних компаній
Джерело: власна розробка автора
Отже, за обмеженості достатніх фінансових ресурсів у внутрішніх
інвесторів, формування оптимальної дивідендної політики українських
металургійних компаній має бути спрямоване на забезпечення найбільш
сприятливих умов розміщення іноземних інвестицій.
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СПІВРОБІТНИЦТВО УКРАЇНИ ЗІ СВІТОВИМ БАНКОМ:
ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ
Світовий банк є провідною міжнародною фінансовою організацією,
діяльність якої спрямована на надання фінансової підтримки, з метою
стабілізації економіки та підвищення рівня життя в країнах що розвиваються.
Співпраця України зі Світовим банком розпочалася практично з часів здобуття
незалежності, після прийняття Верховною Радою України 3 червня 1992 року
Закону України „Про вступ України до Міжнародного валютного фонду,
Міжнародного банку реконструкції та розвитку, Міжнародної фінансової
корпорації, Міжнародної асоціації розвитку та Багатостороннього агентства по
гарантіях інвестицій”, у відповідності до якого наша держава стала 167 членом
Міжнародного банку реконструкції та розвитку, здійснивши підписку на 908
акцій ($1315,9 млн. акціонерного капіталу), або 0,77 % акцій Банку. Україна
також вступила до Міжнародної фінансової корпорації (МФК) та
Багатостороннього агентства по гарантіях інвестицій (БАГІ). [1]
Серед відомих вчених, праці яких присвячено теоретичним засадам та
практичним аспектам налагодження співпраці України зі Світовим банком
доцільно назвати С. Биконя,
С. Боринця, П. Іжика, Г. Климка,
В. Хорошковського, А. Філіпенка та інших.
Метою роботи є аналіз сучасних напрямів співробітництва України зі
Світовим банком та надання пропозицій і рекомендацій щодо подальшого
вдосконалення такої співпраці.
Співробітництво зі Світовим банком на сучасному етапі здійснюється на
основі прийнятої у лютому 2012 році нової Стратегії партнерства з Україною
на 2012 - 2016 рр., яка спрямована на допомогу Уряду у реалізації програми
економічних реформ та інтеграції з Європейського Союзу.
Основну увагу в даній Стратегії зосереджено на стратегічних пріоритетах
розвитку країни, включаючи стале економічне зростання, підвищення рівня
конкурентоспроможності національної економіки, ефективне реформування
державних фінансів та поліпшення якості державних послуг. [3]
З метою підвищення ефективності використання кредитних коштів у 2008
році Світовим банком змінено умови отримання позик. На сьогодні
максимальний термін залучення позик – 30 років (при дотриманні середнього
терміну погашення позик 18 років), єдиним фінансовим збором є разова комісія
у розмірі 0,25 % від суми позики (27 вересня 2007 року Радою Виконавчих
директорів скасовано сплату комісії за резервування, яка складала 0,25% від
невибраної суми позики).[3]
Починаючи з 1992 р. Світовий банк затвердив для України 39 позик
загальним обсягом 7,0 млрд. дол. США, з яких Україна отримала понад 5,3
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млрд. дол. США. На сучасному етапі продовжується реалізація 9 інвестиційних
проектів на реалізацію яких виділено 12 позик на загальну суму 1 681,6 млн.
дол. США, з яких вибрано 783,9 млн. дол. США (або 29,3%).[3]
Однак, як свідчить аналіз проведеної роботи, ефективність співпраці
України зі Світовим банком залишає бажати кращого. Стратегії, які
використовувалися банком не принесли бажаних результатів, а більшість
проектів, що реалізовувалися важко назвати успішними.
Низька ефективність допомоги Світового банку у реформуванні
національної економіки змушує до аналізу існуючих проектів та пошуку
нових напрямів співробітництва.
На нашу думку в співпраці України зі Світовим банком необхідно
змінити стратегію роботи, а саме переорієнтувати залучення коштів з
підтримки проетів поточного рівня споживання (система проектів) на проекти
структурної та інноваційної перебудови виробничих потужностей національної
економіки. Необхідно зосередити увагу на необхідність залучення коштів для
фінансування проектів у високотехнологічних галузях української економіки, а
саме інвестиції в створення в Україні сучасної галузі з високою доданою
вартістю.
Співпраця повинна розглядатися як інструмент забезпечення потреби в
ресурсах економічного зростання. Форми і механізми співпраці повинні бути
спрямовані на досягнення конкретних результатів в подальшому соціальноекономічному розвитку нашої країни.
Україна має можливість отримати максимальну соціально-економічну
віддачу за умови налагодження співпраці з Світовим банком на наступних
засадах:
•
основним принципом співпраці повинен стати
принцип
максимальної відповідності форм та методів допомоги Світового банку
вимогам економічного і соціального розвитку України;
•
співробітництво повинно бути зорієнтоване на забезпечення
економічного зростання України, що знайде відображення в зростанні
важливих соціально-економічних показників держави;
•
рішення про залучення кредиту від Світового банку має бути
прийняте на підставі ретельного аналізу порівняльних переваг запозичень з
Банку на противагу фінансування з інших джерел, на основі чітко визначених
критеріїв і тільки у випадках, коли неможливо виділити кошти з державного
бюджету, вдатися до комерційного кредитування або надання приватних
гарантій;
•
залучення коштів Світового банку повинно здійснюватися тільки за
умови забезпечення їх ефективного і повного використання та отримання
відповідного доходу, який стане реальним джерелом погашення заборгованості;
•
диверсифікація механізмів співпраці зі Світовим банком має стати
одним з ключових принципів співпраці, що передбачає необхідність
диверсифікації механізмів кредитування і використання в кожному
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конкретному випадку саме тих, що будуть якнайповніше використовувати усі
можливості співробітництва;
•
характер, обсяги та форми співпраці не повинні негативно впливати
на національну економічну безпеку, а, отже, рівень заборгованості повинен
бути обмежений, з метою запобігання кризи заборгованості [2].
Таким чином, подальший розвиток співпраці зі Світовим банком повинен
ґрунтуватися на посиленні ролі та відповідальності української сторони.
Українські державні органи і національні незалежні експерти повинні
визначити, дієвість та ефективність заходів, що плануються і здійснюються в
рамках проектів та оцінювати їх з точки зору ймовірності досягнення цілей, що
перед ним постають, та відповідності інтересам національного розвитку.
Однак, приймаючи до уваги можливості Світового банку щодо сприяння
реалізації програм соціально-економічних перетворень, Україна не повинна
відмовлятися від позик Банку у найближчій перспективі. Разом з тим, на
перший план у співпраці з цією установою мають виходять такі переваги
співробітництва, як можливості реалізації проектного підходу та використання
міжнародного досвіду при підготовці та реалізації стратегічно важливих
програм реформ.
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БАНКОВСКИЙ КАПИТАЛ В УСЛОВИЯХ ИНТЕРНАЦИОНАЛИЗАЦИИ
ФИНАНСОВОГО РЫНКА УКРАИНЫ
В настоящее время в мировой экономике происходят процессы
глобализации,
поэтому
присутствует
устойчивая
тенденция
взаимопроникновения финансового капитала, что существенно влияет на
состояние и перспективы развития национальных экономик. Основной
составляющей финансового капитала является банковский капитал. Именно на
состояние
банковского
капитала
страны
акцентируется
внимание
отечественных и зарубежных ученых: Л. М. Алексеенко, И.А. Лютого,
О.В. Васюренко, А.П. Вожжова, З. Боди и других, поскольку от объемов
банковского капитала, способов, методов и приемов его наполнения в
государстве зависит развитие финансовой системы страны, благосостояние
населения, макроэкономика. Поэтому с позиции системного подхода
функционирование рынка банковского капитала следует рассматривать не
только в узко прикладном конкретно-экономическом аспекте, а и в
общетеоретическом как целостной системной структуры.
В настоящее время, несмотря на общеизвестные определения банковского
капитала, отсутствует четкая теоретическая классификация составляющих
рынка банковского капитала.
Акцентируя внимание на мнениях большинства украинских ученых,
можно сформулировать определения банковского капитала и рынка
банковского капитала.
Банковский капитал – средства юридических и физических лиц,
аккумулированные банковскими учреждениями на взаимовыгодных условиях.
Рынок банковского капитала – это особый сегмент финансового рынка, на
котором формируется спрос, предложение, цена и составляются условия
покупки-продажи банковских продуктов.
Для функционального наблюдения движения банковского капитала
целесообразно рынки банковского капитала разделить на первичный и
вторичный. К первичному рынку банковского капитала следует отнести
аккумуляцию финансовых ресурсов и их первоначальное распределение, к
вторичному рынку - процесс управления привлеченными ресурсами.
Поскольку к первичному рынку ссудных капиталов относится
распределение ресурсов, то целесообразно будет разделить рынок ссудных
капиталов на денежный рынок и рынок капиталов; кредитный рынок
(депозитно-ссудный рынок) и рынок ценных бумаг (фондовый рынок);
организованный и неорганизованный рынки; национальный и международный
рынки.
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Деление на денежный рынок и рынок капиталов является традиционным
в отечественной и зарубежной экономической литературе. Обычно их
подразделяют по срочности ссуд.
Денежный рынок — это совокупность операций по размещению
краткосрочных вложений главным образом в оборотный капитал
хозяйствующих субъектов, а также операций, обслуживающих движение
краткосрочных ресурсов кредитно-финансовых организаций, государства и
частных лиц. В виду специфики финансового развития Украины в составе
денежного рынка необходимо выделить валютный рынок как его
составляющую и его роль в развитии национальной экономики (процесс
долларизации). В настоящее время увеличение капитализации банковской
системы происходит за счет активного вхождения иностранного капитала.
Возможное предоставление права иностранным банкам открывать филиалы в
Украине может кардинально изменить цель и постановку задач по
капитализации банков, что не является позитивным моментом в развитии
национальной банковской системы. Необходимо развивать внутренний
потенциал, имеющийся в Украинской экономике.
На денежном рынке осуществляются кредитные операции сроком от
одного дня до одного года. Он возник раньше рынка капиталов, основными его
участниками с момента формирования и до настоящего времени являются
банки.
К проблемам кредитного рынка следует отнести ресурсные риски,
которые не носят системный характер, но играют важную роль в деятельности
банков, особенно в периоды экономической нестабильности, спада и кризиса,
поскольку в описанной выше ситуации банкам чрезвычайно сложно
сформировать ресурсный портфель. Также в периоды финансовой
нестабильности присутствуют риски, связанные с обеспечением (реализацией)
проблемных кредитов. Данные кредитные риски связаны с вынужденным
изменением структуры кредитов банка, в результате чего осуществляется
перевод краткосрочных депозитов в категорию «долгосрочные», в результате
чего нарушается выполнение «золотого банковского правила», что не является
негативным моментом в теории банковского дела, так как анализ показывает,
что даже привлеченные банками срочные депозиты как юридических, так и
физических лиц по продолжительности меньше сроков активов. Если же
учитывать, что остатки средств на текущих банковских счетах (онкольные
пассивы) могут быть востребованы их владельцами в любой момент, то
понятно, что размещение в доходные активы этой ресурсной составляющей
проблематично [1, с.9].
Представленные выше проблемные вопросы теории банковского дела
присутствуют в финансовой системе, из-за них банковская система
недополучает прибыль. Постепенное решение данных вопросов позволить
банкам более эффективно распоряжаться ресурсами и формировать капитал.
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SOVEREIGN RISKS UNDER SLOWING EMERGING-MARKET GROWTH
Concept and determinants of sovereign risk are studied. Peculiarities of risk
influencing macroeconomic factors, especially in the case of emerging economies
considered to present a high risk are examined.
GDP growth in emerging markets is slowing. Uncertainty about sovereign debt
threatens economic growth across the globe. It’s no surprise, expectations for the
global economy are the lowest they have been since March 2011. Sovereign-debt
defaults are the most-cited risk to global economic growth.
The overall purpose of the paper is to analyze the concept and determinants of
“sovereign risk”. Firstly, to set out what is meant by “sovereign risk” - distinguishing
it from, and comparing it with, other types of risk. An attempt to identify how risk
can influence macroeconomic factors, especially in the case of emerging economies
considered to present a high risk.
“Sovereign risk” refers to the risk that a government may default on its debt
obligations. In general, when governments have bonds that are due to mature, they
don’t have sufficient tax receipts on hand to repay all the debt, so they re-enter the
market to raise further money via a bond issuance [1]. Sovereign risk thus includes
“refinancing risk”, when a government is unable to raise sufficient new debt in the
market (i.e. at reasonable market prices and in sufficient volume) to repay upcoming
bond maturities. Sovereign risk can also be used to refer to a country imposing
regulations, restricting the ability of issuers in that country to meet their obligations,
such as foreign currency restrictions.
In terms of the current issues in Europe, the term sovereign risk has been used
to widely categorize the large budget deficits and very high government debt levels of
a number of countries, especially Greece, Italy, Ireland, Portugal and Spain. These
countries, especially Greece, have both very high net debt levels and very high
budget deficits, which are adding substantially to their debt burden. This ongoing
accumulation of large deficits and debt is causing many in the market to question
whether there is a higher risk that these countries may at some point not be able to
repay bonds as they mature. A borrowing country that has higher budget deficit levels
over a long period of time accumulates large government debt levels, giving that
borrower less financial flexibility to borrow in the future. This makes these two
indicators the key ones to watch when assessing sovereign risk [3].
Over the next decade, it is expected that emerging-market leadership is the
likeliest outcome for the global economy, despite the slower GDP growth that India
and Brazil posted in the first quarter of 2012 [5]. Still both developed and emerging
markets are to struggle with ongoing structural challenges, as well as multiple
economic and financial shocks.
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Yet new threats to growth have emerged: sovereign-debt defaults and
economic volatility are among the top three risks at both the country and global levels
and are cited much more often than they were before. With respect to the global
economy, sovereign-debt defaults are one of the biggest risks to growth over 2013
[2].
Considering the long-term obstacles, government regulation, low levels of
innovation, and geopolitical instability will most likely hinder countries’ economic
growth over the next decade. The risks vary greatly by region: developed Asian
countries, for example, are more concerned with access to talent while India cite a
lack of access to energy and commodities much more often than the global average.
Despite the ongoing economic recovery, the global financial system remains in
a period of significant uncertainty. The baseline scenario is for balance sheets to
strengthen gradually as the economy recovers, and as further progress is made in
addressing legacy problems in key banking systems. However, substantial downside
risks remain. Mature market governments face the difficult challenge of managing a
smooth transition to self-sustaining growth, while stabilizing debt burdens under low
and uncertain economic prospects [4]. Without further bolstering of balance sheets,
banking systems remain susceptible to funding shocks that could intensify
deleveraging pressures and place a further drag on public finances and the recovery.
Emerging market economies have proven resilient to recent turbulence, but are
vulnerable to a slowdown in mature markets and face risks in managing sizable and
potentially volatile capital inflows. Policy actions need to be intensified to contain
risks in advanced and emerging economies, address sovereign debt burdens, tackle
the legacy challenges of the crisis for the banking system, and put in place a new
regulatory and institutional landscape to ensure financial stability [5].
It is necessary to investigate the possibility of identifying macroeconomic
variables which could be associated with sovereign risk ratings which will effectively
constitute a set of indicators which emerging economies would be well advised to
improve upon in order to carry a series of knock-on effects regarding that country’s
macroeconomic management.
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ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ФІНАНСОВО-КРЕДИТНОГО МЕХАНІЗМУ
РОЗВИТКУ АГРОСФЕРИ
Важливе місце у фінансовій політиці держави займає вирішення проблем
розвитку аграрної сфери, метою якої є забезпечення продовольчої безпеки.В
умовах здійснення економічної реформи, переходу на ринкові відносини
надзвичайно важливу роль у вирішенні даних питань відіграє підвищення
ефективності аграрного виробництва, зокрема фінансово-кредитний механізм
його забезпечення.
Основою розвитку аграрної сфери є ефективне та розширене ведення
аграрного виробництва, яке залежить від функціонування господарського
механізму,складовою частиною якого є фінансово-кредитний механізм.
Необхідно відзначити, що в науковій літературі, зокрема Благодатний А.В.,
підкреслює [1, с. 505], що фінансово-кредитний механізм по своїй природі є
важливим структурним елементом господарського механізму. Основне його
призначення полягає в утворенні, розподілі і використанні фінансових і
кредитних ресурсів аграрного сектору. В основі фінансово-кредитного
механізму лежать такі економічні категорії, як фінанси, кредит, ціни з
властивими їм механізмами функціонування.
Більшість авторів у сучасній літературі дають окреме визначення
фінансового механізму і кредитного механізму, не поєднуючи їх у поняття
фінансово-кредитний механізм. Фінансово-кредитний механізм включає дві
складові: фінансову та кредитну, які між собою взаємопов’язані і доповнюють
одна одну. Узагальнивши теоретичні основи поняття фінансового та
кредитного механізму можна трактувати, що фінансово-кредитний
механізмрозвитку аграрної сфери являє собою систему встановлених державою
форм, видів і методів організації фінансових та кредитних відносин в агросфері
між її суб’єктами, включаючи методи державної підтримки.
До елементів фінансового механізму відносяться види фінансових
ресурсів, методи їхнього формування,форми організації фінансів аграрних
підприємств, визначення їх доходів та витрат, система законодавчих норм і
нормативів, що використовуються при розвитку аграрної сфери, організації
місцевих бюджетів [3, с.485], або іншими словами фінансовий механізм цесукупність форм і методів організації фінансових відносин, зв'язаних з
використанням фінансових важелів, економічних нормативів, різного роду
санкцій і стимулів, що забезпечують розвиток аграрної сфери.
Фінансовий механізм підрозділяється на директивний і регулюючий.
Директивний фінансовий механізм формує фінансові відносини, у яких
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безпосередньо бере участь держава. У його сферу включаються податки,
бюджетне фінансування, організація бюджетного устрою і бюджетного
процесу, фінансове планування.
Регулюючий фінансовий механізм формує фінансові відносини
безпосередньо у конкретному сегменті фінансів – аграрній сфері. Такий
різновид фінансового механізму характерний для організації фінансових
відносин між аграрними підприємствами, місцевим бюджетом, соціальнокультурними закладами та іншими суб’єктами функціонування аграрної сфери.
Кредитний механізм, як складова частинафінансово-кредитного
механізму,включає принципи кредитування, кредитне планування і управління
кредитом. Він визначається дією економічних законів, економічною політикою
держави, цілями розвитку всієї інфраструктури аграрної сфери, завданнями
розширеного відтворення та підвищення ефективності аграрного сектору. За
допомогою кредитного механізму проводиться кредитна політика.
Необхідно відзначити, що особливості, властиві АПК, впливають на
специфіку організації самого фінансово-кредитного механізму. Зокрема,
сільське господарство характеризується великим розривом між часом
виробництва і робочим періодом, яскраво вираженою сезонністю, значною
тривалістю виробничого циклу. Це визначає особливості кругообігу засобів на
сільськогосподарських підприємствах:
його порівняну сповільненість,
поступове наростання витрат у процесі кругообігу, вивільнення засобів із
кругообігу відразу, одноразово в період виходу і реалізації продукції і, як
наслідок цього, нерівномірність, розрив у термінах витрат і виходу продукції,
що вимагає залучення банківських позик та підкреслює важливість
функціонування кредитної складової механізму.
Агропромисловий комплекс, зокрема сільське господарство, найбільше
потребує фінансової підтримки і фінансового захисту, що зумовлюється не
лише сезонністю виробництва, циклічністю, великим періодом кругообігу
капіталу, а й тим, що аграрна сфера дає 90% продовольчих ресурсів.
Необхідність державної фінансової підтримки аграрної сфери визначається
специфічними умовами функціонування та рядом об’єктивних факторів. Для
цього необхідно використати бюджетно-податкові та грошово-кредитні важелі,
створити державні програми допомоги.
Метою державної фінансової підтримки розвитку аграрної сфери є:
забезпечення достатніх рівнів доходності та досягнення нормативної норми
прибутковості виробничої діяльності аграрних підприємств усіх форм власності
і господарювання, поліпшення еквівалентності обміну з промисловими
галузями, а також покращення фінансової стійкості та фінансового стану
підприємств і організацій АПК.
Стосовно нинішніх завдань розвитку аграрної сфери метою державного
впливу є нарощування сільськогосподарського виробництва, розвиток
інфраструктури аграрного ринку, підтримка соціально слабких структур на
селі. Реалізація державної фінансової підтримки розвитку агросфериповинна
здійснюватися в межах державних, регіональних і галузевих цільових програм.
Це дасть змогу сконцентрувати ресурси для підтримки найважливіших сфер
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функціонування аграрного бізнесу, що відповідають державним, регіональним і
галузевим інтересам.
Таким чином, цілеспрямована державна фінансова політика забезпечить
розвиток аграрної сфери як високо розвинутого й ефективно працюючого
сектора економіки, визначальної умови успішного функціонування
народногосподарського комплексу країни. Для цього необхідне формування
фінансово-кредитного механізму розвитку аграрної сфери, який включав би
методи державної підтримки, адекватні умовам ринкової економіки.
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РЕАЛІЗАЦІЯ ФІНАНСОВОЇ СТРАТЕГІЇ РЕГІОНАЛЬНОГО РОЗВИТКУ
У ФІНАНСОВІЙ ПОЛІТИЦІ ДЕРЖАВИ
Підтримка економічного зростання регіонів, зміцнення фінансовоекономічної самостійності місцевих бюджетів є основним завданням
бюджетної політики України на середньострокову перспективу. Запровадження
середньострокового бюджетного планування має стати дієвим механізмом
управління бюджетним процесом як складової частини системи управління
державними фінансами, що дозволить встановити взаємозв'язок між
стратегічними цілями розвитку держави та можливостями бюджету у
середньостроковій перспективі, забезпечить прозорість, передбачуваність та
послідовність бюджетної політики [1]. В той же час слід зазначити, що
залишаються невизначеними заходи з реалізації фінансової стратегії
регіонального розвитку у фінансовій політиці держави. Обмеження
бюджетними механізмами фінансування регіонального розвитку значно звужує
широкий спектр інститутів та інструментів фінансування регіонального
розвитку на мікро- мезо- та макрорівнях суспільних фінансів. В сучасних
умовах фінансові взаємовідносини щодо формування та реалізації фінансової
політики регіонального розвитку будуються на основі взаємодії державного,
комунального та приватного секторів із громадським сектором та
міжнародними фінансовими інституціями.
Вітчизняними науковцями підкреслюється важливість визначення чіткої
економічної доктрини та обґрунтованої фінансової стратегії України, що
обумовлено необхідністю ефективного й цілеспрямованого управління
соціально-економічним розвитком [2]. За умов утвердження принципів
ринкової економіки, інтегрованої в європейський економічний простір,
розбудови демократичної політичної системи із значною фінансовоекономічною та адміністративною автономією місцевого самоврядування,
фінансова стратегія України в частині регіонального розвитку має включати
заходи фінансової політики, які передбачають створення мультирівневої
багатоканальної системи фінансування регіонального розвитку та уніфікацію
бюджетного законодавства України з європейським в галузі управління
місцевими суспільними фінансами.
На нашу думку, необхідно сформулювати та розмежувати поняття
«фінансова політика держави у галузі регіонального розвитку» та «фінансова
політика органів місцевого самоврядування щодо регіонального розвитку», яка
полягає у відповідальному, обґрунтованому та передбачуваному використанні
власних та залучених фінансових інструментів національних та зарубіжних
фінансових інституцій, інституційних одиниць державного, приватного та
громадського секторів відповідними органами державного управління та
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місцевого самоврядування, що надасть можливість виокремити місцеві уряди
як окремий незалежний суб’єкт суспільних фінансів з відповідними
повноваженнями у фінансовій сфері, а також в галузі формування та реалізації
фінансової політики регіонального розвитку. Потребує уточнення й теоретичне
визначення самого поняття «фінансова політика», що являє собою діяльність
відповідних органів суспільного сектору та включає заходи, методи і форми
організації та використання фінансових ресурсів для забезпечення
збалансованого економічного і соціального розвитку держави в цілому та
адміністративно-територіальних одиниць зокрема.
Особливої уваги заслуговує досвід реалізації фінансової стратегії
регіонального розвитку у Польщі, яка спрямована на: ефективну координацію
та переорієнтацію суспільних витрат від фінансування соціальних та
секторальних заходів до регіональних програм і відповідних заходів
(територіалізація галузевих програм); поступову локалізацію і розширення
участі самоврядування в суспільних доходах і видатках, що дозволяє збільшити
обсяг інвестицій у розвиток, які реалізуються громадами самостійно або у
зв'язку з національними програмами та програмами фондів ЄС; впровадження
та ефективну реалізацію багаторічного фінансового плану держави як
основного механізму забезпечення виділення коштів на довгостроковій основі
(на 4 роки, відповідно до закону про суспільні фінанси від 16 липня 2009 року)
на пріоритетні напрями розвитку за участю держави і багаторічного
фінансового прогнозу розвитку одиниць територіального самоврядування;
посилення моніторингу та фінансового контролю коштів, виділених на
реалізацію регіональної політики [3, с.150].
Ефективна реалізація фінансової стратегії регіонального розвитку у
фінансовій політиці держави можлива лише за рахунок залучення всіх суб’єктів
формування фінансової політики на етапі розробки фінансової стратегії, що
передбачає мультирівневу взаємодію з урахуванням розподілу функціональних
повноважень та ієрархічної взаємозалежності цих суб’єктів. Перспективним
напрямом формування фінансової стратегії регіонального розвитку України є її
інтегрування до національної стратегії регіонального розвитку з одного боку, та
до заходів середньо- та довгострокової фінансової стратегії держави, з іншого.
Пріоритети регіонального розвитку на наднаціональному – європейському,
національному, регіональному та місцевому рівнях мають узгоджуватися як за
напрямами так і за джерелами фінансування, що забезпечить реалізацію
механізмів спільного фінансування місцевих програм розвитку за рахунок
таких інструментів, як: фінансові ресурси міжнародних фінансових організацій,
кошти державного та місцевих бюджетів, приватні інвестиції та кошти
громадських фондів.
Список використаних джерел
1. Прогноз Державного бюджету України на 2013 і 2014 роки. Постанова
Кабінету Міністрів України від 5 квітня 2012 р. № 318. – Урядовий кур'єр від
13.06.2012, № 104.
116

2. Фінансова реструктуризація в Україні: проблеми і напрями [Текст] /
В. Федосов [и др.] ; наук. ред. В. Федосов ; Київський національний
економічний ун-т. - К. : КНЕУ, 2002. - 387 с.
3. National Strategy of Regional Development 2010 – 2020: Regions, Cities, Rural
Areas. / Ministry of Regional Development. Warsaw 2010, 158 p.

117

Кобзиста О.О.,
к.е.н., доцент,
Академія праці та соціальних відносин
Управління ризиками господарської діяльності підприємств
В Україні підприємства виробничого сектору суттєвим чином потерпають
від різноманітних кризових явищ, обумовлених як нестабільністю загального
стану економіки в країні, так і хиткістю функціональних взаємозв’язків
всередині підприємства. Тому, для вітчизняних підприємств особливо
актуальною є розробка системи заходів, спрямованих на захист від збитків
різного походження.
Питання організації страхового захисту на вітчизняних підприємствах
неодноразово піднімалися дослідниками. Окремі дискусії стосовно даної
тематики містяться у працях Т. А. Ротова, Л. С. Руденко, В. В. Шахова, С. С.
Осадець. Поряд з тим, багато проблем поки що залишилися нерозв’язаними, а
тому потребують подальшого вивчення та аналізу.
У економічній літературі прийнято виділяти кілька основних шляхів
мінімізації збитків, пов’язаних з господарською діяльністю:
- самострахування (створення резервного фонду безпосередньо самим
підприємством);
- створення товариств взаємного страхування, в яких страхові внески
засновників одночасно є пайовими внесками в статутний капітал товариства.
- страхування від наслідків настання ризиків у спеціалізованих
організаціях – страхових компаніях.
Самострахування є найбільш фінансово незалежним з точки зору
підприємства методом управління ризиком, оскільки підприємство створює
власний рефервний фонд, яким може розпоряджатися за власним розсудом.
Однак, в Україні резеревні фонди на підприємствах не створюються взагалі або
створюються в незначних обсягах, оскільки створення такого фонду :
• передбачає наявність у підприємства значного фінансового
забезпечення;
• фінансові ресурси, акумульовані у резервному фонді, по суті,
вилучаються з обігу.
Цей метод не є дуже популярним у вітчизняній господарській практиці,
оскільки українські підприємства, як правило, не мають фінансових
можливостей вилучити з обороту таку значну суму коштів, щоб у випадку
необхідності покрити понесені збитки.
Зазвичай, товариства взаємного страхування створюються в одній або
суміжних галузях з метою розподілу відповідальності за специфічні ризики,
притаманні діяльності підприємств саме в цій галузі. Такий метод страхування
ризиків не є особливо популярним з двох причин:
•
нерозвинута законодавча база стосовно функціонування товариств
взаємного страхування;
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•
кількість учасників товариства є обмеженою, що максимізує суму
сплачених ними внесків
Перекладання відповідальності за наслідки настання ризику на
стороннюю ораганізацію на платній основі – найбільш поширений метод у
сучасному світі.
При здійсненні господарської діяльності підприємства найчастіше
страхування здійснюється за такими видами:
•
страхування фінансових ризиків;
•
страхування майна;
•
страхування відповідальності підприємства.
Страхування майна підприємства здійснюється з метою покриття збитків,
зумовлених настанням страхового випадку, що викликав повну загибель
застрахованого майна чи часткове його пошкодження. Специфіка даного виду
страхування в умовах вітчизняної економіки полягає в наступному:
•
українські страхові компанії при заключенні договорів страхування
основуються на використанні пропорційної системи страхування;
•
у більшості договорів зазначається значна безумовна франшиза;
•
більша частка договорів заключається з фізичними особами, а не з
юридичними.
Станом на 2011 рік кількість договорів, заключних зі страхувальниками –
юридичними особами майже в 6 разів менше кількості договорів заключних зі
страхувальниками – фізичними особами. Натомість, обсяг зібраних страхових
премій від юридичних осіб в 1,5 рази перевищує обсяги премій, зібраних від
фізичних осіб.
В Україні ж поки що страхування майна юридичних осіб не набуло
великого поширення. У загальному обсязі зібраних страхових премій майнове
страхування та страхування вогневих ризиків (не включаючи страхування
транспортних засобів) складають близько 21% [1]. Причин для цього є декілька:
•
недостатня усвідомленість керівників багатьох підприємств переваг
застосування процедури страхового захисту;
•
фінансові можливості більшості господарюючих суб’єктів в Україні
є обмеженими (середній рівень рентабельності операційної діяльності
підприємств України склав близько 5% [3]);
•
недовіра до страхових компаній у питаннях виплати страхового
відшкодування (за даними 2010 року у загальній структурі страхових виплат
обсяг виплат по страхуванню майна та вогневих ризиків склав 5%);
•
ускладнена процедура виплати страхового відшкодування.
Страхування фінансових ризиків передбачає компенсацію підприємству
втраченого доходу або додаткових витрат, викликаних його діяльністю як
господарюючого суб’єкту. Таке страхування проводиться на випадок
невиконання або неналежного виконання договірних зобов'язань дебіторами,
неповернення інвестицій, банкрутства контрагентів та пов'язаних з цим судових
витрат тощо.
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Тому останнім часом на страховому ринку стали пропонуватися
принципово нові види страхування фінансових ризиків:
•
страхування фінансових втрат від шахрайських дій;
•
страхування фінансового ризику втрати права власності;
•
страхування відповідальності директорів та керуючого складу
компаній за помилки та упущення та ін.
До того ж, страхування фінансових ризиків на сьогоднішній день є
ідеальним інструментом для впровадження різноманітних тіньових схем та
відмивання коштів. Цьому сприяє можливість довільного встановлення сум і
тарифів та віднесення платежів на витрати підприємств. Крім того, договір
страхування фінансових ризиків час оформляється таким чином, що страхова
подія стає взагалі віртуальною [2].
Активність вітчизняних підприємств, як учасників ринку страхових
послуг сьогодні є дуже незначною. Господарюючі суб’єкти вдаються до
заключення страхових угод, як правило, тільки за обов’язковими видами
страхування. Добровільні ж угоди підписуються лише тоді, коли ризик певної
операції перевищує стандартний рівень чи певну встановлену межу.
Для активізації страхового захисту від основних типів ризиків у
функціонуванні українських підприємств, необхідним є впровадження ряду
змін, які сприятимуть пожвавленню діяльності вітчизняних підприємств як
учасників страхового ринку. Причому зміни мають бути відображеними як на
мікрорівні, так і на рівні економіки в цілому.
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НЕОБХІДНІСТЬ УЗГОДЖЕННЯ ПРІОРИТЕТІВ ФІСКАЛЬНОЇ ТА
МОНЕТАРНОЇ ПОЛІТИКИ НА ЕТАПІ ПОСТКРИЗОВОЇ
ТРАНСФОРМАЦІЇ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОЇ СИСТЕМИ*
Дієздатність фінансової політики значною мірою визначається
узгодженістю її окремих складових. І монетарна й фіскальна, і податкова й
бюджетна політика, регулювання фінансового ринку та боргова політика
держави мають бути спрямовані в одному векторі.
Організація здійснення фінансової політики полягає у створенні
відповідної системи фінансових органів та інституцій, наданні їм достатніх
функцій і повноважень для реалізації тієї чи іншої політики, чіткому
розмежуванні функцій з метою забезпечення повноти здійснення фінансової
політики та досягнення узгоджених дій усіх суб’єктів.
Вивченню й розробці теоретичних проблем державних фінансів, а також
координації бюджетно-податкової та грошово-кредитної політики в умовах
проведення реформ присвятили свої праці та зробили значний внесок в
економічну науку такі провідні українські економісти, як: В.Л. Андрущенко,
В.Д. Базилевич,
С.А. Буковинський,
О.Д. Василик,
В.П. Вишневський,
А.С. Гальчинський,
В.М. Геєць,
А.А. Гриценко,
О.І. Даниленко,
М.Я. Дем‘яненко, Т.І. Єфименко, Ю.Б. Іванов, Б.Є. Кваснюк, А.І. Крисоватий,
Т.О. Кричевська, В.Д. Лагутин, І.О. Лютий, К.В. Павлюк, М.І. Савлук,
А.М. Соколовська, В.А. Суторміна, В.М. Федосов, С.І. Юрій та інші.
Попри наявність значної кількості фундаментальних та прикладних
наукових розробок у галузі державних фінансів проблема необхідності
узгодження пріоритетів фіскальної та монетарної політики держави потребує
подальшого розв’язання та обґрунтування. Це зумовлено залежністю
фінансової політики держави від системи соціально-економічних відносин у
суспільств, ролі та обсягу функцій держави на конкретному етапі історичного
розвитку, що потребує її постійного корегування та уточнення з боку уряду.
Крім того, в умовах глобалізації на розвиток фінансової політики та її
складових впливають світові тенденції та геополітична ситуація.
Система управління фінансами охоплює досить розгалужену сукупність
фінансових органів та інституцій, які наділені широкими повноваженнями і
виконують різноманітні функції. Координуючими центрами в цій системі є
міністерство фінансів та центральний банк.
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Міністерство фінансів розробляє засади фінансової політики країни у
цілому і реалізує та координує фіскальну політику. Центральний банк
самостійно (в Україні – один з двох керівних органів центрального банку – Рада
Національного банку України) розробляє Основні засади грошово-кредитної
політики та забезпечує їх виконання (в Україні – другий керівний орган
центрального банку – Правління Національного банку України). На відміну від
Міністерства фінансів, яке входить до складу уряду, центробанк у більшості
країн світу діє як самостійна та незалежна державна інституція.
Особливості статусів двох провідних державних структур – Міністерства
фінансів та Національного банку безпосередньо відбиваються на виробленні та
реалізації фінансової політики і забезпеченні взаємозв’язку та узгодженості її
фіскальної та монетарної складових. З одного боку, відсутність їх єдиного
підпорядкування і чітко визначеного співвідношення функцій може
обумовлювати експліцитну різновекторність монетарної та фіскальної
політики. Але, з іншого боку, у цьому полягає притаманна демократичному
суспільству система противаг, яка сприяє збалансованості фінансової політики
у цілому.
Імпліцитно, за світовим досвідом, узгодження змішаної політики завжди
відбувається із застосуванням як формальних, так і неформальних інститутів
взаємодії міністерства фінансів та центрального банку. Така взаємодія
відрізняється в залежності від типу держави – президентсько-парламентська чи
парламентсько-президентська республіка, а також від тих норм та правил, що
склалися історично в ході трансформації пріоритетів та ролі виконавчої та
монетарної влади у кожній країні.
При цьому необхідно зазначити, що основними інституційними
чинниками процесів та напрямів трансформації фінансової (зокрема,
банківської) системи є базова інституційна тріада передавального механізму
реалізації фінансової (в тому числі і змішаної) політики – держава,
національний капітал та іноземний глобальний фінансовий капітал.
Під впливом узгоджених та/або різноспрямованих дій цієї базової тріади
в рамках проведення фіскальної та монетарної політики відбувається рух
фінансової системи по траєкторії інституційної трансформації в бік
переважного впливу того чи іншого типу капіталу:
− національного (у період початку трансформації соціально-економічної
системи та приватизації державних фінансових інститутів, насамперед,
банків);
− іноземного (в період швидкого зростання фінансової системи та формування
буму на ринку кредитування та фінансових послуг);
− державного (у період фінансової кризи та націоналізації збиткових та
проблемних банків).
При цьому реалізації координованої змішаної (бюджетно-податкової та
грошово-кредитної) політики держав пострадянського простору суттєво
заважає інверсійний шлях трансформації банківської системи. В країнах з
перехідною економікою такий не-еволюційний напрямок трансформації є
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типовим у тих випадках, де ринкові перетворення банківських систем
проводилися за рахунок імпорту ринкових інститутів.
Типовим для нових суверенних держав є приклад України щодо побудови
фінансової інфраструктури в рамках Програм співробітництва з МВФ та
Світовим банком, примусової приватизації державних банків (Укрсоцбанк,
Агробанк «Україна» та Промінвестбанк) та небанківських фінансових установ
(насамперед, страхової компанії «Оранта»), зниження ринкової частки та
впливу на процес проведення державної фінансової політики тих
спеціалізованих державних банків, що залишилися на фінансовому ринку та
багаторічна хибна політика щодо пріоритетів до комерціалізації та
універсалізації їх функцій, насамперед, Укрексімбанку.
Найбільш непередбачуваним та небезпечним в плані ризиків реалізації
пріоритетів державної фіскальної та монетарної політики вважаємо є
неконтрольоване з боку державних регуляторів зниження формальних та
неформальних бар’єрів входу на внутрішній фінансовий ринок України
глобального фінансового капіталу у передкризовий період та неконтрольований
відтік такого капіталу з українського банківського ринку та ринку фінансових
послуг у посткризовий час, що спостерігається в даний момент і негативно
впливає на здатність виконання як державою, так і фінансовими посередниками
власних пріоритетних функцій.
Кризова парадигма сучасної глобальної фінансоміки, яку можна
сформулювати як «Приватизація прибутків та націоналізація збитків», у
багатьох країнах вже призвела до націоналізації та примусової рекапіталізації
найкрупніших банків та страхових компаній за рахунок коштів платників
податків. В умовах примусової бюджетної консолідації та рестрикції
соціальних видатків відбувається зростання податкового навантаження,
зниження пенсій та заробітних плат у державному секторі країн Єврозони. Для
розширення бази оподаткування Європейська комісія планує ввести з 2014 р.
новий податок на фінансові транзакції, який назвали податком Тобіна. Але як
показали попередні дослідження [1, с.280] по суті не є податком Тобіна, а
скоріш виступає податком з обігу, яким обкладатимуться не валютні транзакції
на глобальних ринках, як пропонував нобелівський лауреат Дж.Тобін [2, с.16], а
лише операції з цінними паперами та деривативами у на ринках Євросоюзу.
Багато країн розглядають як відповідь на виклики посткризового етапу ідею
запровадження податків на розкіш, на приріст капіталу або оподаткування за
максимальною прогресивною шкалою доходів громадян з великими статками
(як, наприклад, у Франції – до 75%).
Однак, одночасно з цим, в умовах надм’якої монетарної політики
світових центральних банків щодо розширення власних балансів за рахунок
викупу у банків все ширшого кола облігацій відбувається фактично
незабезпечена глобальна емісія грошей. Через встановлення монетарною
владою близьких до нуля реальних значень базових відсоткових ставок
центральних банків та розширення грошової пропозиції і можливостей банків
щодо кредитування реальної економіки теоретично стимулюється
короткостроковий попит, але в умовах накопичення системних ризиків така
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«узгоджена» змішана фіскальна і монетарна політика не витримує критики у
середньо- та довгостроковій перспективі, якщо вважати за пріоритет
повернення економіки на траєкторію сталого зростання.
Основними ризиками проведення такої антикризової змішаної політики в
умовах монетарного режиму таргетування інфляції, якого дотримуються
більшість центральних банків світу, насамперед, Європейський центробанк та
Банк Англії, є потенційні інфляційні ризики на фоні згасання
платоспроможного попиту з боку домогосподарств в умовах економічної
рецесії та урізання бюджетних витрат і соціальних програм, а також ризик
можливого зниження суверенних кредитних рейтингів як самих країн, так і
банків і компаній нефінансового сектору економіки, що призведе до
подорожчання позикових коштів на ринку капіталів.
Подальші наукові розвідки щодо можливих заходів узгодження
пріоритетів фіскальної та монетарної політики на етапі посткризового розвитку
соціально-економічної системи України та дій держави щодо корекції
інверсійних трансформацій фінансової системи, на нашу думку, повинні
вестися з позицій еволюційно-інституційного напрямку економічної теорії [3] з
урахуванням практичних результатів поточного циклу економічної політики,
наявного ефекту інституційного гістерезису (запізнення) при узгодженні
заходів фіскальної та монетарної політики та помилок, що були зроблені
державними регуляторами на попередніх етапах соціально-економічної
трансформації.
*Тези доповіді підготовлені в рамках відомчої науково-дослідної
розробки "Інституційні
трансформації соціально-економічної системи
України" (№ 0111U006669).
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ВПЛИВ ГНУЧКОСТІ ФІНАНСОВОЇ СИСТЕМИ НА СТІЙКІСТЬ
ЕКОНОМІКИ В УМОВАХ ЇЇ ЦИКЛІЧНОГО РОЗВИТКУ
Циклічний розвиток є об'єктивним і неминучим явищем економічної
дійсності. Поступовий перехід України від економіки трансформаційного до
економіки ринкового типу не тільки не знизить зазначені особливості, але
зробить їх з урахуванням подальшої глобалізації й розвитку фінансової системи
ще більш закономірними й стабільними. У цьому зв'язку дослідження
особливостей протікання фінансових процесів, їх ролі в посиленні або
згладжуванні ділових циклів є як ніколи актуальними.
Під стійкістю економіки в процесі циклічного розвитку будемо розуміти
її здатність абсорбувати (поглинати) вплив несприятливих шоків у
максимально короткий час і з мінімальною вартістю реакції, знижуючи тим
самим амплітуду, тривалість періоду спаду (рецесії), негативної
асиметричності. Виходячи із зазначених параметрів економічного циклу
підвищення гнучкості економіки з позиції її здатності до відновлення
забезпечується за рахунок, як зниження амплітуди, так і тривалості падіння
основних макроекономічних показників (ВВП, промислового виробництва,
рівня зайнятості, обсягу інвестицій, доходів населення). При цьому зниження
амплітуди падіння можливо на основі: обмеження впливу шокового параметра
на функціонування економіки; зниження ступеня чутливості до шокового
впливу. Разом з тим, згладжування динаміки ділового циклу в частині зниження
амплітуди й тривалості рецесії, що спостерігалося в більшості розвинених країн
протягом останніх 30-ти років, не стало свідоцтвом формування стійкого
зростання економіки розвинених країн. Багато в чому в цьому процесі відіграла
модерація взаємозв’язку між циклічністю динаміки фінансової системи та
реального сектору економіки.
Гнучкість фінансової системи дуальна по своїй природі й не може
однозначно розглядатися з погляду аналогічних критеріїв ділового циклу.
Згладжування фінансового циклу, формування негативної амплітуди, а також
висока швидкість на стадії експансії найчастіше вказують на негативне явище
«наделастичності» або «надгнучкості» фінансової системи, що супроводжуює
відрив її розвитку від стану й потреб реального сектору економіки, зростання її
дисфункціональности в частині стимулювання формування різних фінансових
дисбалансів.
Сьогодні синхронізація бізнес і фінансових циклів говорить не тільки про
високий ступінь проциклічності фінансової системи, але, що особливо важливо,
про її роль у пролонгації й посиленні кризових явищ, а також її здатність
ендогенно генерувати фінансові шоки, адекватні за своїм впливом традиційним
шокам попиту та пропозиції в економіці. Звідси, порушення гнучкості
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фінансової системи з погляду її впливу на діловий цикл буде результатом
прояву ряду її основних дисфункцій: підтримка вкрай проциклічної динаміки
кредитування, цін на акції з переростанням цих процесів у кредитний бум і бум
на ринку цінних паперів на стадії підйому економіки з наступним їхнім
глибоким і тривалим стиском, що супроводжується важким процесом
делеверіджу по всіх секторах економіки, нагромадженням валютних
дисбалансів на рівні реального сектору й сектору домашніх господарств;
проциклічність банківського регулювання й фіскальної політики.
Незважаючи на проциклічність багатьох фінансових показників, з позиції
їх позитивної кореляції з діловим циклом, серед них є найбільш значимі.
Сьогодні вже визнано, що основною причиною такої затяжної рецесії є
особливості проциклічного впливу кредитного циклу на стан економіки.
Дисфункціональність фінансової системи в частині забезпечення фінансовими
ресурсами населення й реального сектору полягає в її наделастичності на стадії
економічного підйому, що супроводжується нічим не обмеженим розширенням
пропозиції кредитних грошей, та у наджорсткістю системи на етапі падіння
ділової активності. Одним з механізмів взаємопосилюючого впливу кредитного
й ділового циклів є механізм «фінансового акселератора». Дія фінансового
акселератора, що підсилює процеси кредитування економіки, також
відображається на ступені відхилення ринкових процентних ставок від
природніх процентних ставок, обумовлених глобальними пропозицією та
попитом на інвестиції, заощадженнями. На відміну від неї ринкова процентна
ставка визначається більшою мірою монетарними й фінансовими факторами.
На етапі кредитної експансії напередодні світової фінансової кризи через украй
низькі ставки спостерігався значний розрив між їхнім природнім і ринковим
значенням, що ще більшою мірою підігрівало формування фінансового
дисбалансу.
Згладжування циклічного розвитку економіки, її більш швидке подолання
кризових явищ і рецесій також забезпечується гнучкою фіскальною політикою,
що дозволяє сформувати на етапі економічного підйому певний запас міцності
у вигляді бюджетного профіциту, адекватної величини державного боргу,
достатнього рівня довіри до дій уряду. У даному значенні гнучка фіскальна
політика ототожнюється з її контрциклічною дією – фінансовою експансією в
періодах рецесії з метою стимулювання споживання. Всупереч цьому, може
використовуватися проциклічна політика, що має рестрикційний характер у
періоди економічних спадів. Така політика збільшує макроекономічну
нестабільність, стримує інвестиції в реальний і людський капітал, порушує
економічний ріст і веде до посилення бідності. Проциклічна політика підсилює
діловий цикл, стимулює формування неадекватних позитивних очікувань
суб'єктів господарюванні в період буму, тим самим, підтримуючи агресивну
політику щодо формування ними величини фінансового леверіджу.
Таким чином, для підтримки здатності економіки амортизувати негативні
шокові впливи необхідно враховувати наступні моменти: розглядати в якості
області регулювання повний економічний цикл, а не окремі його негативні фази
кризи й падіння ділової активності; інтенсивність і амплітуда падіння
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економічної активності на стадії рецесії визначається силою росту перегріву
економіки на стадії підйому; можливості застосування інструментів
регулювання обмежуються накопиченими макроекономічними дисбалансами;
інструменти макроекономічної політики, що обмежують у фазі кризи ступінь
впливу шокового фактору на економічні процеси, одночасно збільшують
тривалість збереження ефекту його негативного впливу на економіку, що саме
по собі збільшує тривалість спаду. Зазначені факти свідчать про такі істотні
особливості формування інструментів регулювання як: посилення дії
вбудованих стабілізаторів на стадії експансії, що попереджають перегрів
економічної активності в частині певних ключових керованих параметрів
ділового циклу; проактивність регулювання циклічності економічного розвитку
повинне спиратися на попередження формування макроекономічних
дисбалансів; необхідне збалансування регулюючих впливів короткострокового
і довгострокового впливів.
У свою чергу, гнучкість фінансової системи повинна забезпечити
згладжування динаміки ділового циклу, сприяти посиленню
здатності,
економіки до амортизації несприятливих шоків з мінімальною вартістю реакції
шляхом подолання своїх дисфункцій – зниження деструктивного стрімкого
зростання боргового навантаження у всіх секторах економіки, подолання
проциклічності фіскальної політики й політики банківського регулювання.
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УДОСКОНАЛЕННЯ УПРАВЛІННЯ ФІНАНСАМИ ПІДПРИЄМСТВ
В УМОВАХ ПОГІРШЕННЯ ЕКОНОМІЧНОЇ КОН’ЮНКТУРИ
ТА ЗАГРОЗИ БАНКРУТСТВА
В умовах фінансово-економічної нестабільності, характерної для ринкової
економіки, діяльність підприємства періодично ускладнюється. Наслідком може
бути зниження прибутковості, неплатоспроможність, банкрутство. У зв’язку з
тим актуалізуються завдання здійснення ефективного менеджменту
підприємства, спрямованого на забезпечення достатнього рівня рентабельності,
фінансової стійкості, платоспроможності.
Частка підприємств, які отримали збиток, у загальній кількості
підприємств України залишається стабільно високою – 38,8 % у 2002 р. і 38,3 %
у 2010 р. (мінімальне значення – 32,5 % - було у 2007 р., а максимальне – 47,2 %
- у кризовому 2009 р.). У період за січень-червень 2012 р. 42,5% підприємств
одержали збиток у розмірі 58 180,2 млн грн. [1] Аналіз динаміки банкрутства
підприємств в Україні виявляє негативну тенденцію зростання їх кількості. У
2002 році було порушено 6 460 справ про банкрутство підприємств (різних
форм власності), а у 2009 р. – 15 642, тобто, наявне зростання понад у 2,4 рази.
Безумовно, слід враховувати вплив світової фінансово-економічної кризи,
однак, і в до кризовому 2007 р. показник порушення справ про банкрутство був
достатньо високим – 13 792. Станом на 01.01.2011 р. загальна кількість
підприємств, які перебували в процедурах банкрутства, досягла 14 597. [2]
Порядок та умови визнання суб’єктів підприємницької діяльності
банкрутами
регулюються
Законом
України
«Про
відновлення
платоспроможності боржника або визнання його банкрутом», останні зміни до
якого набувають чинності з 18.01.2013 р. і спрямовані на покращення
підприємницького та регуляторного середовища через удосконалення
процедури банкрутства; підвищення рівня виконання контрактів та судових
рішень, рівня захисту прав власників та інвесторів. Встановлено чіткі строки
процедур; удосконалено процедури виявлення кредиторів, скасовано мораторій
на застосування процедур банкрутства стосовно боржників з державного
сектору економіки; запроваджено автоматизований розподіл справ між
арбітражними керуючими. [3]
Дослідження внутрішніх чинників банкрутства підприємств дозволяє
вчасно виявити ознаки погіршення фінансово-економічного стану, а саме:
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зниження обсягів продажу і зменшення коштів на рахунках підприємства,
зменшення дебіторської заборгованості за одночасного зростання запасів
готової продукції, зростання кредиторської заборгованості за умови відставання
темпів зміни залишків коштів на рахунках.
Важливим напрямом економічної стратегії підприємства є процес
формування, використання та відтворення його ресурсного потенціалу. Для
підвищення ефективності управління економічними ресурсами підприємства
необхідно: постійно й комплексно оцінювати фінансово-господарську
діяльність; забезпечувати мотивацію економії ресурсів; здійснювати управління
ресурсами з позицій інноваційного підходу; впроваджувати моделювання
процесів управління економічними ресурсами підприємства для вибору їх
оптимального розподілу.
В системі ефективного управління набуває актуальності механізм
забезпечення оптимальної структури капіталу підприємства. Підвищення його
ринкової вартості досягається формуванням достатнього обсягу капіталу для
забезпечення заданих темпів економічного зростання, мінімізації фінансового
ризику за умови досягнення очікуваного рівня прибутковості капіталу та
мінімізації середньозваженої його вартості.
Ми поділяємо пропозицію про виділення критеріїв оцінювання
ефективності діяльності підприємства щодо формування прибутку: оптимальне
співвідношення засобів праці, предметів праці та витраченої праці; позитивне
сальдо між доходами і витратами; рівень забезпечення добробуту суб’єктів
ринкової економіки, які пов’язані у фінансово-господарському вимірі з
визначеним підприємством. [4, с. 161]
Інтенсифікація використання поряд із бухгалтерським обліком
управлінського для постійного й оперативного контролю всіх господарських
операцій забезпечує оперативність аналізу стану управління формуванням
прибутку підприємства. Контроль співвідношення постійних і змінних витрат,
точки беззбитковості, структури і динаміки дебіторської та кредиторської
заборгованості – є найбільш актуальними на сьогодні напрямами посилення
управлінської складової в діяльності підприємств.
Основну частину прибутку структурованого за видами діяльності має
забезпечувати надходження від основної операційної діяльності підприємства,
що кореспондується з його місією і, водночас, орієнтує на концентрацію
фінансових ресурсів в пріоритетному напрямі. Інноваційний розвиток
підприємства сприяє покращенню якості прибутку структурованого за
факторами техніко-технологічного і управлінського впливу. Оптимальне
співвідношення ліквідності і прибутковості визначається з урахуванням
сукупності факторів: вид діяльності, стадія розвитку підприємства, зовнішні
умови впливу, стадія циклічного розвитку. При розробці програм діяльності
для підвищення рентабельності необхідно оцінювати не тільки виробничі
можливості, але й реальну спроможність ринку щодо поглинання товарних
обсягів.
Ринкова вартість підприємства залежить від його здатності генерувати
грошові потоки. Основними завданнями управління грошовими потоками, що
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охоплює облік руху грошових коштів, аналіз потоків, складання бюджету
коштів, є: виявлення причин нестачі або надлишку грошових коштів;
визначення джерел надходження і напрямів використання грошових коштів;
мінімізація розриву між сумами вхідних та вихідних грошових потоків.
Отже, для подолання збитковості підприємств і забезпечення їх
фінансової стійкості, платоспроможності та прибутковості, необхідно
поліпшувати фінансове управління підприємством через впровадження систем
заходів, спрямованих на ефективне використання ресурсів підприємства,
формування оптимальної структури капіталу підприємства, збільшення обсягу і
поліпшення структури прибутку, досягнення оптимального співвідношення
прибутковості і ліквідності, забезпечення збільшення грошових потоків за
одночасного скорочення витрат.
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ГЛОБАЛІЗАЦІЯ ФІНАНСОВИХ СИСТЕМ ТА РИЗИКИ
ДЕСУВЕРНІЗАЦІЇ
1. ХХІ ст. стартувало у пришвидшеному темпі, поставивши перед
людством нові, безпрецедентні виклики. Серед них: не завжди обачне
нарощування потужності різноманітних технологічних суперсистем (ядерних,
біологічних, енергетичних, інформаційних), які важко утримувати під
контролем. У таких системах добро і зло тісно переплітаються. Водночас Земне
буття підпорядковане вічним Правилам Гри – боротьбі за виживання, за
ресурси, за геоутвердження. Українська держава повинна пройти це
принципово важливе випробування. Між тим, сьогодні Україну роз’їдає іржа
скепсису, гнітючий песимізм і суспільна зневіра. При такій ситуації
наростають системні ризики, які відчутно ускладнюють правову імплементацію
міждержавних
правил
дотримання
прогресивних
глобалізаційних
закономірностей.
2. Фінансові системи являють собою усе більш незалежний сегмент
світової економіки, здатний розвиватися за своїми законами і правилами.
Фінансовий сегмент глобалізаційної економіки (йдеться про фінансову
економіку як таку) постійно зростає й розширюється відповідними
інструментами, причому на порядок швидше традиційних сфер - виробництва і
торгівлі і практично незалежно від них. Якщо раніше фінансова компонента
вважалася фактором, що мав обслуговувати товаро-обмінні операції і фізичну
(собівартісну) економіку, то нині фінансова економіка перетворилася в
самодостатню силу, що все більшою мірою диктує свої правила гри.
Глобалізація, що зумовила й інтенсифікувала стрімкий розвиток та
нагромадження фінансових ресурсів практично в усіх сферах та сегментах
світової економіки, водночас спровокувала відрив грошових ресурсів від
матеріального виробництва, їх автономізацію і, таким чином, надмірне
позиціювання й ширення фіктивно-спекулятивного капіталу. Саме даний
різновид фінансового капіталу спровокував
наднаціональні грошові
мегапотоки, які проривають узаконені «дамби» державних кордонів і диктують
свою стратегію розвитку національних та світового фінансових ринків.
Ринковий світ далеко не спорадично стикається з нагромадженням глобальних
фінансових дисбалансів, що проявляються у масштабному й затяжному
відхиленні макрофінансових систем від фундаментального (цивілізаційного)
тренду. Такі явища називають фінансово-економічними кризами.
3. Здавалося б, глобальні фінансові трансформації усе більшою мірою
являють собою новий тип фінансово-економічного домінування. Водночас
нинішній глобальний розвиток міжнародних систем показує, що більшість
країн з низькими і середніми доходами не підготовлені для трансплантації
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багатьох західноєвропейських чи північноамериканських інститутів[1, c.7]; як
правило, «дані інститути навіть будучи трансплантовані, функціонують у нових
умовах зовсім інакше»[2, c.5]. Все це гіпертрофує зовнішню нерівновагу. Уже
зараз на часі і дуже важливо відповісти на запитання – як поєднати національне
відродження з необхідністю адаптації фінансових систем, і зокрема, фінансових
ринків до глобальних імперативів. Адже всепланетарна глобальність усе більш
відчутно обмежує (або відкидає зовсім) державний суверенітет, ігнорує
державні кордони і нерідко генерує тіньові міжкраїнні залежності. Особливе
місце у цих тенденціях займає фінансова глобалізація. Фінансова глобалізація
усе більшою мірою несе в собі системні ризики десуверенізації.
4. На сьогодні Міжнародний валютний фонд (МВФ) і Світовий банк –
головні інституції, що визначають процеси глобалізації у фінансовій сфері.
Дані структури були створені з вірою в те, що їх міжнародна діяльність буде
запобігати світовим фінансовим кризам і дефолтам національних фінансовокредитних систем. Сподіваючись на це, у вересні 1992 році Україна стала
членом МВФ і Світового банку. Однак уже з перших років існування
української держави ідеологічним натхненником, спонукачем та суфлером
здійснення так званих ринкових реформ, а точніше «ринкових шоків», стали
МВФ і Світовий банк. Так, можливе отримання кредитів МВФ обумовлювалася
41 вимогою до уряду України. Документальним підтвердженням цьому були
«Меморандуми українського уряду для МВФ», кінцевим наслідком практичної
реалізації яких стали колосальні стратегічні втрати. Нобелівський лауреат
Джозеф Стігліц зі знанням справи стверджує: "Багато пропозицій, які відстоює
МВФ, наприклад, передчасна лібералізація ринку капіталу зумовлювали приток
й відтік спекулятивних грошей, не залишаючи каменя на камені від
економіки"[3, c.331]. Водночас дотримання вимог МВФ стало визначальним
чинником того, що українська економіка до цього часу не досягла рівня
економічного розвитку 90-х рр. минулого століття.[4, c. 19]
5. Наявна глобальна фінансова система усе більшою мірою породжує й
обумовлює фінансову залежність більшості країн від прерогатив і пріоритетів
від світових фінансових центрів - Вашингтона і Брюсселя. Можливість
маніпулювання базовими принципами економічної політики і, зокрема,
фінансовими процесами й потоками в глобальному вимірі зумовлює втрату
суверенних прав значною кількістю незалежних держав. Невід’ємним
атрибутом так званого «глобального управління» з боку міжнародних
фінансових організацій стало їх активне втручання в фінансово-економічну й
соціально-політичну діяльність суверенних держав.
6. Ризики десуверенізації стають усе більш очевидними. Безпрецедентна
відкритість НБУ та фінансових урядових структур для місій МВФ і Світового
банку - регулярні й детальні звіти про фінансовий стан держави, грошову
емісію, особливості формування й розподілу державного бюджету,
торговельний баланс, валютні резерви та інформація про інші особливості
макроекономічної ситуації в країні – відчутно шкодять національним інтересам
української держави. Дана очевидність демонструє реальні загрози
утвердження ілюзорності щодо поняття «державний суверенітет» примінимо
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для України. На часі перетворити Кабінет Міністрів України, який є вищим
органом у системі виконавчої влади, в реальний штаб національної фінансової
системи, який буде системно, жорстко й своєчасно виправляти наявні збої, не в
останню чергу спровоковані впливом міжнародних фінансових організацій.
7. На часі виробити чіткі принципи та допустимі межі інформаційної
транспарентності, виходячи з Основних засад внутрішньої і зовнішньої
політики держави. Необхідно зважати, що під прапором глобалізації у багатьох
країнах світу (Україна – не є винятком) «майже в примусовому порядку йдуть
лібералізація і дерегулювання»[5, c. 47-53]. І така реальність нерідко
підкріплюється так званим «переможним» інформаційним супроводженням.
Важливо максимально обмежити постійну присутність у Національному банку,
Міністерстві фінансів, Міністерстві економіки і торгівлі зарубіжних радників і
місій. Стан і перспективи глобальних макрофінансових процесів не обов’язково
повинен визначатися зарубіжним втручанням в національне інформаційне поле.
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ПІДВИЩЕННЯ ФІНАНСОВОЇ СТІЙКОСТІ
АГРАРНОГО ПІДПРИЄМСТВА
Функціонування вітчизняних підприємств відбувається в умовах
невизначеності та обмеженості фінансових ресурсів, нестабільності
зовнішнього середовища. Саме тому питання забезпечення та відновлення
стійкого фінансового підприємства на сьогодні є надзвичайно актуальним [2].
Якщо підприємство є фінансово стійким, то воно у стані «витримати»
несподівані зміни ринкової кон’юктури і не опинитися на краю банкрутства.
Більш того, чим вище його стійкість, тим більше переваг перед іншими
підприємствами того ж сектора економіки в одержанні кредитів і залученні
інвестицій. Фінансово стійке підприємство вчасно розраховується за своїми
зобов’язаннями з державою, позабюджетними фондами, персоналом,
контрагентами. Це сприяє росту іміджу господарюючого суб’єкта [4].
Основним джерелом фінансування аграрного підприємства є власні
кошти, зокрема статутний капітал та прибуток, за рахунок якого сплачують
відсотки по кредитах банку й облігаціях, дивіденди по акціях, а також вносять
передбачені чинним законодавством України податки і платежі до бюджету.
За рахунок прибутку підприємство не тільки погашає свої зобов’язання
перед банками, бюджетом, страховими компаніями та іншими підприємствами,
але й інвестує кошти в капітальні витрати. Для підтримки фінансової стійкості
важливий не тільки ріст абсолютної величини прибутку, але і його рівня щодо
вкладеного капіталу або витрат підприємства, тобто рентабельності [3].
Успіх фінансово-господарської діяльності підприємства, а отже і його
фінансова стійкість, багато в чому залежить від показників забезпеченості
підприємства засобами та відповідними джерелами їх формування.
Абсолютна стійкість зустрічається рідко. Її дотримання свідчить про
можливість негайного погашення зобов’язань, при чому виникнення
зобов’язань пов’язане з потребою у використанні засобів, а не в їхній наявності
на рахунках організації.
Нормальна стійкість гарантує оптимальну платоспроможність, коли
терміни надходжень і розміри коштів, фінансових вкладень і очікуваних
термінових надходжень приблизно відповідають термінам погашення і
розмірам термінових зобов’язань.
Передкризова (мінімальна стійкість) пов’язана з порушенням поточної
платоспроможності, при якому можливе відновлення рівноваги у випадку
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поповнення джерел власних засобів, збільшення власних оборотних коштів,
продажу частини активів для розрахунків по боргах.
Кризовий фінансовий стан виникає тоді, коли оборотних активів
підприємства виявляється недостатньо для покриття його кредиторської
заборгованості і прострочених зобов’язань. У такій ситуації підприємство
знаходиться на межі банкрутства. Для відновлення фінансової стійкості
необхідний пошук можливостей і вживання організаційних заходів по
забезпеченню та підвищенню ділової активності і рентабельності роботи
підприємства. При цьому необхідна оптимізація структури пасивів та
обґрунтоване зниження запасів і витрат, не використовуваних у обороті чи
використовуваних недостатньо ефективно [5].
З позиції підприємства першим рівнем стабілізації є досягнення такого
стану фінансової стійкості, який забезпечить самофінансування виробничогосподарської діяльності суб’єктів господарювання в режимі простого
відтворення. Тобто стабілізація відбувається на такому рівні, коли
забезпечується стійкість як протидія спаду обсягів виробництва і руйнування
ресурсного потенціалу (що характерно для кризового стану). Більш високим
рівнем фінансово-економічної стабілізації є забезпечення такої стійкості, яка
зумовлює поступальне економічне зростання, перехід до розширеного
відтворення. Тобто підприємство генерує в процесі свого функціонування
кошти, достатні для забезпечення розвитку економічної системи на власній
фінансовій основі [6].
Фінансово стійке підприємство має переваги в залученні інвестицій,
отриманні кредитів, у виборі постачальників, своєчасно сплачує податки,
заробітну плату та ін. Фінансова стійкість забезпечує стабільну
платоспроможність у тривалій перспективі, в основі якої лежить
збалансованість активів і пасивів, доходів і витрат, позитивних і негативних
грошових потоків. Стійке фінансове становище впливає на виконання
виробничих планів і забезпечення потреб виробництва необхідними ресурсами.
Недостатня фінансова стійкість може призвести до неплатоспроможності
господарюючого суб’єкта, відсутності у підприємства коштів для розвитку, а
також до значних фінансових втрат [7].
Аналіз фінансової стійкості на певну дату дозволяє встановити, на
скільки раціонально підприємство керує власними та запозиченими коштами.
Важливо, щоб стан джерел власних та запозичених засобів відповідав
стратегічним цілям розвитку підприємства, так як недостатня фінансова
стійкість може призвести до його неплатоспроможності, тобто відсутності
грошових коштів, що необхідні для розрахунків з внутрішніми та зовнішніми
партнерами, а також державою. Одночасно наявність значних залишків вільних
грошових коштів ускладнює діяльність підприємства за рахунок іммобілізації в
надлишкові матеріально-виробничі запаси та витрати [1].
Отже, стійкість фінансового стану аграрного підприємства може бути
підвищена шляхом визначення оптимального розміру обігового капіталу і
структури пасивів; прискорення оборотності капіталу в поточних активах, у
результаті чого відбудеться відносне його скорочення на гривню обороту;
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обґрунтованого зменшення запасів і витрат (до нормативу), зниження залишків
товарно-матеріальних цінностей через реалізацію малорухомих запасів, які не
використовуються у виробництві; поповнення власного оборотного капіталу за
рахунок внутрішніх і зовнішніх джерел.
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ПОДАТКОВЕ СТИМУЛЮВАННЯ РИНКУ ІПОТЕЧНОГО
КРЕДИТУВАННЯ: СВІТОВИЙ ДОСВІД ТА ПЕРСПЕКТИВИ
ЗАСТОСУВАННЯ В ПОСТСОЦІАЛІСТИЧНИХ КРАЇНАХ
Одним з найбільш важливих аспектів у встановленні реально діючого
механізму іпотечного житлового кредитування є податкове стимулювання
громадян, що одержують іпотечні кредити, кредиторів і інвесторів, що
забезпечують рефінансування кредитів.
У Російській Федерації іпотечне кредитування розвивається по шляху
дворівневої моделі. При цьому важливим елементом його розвитку є податкове
стимулювання. Стаття 224 Податкового Кодексу РФ передбачає податкову
ставку при одержанні матеріальної вигоди від економії на відсотках за
користування іпотечними кредитами в розмірі 13% річних. У той же час
відповідно до п.4 статті 224 Податкового Кодексу РФ податкова ставка
відносно доходів від участі на паях у діяльності організації, отриманих у
вигляді дивідендів (даний пункт стосується всіх учасників пайового
будівництва,
будощадкас
і
житлово-будівельних
кооперативів),
встановлюється в розмірі 9% річних, навіть у випадку реінвестування
отриманих платником податків доходів у житлове будівництво [4, c. 49].
Оптимальним при оподатковуванні операцій з іпотекою було б внесення
уточнення, що стосується іпотечного житлового будівництва, у частині
виключення з оподатковування доходів, реінвестованих у подальший розвиток
житлового будівництва.
Згідно п. 15 ст. 396 Податкового Кодексу РФ відносно земельних
ділянок, придбаних у власність на умовах здійснення на них житлового
будівництва (за винятком індивідуального житлового будівництва) обчислення
суми податку здійснюється з коефіцієнтом 2 протягом трирічного строку
проектування й будівництва аж до державної реєстрації прав на побудований
об'єкт нерухомості.
Відзначимо, що у більшості постсоціалістичних країн підприємства, які є
позичальниками за іпотечними кредитами, відносять платежі щодо погашення
іпотечних кредитів на загальних підставах оподаткування сплачених відсотків
за борговими зобов'язаннями. Зокрема до складу валових витрат відносяться
будь-які витрати, пов'язані з виплатою або нарахуванням відсотків за
іпотечними кредитами протягом звітного періоду, якщо такі виплати або
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нарахування здійснюються у зв'язку з веденням господарської діяльності
платника податку.
В Україні оподаткування операцій, пов’язаних з іпотечним житловим
кредитуванням, у фізичних осіб здійснюється з наданням певних пільг, зокрема
платник податку — резидент має право включити до складу податкового
кредиту частину суми процентів за іпотечним житловим кредитом, фактично
сплачених протягом звітного податкового року. Таке право виникає, якщо за
рахунок такого іпотечного житлового кредиту будується чи придбавається
житловий будинок (квартира, кімната), визначений як основне місце
проживання фізичної особи. Проте варто зауважити, що не вся сума сплачених
відсотків за іпотечним кредитом, може бути віднесена до податкового кредиту,
а лише її частина, розрахована за такою формулою [3, c. 124]:
К = МП/ФП,
де К — коефіцієнт; МП — мінімальна загальна площа житла, яка дорівнює 100
квадратних метрів; ФП — фактична загальна площа житла, яке будується
(придбавається) платником податку за рахунок іпотечного кредиту.
Якщо цей коефіцієнт є більшим одиниці, то до складу податкового
кредиту включається сума фактично сплачених процентів за іпотечним
кредитом без застосування такого коефіцієнта.
Оскільки оподатковування суб'єктів житлової іпотеки є найважливішим
чинником, що впливає на ефективність розвитку іпотечного житлового
кредитування, необхідно внести зміни в порядок розрахунку наступних
податків для сфери іпотечного кредитування й житлового будівництва:
- податку на доходи фізичних осіб;
- податку на майно організацій;
- земельного податку;
Наявність податкових пільг, пов’язаних з іпотечним житловим
кредитуванням, – діючий економічний фактор, що стимулює розвиток
первинного іпотечного ринку. Вони дозволяють істотно збільшити доступність
довгострокових іпотечних кредитів для населення.
Іпотечне кредитування сприяє підвищенню податкової дисципліни
громадян, тому що одним з основних вимог банків при видачі іпотечних
кредитів є офіційне документальне підтвердження платоспроможності
позичальника, у тому числі й шляхом пред’явлення податкової декларації
(довідки з податкових органів про сплату податків). Таким чином, широке
поширення іпотечного кредитування буде сприяти підвищенню збору податків
за рахунок більш повного декларування фізичними особами своїх доходів,
збільшення обсягів угод, розширення оподатковуваної бази, що дозволить не
тільки компенсувати втрати від податкової пільги, але й забезпечити приріст
податкових зборів.
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ВИЗНАЧЕННЯ СУТНОСТІ ЛІКВІДНОСТІ ТА
ПЛАТОСПРОМОЖНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА
Одним із завдань менеджменту підприємства в процесі його
функціонування є забезпечення стійкого фінансового стану, що дозволяє
ефективно функціонувати на ринку, бути привабливим для інвесторів та
надійним кредитором. Досягти цього неможливо без здійснення аналізу та
забезпечення ліквідності та платоспроможності підприємства. Вчені по-різному
трактують ці поняття і немає єдиного підходу до визначення відмінностей між
ними, що призводить до підміни понять і існування розбіжностей у методиці та
формулах, що використовуються для їх розрахунку.
У літературі досить часто ототожнюють поняття «ліквідність» та
«платоспроможність», незважаючи на те, що кожне з них має свій власний
економічний зміст. При визначенні поняття «ліквідність» застосовуються такі
категорії, як «ліквідність активів», «ліквідність підприємства», «ліквідність
балансу», що дозволяють більш повно охарактеризувати здатність
підприємства розраховуватись за своїми поточними зобов’язаннями.
На нашу думку, ліквідність – це здатність активів трансформуватись у
грошові кошти (приймати грошову форму) у найкоротший час без втрати своєї
поточної вартості та з найменшими транзакційними витратами.
Тобто, при визначенні ліквідності необхідно враховувати: час,
необхідний для перетворення активів у грошові кошти; суму, яку можна
отримати від продажу активів; додаткові витрати, які необхідно понести, щоб
продати актив.
Чим швидше можна перетворити активи у грошову форму, тим більш
ліквідними вони є. Важливою умовою при цьому є існування сталої
кон’юнктури ринку, оскільки вона суттєво може вплинути на ліквідність
активів.
При визначенні ліквідності необхідно зважати на наступні аспекти:
1. Оскільки оборотні активи є наймобільнішою частиною майна
підприємства, то необхідно безпосередньо розглядати можливість погашення
короткострокових зобов’язань саме за їх рахунок.
2. При визначенні ліквідності необхідно брати до уваги всі
короткострокові зобов’язання, в тому числі прострочені.
До основних факторів, що впливають на ліквідність активів відносяться:
структура активів за швидкістю їх трансформації у грошові кошти; структура
поточних зобов’язань за терміном їх погашення; розмір прибутку підприємства;
швидкість обертання оборотних активів; забезпеченість підприємства
оборотними активами в цілому та за елементами.
Отже, ліквідність підприємства, на відміну від платоспроможності,
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визначається наявністю оборотних засобів в розмірі, теоретично достатньому
для погашення короткострокових зобов’язань, хоча б з порушенням строків
погашення, передбачених контрактами.
Платоспроможність залежить від ступеня ліквідності, але є більш
мінливим поняттям, оскільки залежить від здатності розрахуватись за своїми
зобов’язаннями саме у визначений момент часу. Якщо діяльність підприємства
є стабільною, у нього формується стійка структура активів та пасивів, що
дозволяє забезпечити його ліквідність. Але платоспроможність при цьому може
бути порушена, якщо надійшов строк оплати зобов’язань, а у підприємства
через затримку платежів немає грошових коштів для цього. Тобто, якщо
затримка платежів носить короткостроковий характер та не є систематичним
явищем, тимчасово порушується платоспроможність, але підприємство
залишається ліквідним. Якщо така ситуація стає перманентною, в кінцевому
випадку це призводить і до порушення ліквідності.
При аналізі платоспроможності необхідно звертати увагу на наступні
аспекти: наявність грошових коштів на рахунках в банку та в касі; збитковість
діяльності підприємства; порівняння обсягів дебіторської та кредиторської
заборгованості за термінами погашення; існування простроченої дебіторської та
кредиторської заборгованості, в тому числі за кредитами.
Таким чином, стан платоспроможності підприємства не обмежується
кількістю грошових коштів на рахунках підприємства, але обумовлюється ним.
Вона характеризується не тільки здатністю підприємства розраховуватись за
зобов’язаннями, але й генерувати грошові потоки, які за обсягами та термінами
відповідають платіжним потребам підприємства, які полягають не тільки у
погашенні боргів, але й реалізації інвестиційної діяльності та здійсненні
розширеного відтворення. Забезпечувати платоспроможність можна як за
рахунок власних, так і залучених коштів. Крім того, платоспроможність
необхідно розглядати у динаміці, а не як моментний показник [4].
Визначення ліквідності здійснюється за допомогою:
- аналізу ліквідності балансу – порівнюються активи, згруповані за
ступенем ліквідності, з зобов’язаннями, розташованими за ступенем
погашення;
- розрахунку коефіцієнтів ліквідності – дозволяють встановити ступінь
забезпечення короткострокових зобов’язань найбільш ліквідними активами,
перш за все грошовими коштами [3].
Для оцінки платоспроможності можна використовувати такі методи як:
- аналіз грошових потоків – дозволяє оцінити здатність підприємства
генерувати грошові кошти у потрібному обсязі та в строки, необхідні для
здійснення платежів;
- побудова платіжного календаря – містить інформацію про планові
показники надходження та витрачання коштів у часовому діапазоні (день,
тиждень, місяць, квартал, рік) у цілому по підприємству, за напрямами
діяльності, за договорами, за суб’єктами господарювання тощо [3].
Показники ліквідності, незважаючи на те, що вони дозволяють
охарактеризувати здатність підприємства погашати свої зобов’язання, мають
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ряд недоліків, а саме:
1. Вони є статичними, оскільки розраховуються на підставі даних балансу
і характеризують рівень ліквідності підприємства у минулі періоди.
2. Коефіцієнт можуть бути спотвореними через включення по оборотних
активів неліквідних складових та неврахування якісного складу дебіторської
заборгованості.
3. Не існує нормативних величин цих коефіцієнтів, розрахованих саме
для України з врахування галузевої специфіки, видів діяльності підприємства,
його розмірів та економічної ситуації в країні в цілому.
Саме тому для підвищення достовірності отриманих результатів аналіз
ліквідності має бути доповнений аналізом платоспроможності, оскільки ці
напрями аналізу є невід’ємною складовою оцінки фінансового стану
підприємств. Їх об’єктивна оцінка дозволяє уникнути порушення договірної
дисципліни, зниження доходності, виникнення кризи неплатежів та приймати
ефективні управлінські рішення.
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ОЦІНКА БЕЗПОВОРОТНИХ ФІНАНСОВИХ МЕХАНІЗМІВ В
АГРАРНОМУ СЕКТОРІ ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ
Під фінансовим механізмом, як правило, розуміють сукупність методів та
важелів впливу на формування та використання фінансових ресурсів з метою
забезпечення функціонування й розвитку державних структур, суб’єктів
господарювання і населення [1, с. 85]. До безповоротних фінансових механізмів
належить,в першу чергу, фінансова підтримка держави.
Фінансова державна підтримка сільського господарства в Україні
здійснюється через прямі бюджетні асигнування, а також через спеціальні
режими та механізми оподаткування.
Спеціальні режими та механізми оподаткування сільського господарства
в Україні здійснюється за рахунок дії фіксованого сільськогосподарського
податку та спеціального режиму оподаткування податком на додану вартість.
Як свідчать дані рис. 1 бюджетна підтримка аграрного сектора значно
зростала протягом 2000-2011 рр., виключенням є тільки 2009-2010 рр., що було
обумовлено дією світової фінансової кризи, яка значно негативно вплинула на
розвиток нашої держави (відбулися інфляційні процеси, знецінення
національної валюти, падіння ВВП, значне скорочення бюджетних витрат
тощо). В 2011р. ситуація покращилася – прямі бюджетні асигнування зросли
майже в два рази. Дані рисунку також засвідчують, що фінансова криза не так
сильно вплинула на підтримку через спеціальні режими та механізми
оподаткування як на прямі бюджетні асигнування. В 2009-2010рр. відбулося
збільшення непрямої підтримки порівняно з 2008р. відповідно на 8 та 13%.
Отже, спеціальні режими та механізми оподаткування виявилися більш
стабільними щодо підтримки галузі, ніж пряма підтримка в умовах світових
негативних тенденцій.
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Рис.1. Державна підтримка і валова продукція сільського господарства
України за 2000-2011рр.
Джерело: побудовано за даними Держкомстату України та Міністерства аграрної
політики та продовольства України

Порівняння динаміки валової продукції сільського господарства з
динамікою державної підтримки засвідчує про незначний зв’язок між ними.
Якщо бюджетні асигнування на фінансування сільського господарства
протягом 2000-2011рр. зросли майже у 9 разів, то валова продукція сільського
господарства зросла за цей період всього в 1,3 рази. Таким чином, значне
зростання бюджетної підтримки за аналізований період не вплинуло на
підвищення ефективності та конкурентоспроможності аграрного сектора
економіки.
Поглиблена оцінка державної фінансової підтримки аграрного сектора
можлива на підставі міжнародних порівнянь. Організація економічного
співробітництва та розвитку (ОЕСР) для оцінки та порівняння обсягів
державної підтримки сільського господарства у різних країнах застосовує такі
показники: оцінка підтримки виробника (ProducerSupportEstimate - PSE), оцінка
загальної підтримки (TotalSupportEstimate - TSE)[2].
Оцінка підтримки виробника (PSE) визначається як річна грошова
вартість валових трансфертів від споживачів та платників податків до
сільськогосподарських виробників у внутрішніх цінах, пов’язаних з заходами
щодо державної підтримки сільського господарства незалежно від сутності,
цілей та впливу державної підтримки на обсяги виробництва чи прибутки
сільськогосподарських підприємств.
Для міжнародних порівнянь використовують відносний показник PSE.
Його визначають відношенням PSE в грошовому обчисленні до суми валової
виручки сільськогосподарських товаровиробників у внутрішніх цінах і
бюджетних трансфертах виробників.
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Аналіз рисунку 2 засвідчує, що Україна належить до країн з низьким
рівнем державної підтримки, таких як Австралія, де відносний рівень PSE
менше 6%.

Рис. 2. Відносний показник PSE в Україні та інших країнах (%)
Джерело: http://stats.oecd.org/Index.aspx?DataSetCode=MON20113_1

Оцінка загальної підтримки (TSE) дорівнює річній грошовій вартості
валових трансфертіввід платників податківтаспоживачів, пов’язаних з заходами
щодо державної підтримки сільського господарства, за вирахуванням
відповідних бюджетних надходжень, незалежно від сутності, цілей та впливу
державної
підтримки
на
обсяги
виробництва
чи
прибутки
сільськогосподарських підприємств[2]. TSE у відсотках (% TSE)
розраховується як відношенням TSEдо ВВП. Як видно з рисунку, відмінність
між двома графіками полягає у значних коливаннях показника TSE(%) в
Україні порівняно із стабільною ситуацією з країнами ОЕСР.

Рис. 3. TSE у відсотках в Україні та країнах ОЕСР (%)
Джерело: http://stats.oecd.org/Index.aspx?DataSetCode=MON20113_1
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Отже, можна стверджувати, що підтримка сільського господарства в
Україні суттєво відрізняється від світових тенденцій і характеризується
відсутністю стабільності та стійкої тенденції до зростання. На прикладі України
підтверджується той факт, що наявність прямої бюджетної підтримки, її
зростання в динаміці не гарантує в кінцевому результаті одержання допомоги
аграрним сектором.
Основна стратегічна мета України повинна полягати в розробці
довгострокової стратегії розвитку сільського господарства, яка дозволила б
здійснювати стабільнуаграрну політику.
Список використаних джерел
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ЧИННИКИ УПРАВЛІННЯ БЕЗПЕКОЮ ФІНАНСОВОЇ СИСТЕМИ
Окрім пошуку ситуативних причин втрат, важливе значення має
з’ясування можливості існування такої структури фінансової системи чи
окремих її елементів, яка б суттєво знижувала ймовірність прояву різних загроз.
Як відомо, структура фінансової системи формується під впливом певних
суспільних інститутів. Знання відповідних взаємозв’язків дозволило б знизити
вразливість економіки шляхом скерування в потрібне русло низки процесів та
явищ. Існує трилема чинників управління безпекою фінансової системи: слаба
ланка, сильна ланка, синергетичні ефекти.
Одним із базових положень тектології О. Богданова, яке важливо
дослідити з позицій проблеми безпеки, є ідея про те, що стабільність системи
визначається стійкістю її найслабшої ланки [1; 2]. Тобто, на думку цього
вченого, стійкість рівноваги всіх організаційних форм обмежується міцністю
найслабшої ланки. Зміцнення найслабших точок відповідає тектологічному
правилу – пропорційності між елементами єдиної системи.
Проблема слабої ланки розглядається й у теорії обмежень ізраїльського
вченого Е. Голдратта [3]. В її основі лежить положення про те, що будь-яка
система має лише одне або дуже невелике число обмежень, що визначають
кінцеві результати. Обмеження, про які говорить Е. Голдратт, діляться на дві
великі групи – фізичні й управлінські. Перші – вузькі місця, які не дозволяють
збільшувати продуктивність. Другі – стереотипи й переконання, які ніхто не
ставить під сумнів. Водночас, на думку цього науковця, саме управлінські
обмеження становлять 90-95% їх загального обсягу. Він стверджує, що для
управління системою, необхідно знайти її обмеження та синхронізувати із ними
всі інші елементи системи. До того ж ланки системи символічно розглядаються
як такі, що з’єднані в лінійній послідовності, подібно до ланцюга. Якщо
потрібно поліпшити міцність усього ланцюга, це можна зробити лише шляхом
зміцнення найслабшої ланки. Е. Голдратт ототожнює слабі ланки з
обмеженнями, стверджуючи, що вони, насправді, позитивні для системного
управління, оскільки є точками опори для важеля поліпшень.
У контексті дослідження проблеми слабих ланок варто розглянути й
закон Парето – емпіричне правило, уведене італійським соціологом та
економістом В. Парето, яке узагальнено формулюється: 20% зусиль дають 80%
результату, а решта 80% зусиль – лише 20% результату [4, с. 309-331]. Якщо
даний принцип відповідає дійсності, то правильно вибравши мінімум
найважливіших дій, можна швидко отримати значну частину від запланованого
результату, водночас подальші поліпшення не завжди будуть виправдані.
Очевидно, що пропорції, наведені у цьому законі, не можна вважати безумовно
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точними. Насправді, для кожної задачі проводити глибше математичне
дослідження.
Думка, що у ролі стратегічного пріоритету варто розглядати зміцнення
слабих ланок економічних систем досить поширена. Стосовно окремих
організацій це означає, що потрібно знижувати їх вразливість, яка
розглядається як їх внутрішня властивість. Однак зустрічаються й думки, що
варто, у першу чергу, міняти середовище існування системи, а не знижувати
рівень її вразливості. Не зважаючи на загалом широке визнання науковцями та
практиками принципу слабої ланки, зустрічаються й оцінки життєздатності
системи, виходячи з її найсильнішої ланки. Наприклад, часто в організованій
популяції перевага однієї особини розповсюджується на всю популяцію.
На нашу думку, принцип слабої ланки пов’язаний з потоками речовини та
енергії. Принцип же сильної ланки пов’язаний з потоками інформації як
чинниками інтегрованості системи. Основними шляхами посилення стійкості
системи виступають підвищення ступеня її інтегрованості та зниження або ж
запобігання зростанню рівня інформованості конкурентів. На нашу думку,
переважна більшість реальних ділових одиниць є низькоінтегрованими
системами, що дуже залежать від випадковості та рівня інформованості
конкурентів.
При високому ступені інтегрованості системи рівень інформованості
конкурентів мало впливає на стійкість системи. Високоінтегровані системи –
системи, в яких стійкість окремих елементів залежить від емерджентних
властивостей системи в цілому. Визначальним же чинником стійкості системи
як єдиного цілого виступає не стійкість окремих ланок, а її структура. Сама ж
структура утворюється завдяки зв’язкам. Ключовим же різновидом зв’язків при
цьому виступають інформаційні потоки.
Низькоінтегровані системи – системи, стійкість яких залежить від
стійкості окремих елементів та рівня інформованості конкурентів. Рівень
інформованості конкурентів суттєво впливає на стійкість систем з низьким
ступенем інтеграції. При низькому рівні інформованості конкурентів стійкість
системи, залежно від випадкового збігу обставин, буде визначатись стійкістю
слабих або сильних ланок. Це залежить від того, які саме ланки системи
зазнають впливу загроз із боку конкурентів, що діють навгад. При високому
рівні інформованості конкурентів стійкість низькоінтегрованої системи
визначається стійкістю найслабшої ланки, оскільки саме на неї будуть чітко
спрямовані загрози.
Критична ланка – це елемент або характеристика системи, що, залежно
від обставин, може суттєво вплинути на рівень безпеки. Критична ланка у
різних ситуаціях може виявитись слабою чи сильною. Слаба ланка – це, по суті,
внутрішня загроза, яка присутня в самій системі. Тоді як сильна ланка є
чинником нівелювання впливу як зовнішніх, так і внутрішніх загроз.
Типовим прикладом слабої ланки є боргова залежність. Це стосується як
окремих людей, так і цілих держав. Наявність боргів значно обмежує коло
вибору можливих варіантів поведінки, тобто знижує рівень гнучкості ділової
одиниці. Проблема загострюється, якщо заборгованість виражена в іншій
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валюті, ніж активи чи доходи дебітора. З погляду боротьби з нелегальними
фінансовими операціями, слабими ланками економічної системи виступають
готівкові гроші та фінансові інструменти на пред’явника. Це зумовлено тим, що
вони не залишають документального сліду, за яким можна було б з’ясувати
характер операцій. Разом з тим, такі фінансові інструменти забезпечують певну
особисту і підприємницьку свободу.
З позицій статичних поглядів на сукупність елементів фінансової
системи, до критичних ланок варто віднести людину. Зрозуміло, що можуть
бути недоліки і в фінансових методах, і у фінансових інструментах, і в
організаційній структурі фінансових інститутів тощо. Але саме людина, в
кінцевому підсумку, впливає на характер прояву загроз. При більш детальному
аналізі можна говорити про критичні ланки, які стосуються знань людини, і ті,
які стосуються її емоційно-вольової сфери. Поєднання цих складових є
визначальним чинником якості фінансових рішень.
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СУЧАСНІ ТЕНДЕНЦІЇ ОПОДАТКУВАННЯ ОПЕРАЦІЙ
З ЦІННИМИ ПАПЕРАМИ
Створення сприятливого податкового клімату в умовах нестабільності та
негативних ринкових очікувань є передумовою майбутнього економічного
зростання. Це в повній мірі стосується фондового ринку, який є локомотивом
новацій в економіці. В усьому світі саме за допомогою ринку капіталу
відбувається процес залучення та перерозподілу інвестиційних ресурсів.
Податкові механізми мають стимулювати діяльність вітчизняних та іноземних
інвесторів, сприяти підвищенню прозорості та відкритості ринку, встановленню
на ньому зрозумілих правил гри.
На пострадянському просторі до недавнього часу роль фондового ринку в
розвитку економіки значною мірою недооцінювалася. Водночас, окремі країни
з трансформаційною економікою, обираючи модель розвитку фондового ринку
пішли шляхом його державної підтримки, використовуючи в якості
інструмента механізм податкових пільг і звільнень. Так, наприклад, Казахстан,
протягом 2012-2013 років проводить так звані «народні IPO», продаючи на
фондовому ринку, в процесі первинного розміщення акції не другорядних
компаній, а справжніх «перлин» казахської економіки, серед яких – монополіст
в галузі транспортування нафти, газу та води – компанія «КазТрансОйл». За
підрахунками експертів ця політика, підкріплена механізмом податкового
пільгування доходів отриманих від операцій з цінними паперами, лише
протягом періоду з квітня по вересень 2012 року призвела до відкриття більше
як десяти тисяч інвестиційних рахунків, що в рази перевищує число активних
гравців на Українській біржі.[1]
В Україні, до останнього часу, податкове регулювання ринку цінних
паперів, зокрема - вторинного ринку цінних паперів (як ринку ОВДП, так і
корпоративних цінних паперів) здійснювалося у відповідності до положень
Податкового кодексу України, які передбачали особливий порядок
оподаткування таких операцій. Натомість, проектом Закону України «Про
внесення змін до Податкового кодексу України щодо подальшого
удосконалення адміністрування податків і зборів» (реєстраційний №11285 від
02.10.2012р.), запроваджується обмеження переносу загального від’ємного
значення об’єкту оподаткування, яке утворилось станом на 01.01.2013 року, на
фінансовий результат операцій з цінними паперами. На наш погляд,
впровадження такої норми підриває довіру інвесторів, відлякує їх від
інвестування в Україну, підтвердженням чого є реакція учасників ринку на лист
Державної податкової служби № 320/0/71-12/15-1217 від 09.08.2012р.
Порядок врахування від’ємного фінансового результату від операцій з
цінними паперами в Україні регулювався наступними законодавчими актами та
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нормативними документами, які наводимо в порівнянні чинного Податкового
кодексу та Закону України від 28.12.94 р. N 334/94-ВР "Про оподаткування
прибутку підприємств", що втратив чинність 01.04.2011 року:
Таблиця 1
Порівняльна таблиця положень щодо регулювання оподаткування
цінних паперів
Положення,
що
регулюється
Врахування
від’ємного
значення
фінансового
результату від
операцій
з
цінними
паперами

Закон України від 28.12.94 р.
N334/94-ВР "Про оподаткування
прибутку підприємств"
п.п.7.6.1 пункту 7.6 статті 7:
«Якщо протягом звітного періоду
витрати на придбання кожного з
окремих видів цінних паперів, а
також
деривативів,
понесені
(нараховані) платником податку,
перевищують доходи, отримані
(нараховані)
від
продажу
(відчуження) цінних паперів або
деривативів
такого
ж
виду
протягом такого звітного періоду,
від'ємний фінансовий результат
переноситься
на
зменшення
фінансових
результатів
від
операцій з цінними паперами або
деривативами такого ж виду
майбутніх звітних періодів у
порядку, визначеному статтею 6
цього Закону».

Порядок, до п.6.1 Ст. 6:
якого відсилає
стаття
«Якщо
об'єкт
оподаткування
платника
податку
з
числа
резидентів
за
результатами
податкового року має від'ємне
значення об'єкта оподаткування
(з
урахуванням
суми
амортизаційних відрахувань), сума
такого
від'ємного
значення
підлягає включенню до складу
валових
витрат
першого
календарного
кварталу
наступного податкового року.
Розрахунок об'єкта оподаткування
за наслідками півріччя, трьох
кварталів та року здійснюється з
урахуванням
від'ємного
значення об'єкта оподаткування
попереднього року у складі
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Податковий кодекс України
п.153.8 ст. 153:
«Якщо протягом звітного періоду
витрати на придбання кожного з
окремих видів цінних паперів, та
інших,
ніж
цінні
папери,
корпоративних
прав,
понесені
(нараховані)
платником
податку,
перевищують
доходи,
отримані
(нараховані) від продажу (відчуження)
цінних паперів або інших, ніж цінні
папери, корпоративних прав цього ж
виду протягом такого звітного
періоду,
від'ємний
фінансовий
результат
переноситься
на
зменшення фінансових результатів від
операцій з цінними паперами або
іншими,
ніж
цінні
папери,
корпоративними правами цього ж
виду наступних звітних періодів у
порядку, визначеному статтею 150
цього розділу».
п.150.1 ст. 150:
«Якщо
результатом
розрахунку
об'єкта
оподаткування
платника
податку з числа резидентів за
підсумками податкового року є
від'ємне значення, то сума такого
від'ємного
значення
підлягає
включенню до витрат першого
календарного кварталу наступного
податкового
року.
Розрахунок
об'єкта оподаткування за наслідками
півріччя, трьох кварталів та року
здійснюється
з
урахуванням
зазначеного від'ємного значення
попереднього року у складі витрат
таких
податкових
періодів
наростаючим підсумком до повного
погашення
такого
від'ємного
значення».

валових витрат таких податкових
періодів наростаючим підсумком
до повного погашення такого
від'ємного значення».
Перехідні
положення,
що
передбачають
спеціальний
порядок
врахування
від’ємного
значення
об’єкту
оподаткування

Висновок
ДПС України

п.22.4:

пунктом 3 підрозділу 4 Розділу XX:

«У 2010 році у складі валових
витрат
платника
податку
враховується 20 відсотків суми
від'ємного
значення
об'єкта
оподаткування з податку на
прибуток, яке утворилося станом
на 1 січня 2010 року».

«…у 2012 - 2015 роках таким чином:

Лист ДПА України від 10.11.2010
р. N 24268/7/15-0317:
Перехідні
положення
не
застосовуються до від’ємного
значення фінансового результату
від операцій з цінними паперами.

якщо результатом розрахунку об'єкта
оподаткування платника податку з
числа резидентів платників з доходом
за 2011 рік 1 мільйон гривень та
більше станом на 1 січня 2012 року є
від'ємне значення (з урахуванням
від'ємного
значення
об'єкта
оподаткування за 2010 податковий
рік), то сума нього значення підлягає
включенню до витрат:
звітних
(податкових)
періодів
починаючи з I півріччя і наступних
звітних періодів 2012 року у розмірі
25 відсотків суми такого від'ємного
значення. У разі якщо 25 відсотків
суми від'ємного значення об'єкта
оподаткування
не
погашається
протягом цього і за наслідками
наступних податкових періодів 2012
року, то непогашена сума підлягає
врахуванню
при
визначенні
податкових зобов'язань у наступних
податкових періодах»
Лист ДПС України від 09.08.2012р.
№320/0/71-12/15-1217:
Перехідні положення застосовуються
до від’ємного значення фінансового
результату від операцій з цінними
паперами.

Спробуємо обґрунтувати позицію, відповідно до якої, використання п.3
підр.4 р.ХХ ПКУ по відношенню до порядку відображення від’ємного значення
від операцій з цінними паперами є недоречним і безпідставним.
Відповідно до пп..134.1.1. п. 134.1. ст.. 134 ПКУ об'єктом оподаткування є
прибуток із джерелом походження з України та за її межами, який визначається
шляхом зменшення суми доходів звітного періоду, визначених згідно зі
статтями 135 - 137 цього Кодексу, на собівартість реалізованих товарів,
виконаних робіт, наданих послуг та суму інших витрат звітного податкового
періоду, визначених згідно зі статтями 138 - 143 цього Кодексу, з урахуванням
правил, встановлених статтею 152 цього Кодексу.
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При цьому до складу доходів платника податку включається згідно п.
153.8 ст. 153 ПКУ позитивний результат від операцій з цінними паперами за
звітний період (прибуток).
Натомість, від’ємний фінансовий результат по операціях з цінними
паперами не включається до складу витрат платника податку у звітному
податковому періоді (оскільки витрати на придбання цінних паперів
обліковуються окремо) і тим самим не впливають на розмір об'єкта
оподаткування платника податку. Від’ємний фінансовий результат буде
зменшувати лише фінансовий результат від операцій з цінними паперами у
наступних податкових періодах і буде погашатись в наступних податкових
періодах за рахунок доходів від відчуження цінних паперів.
Посилання на ст.150 наведено в п.153.8 ст. 153 лише для того, щоб по
аналогії врегулювати порядок врахування від’ємного фінансового результату
по операціях з цінними паперами, тобто включати його до витрат наступних
податкових періодів наростаючим підсумком до повного погашення.
Інший підхід до вирішення цього прикладного питання в найближчій
перспективі призведе до згортання вторинного ринку цінних паперів за рахунок
штучного заниження витрат на придбання цінних паперів, що робить
недоцільним їх продаж великим інвесторам. До того ж слід очікувати різкого
скорочення обсягів біржової торгівлі цінними паперами і фактичного
зникнення біржових цін на більшість цінних паперів вітчизняних емітентів,
внаслідок чого посилиться маніпулювання ринком при його мінімальних
об’ємах.
Оскільки запропонована норма веде до суттєвих збитків як внутрішніх,
так і іноземних інвесторів у цінні папери, наслідком цих дій буде припинення
інвестування нових коштів у цінні папери (як державні, так і корпоративні),
скорочення притоку іноземних інвестицій та погіршення платіжного балансу
України, посилення девальваційного тиску на національну валюту та зниження
інвестиційних рейтингів України.В зв’язку з наведеним, на нашу думку,
пропоновані законодавчі ініціативи потребують суттєвого допрацювання, а
можливо – вилучення із законопроекту.
Список використаних джерел
1.

Ерік Найман «Чому Казахстан обігнав Україну?», Forbes Україна
[Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://forbes.ua/opinions/1339705
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Рудик О.Р.,
к.е.н., доцент,
Львівський національний університет імені Івана Франка
СУБ’ЄКТИВНІ ЧИННИКИ ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ
АНТИКРИЗОВОГО УПРАВЛІННЯ ФІНАНСОВОЮ СТІЙКІСТЮ
ПІДПРИЄМСТВ В УКРАЇНІ
Пошук чинників, що зумовлюють успіх чи невдачі антикризового
управління, привів нас до усвідомлення ролі особи антикризового менеджера.
Стало зрозумілим, що велике значення має не лише сукупність знань та навиків
свідомо здобутих особою в процесі навчання чи професійної діяльності, але й
психологічний тип людини, який ще називають типом інформаційного
метаболізму. Він впливає на швидкість та якість прийняття рішень, стійкість
психіки у ситуації стресу. Цікаво, що типознавство широко застосовується
фірмами та державними органами США при оцінці ймовірності успіхів людини
в тій чи іншій сфері діяльності. В якості теоретичної бази для виявлення
оптимального типу антикризового менеджера ми зупинились на таких
пов’язаних між собою наукових розробках:
- типологія К.Г. Юнга. Талановитий учень З. Фрейда К.Г. Юнг
стверджував, що кожна особистість спочатку орієнтована на сприйняття або
зовнішніх сторін життя (увага переважно направлена на об’єкти зовнішнього
світу), або внутрішніх (увага в більшості випадків направлена на суб’єкт). Такі
способи усвідомлення світу, себе і свого зв’язку з ним він назвав установками
людської психіки. Він визначив їх як екстраверсію (орієнтація на зовнішнє
середовище, тобто залежність особистості від інформації, яка наступає ззовні)
та інтроверсію (орієнтир на внутрішнє середовище, особа більше
самодостатня).
Окрім опису установок К.Г. Юнг ввів поняття психологічних функцій, що
дозволили згодом розробити аналітичнийапарат і побудувати моделі структури
людської психіки. Юнг виділив чотири базові функції: мислення, почуття,
інтуїція, відчуття. Вчений розділив всі психологічні функції на два класи:
раціональні (мислення і почуття) та ірраціональні (інтуїція, сенсорика
(відчуття)). Кожну людину можна описати в термінах одного з юнговських
психологічних типів. Тип показує відносно сильні і відносно слабкі місця у
функціонуванні психіки і той стиль діяльності який переважає в особистосі. З
погляду типології Юнга кожна людина не тільки індивідуальність, але і
представник певного типу;
- типологія Меєрс–Бригс (версія типознавства, яка широко
використовується на практиці у США). Найбільший внесок у розвиток
типології Юнга на Заході внесли йогопослідовниці Бригс і Маєрс. Протягом
сорока років вона роз’яснювала і поширювала теорію Юнга, а також розробила
систему тестів для визначення типу особи, яку вона назвала «Індикатор типів
особи Маєрс-Бригс» (TheMyers-BriggsTypeIndicator) або МВТІ. Функції і класи
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типології Маєрс-Бригс збудовані в єдину ситему незалежних ознак. Таким
чином, вийшли 4 пари ознак, позначені латинськими буквами.
1) екстраверсія (Е) – інтроверсія (І);
2) мислення або логіка (T) – почуття або етика (F);
3) інтуїція N – сенсорика або відчуття (S);
4) рішення або раціональність (J) – сприйняття або ірраціональність (P)
[1].
З цих ознак у системі Маєрс-Бригс виходять типи, тобто зроблено новий
крок порівняно з теорією Юнга. Він описав функції відчуття – інтуїція і
мислення – почуття як попарно альтернативні і незалежні. Незалежність
функцій наводить на думку про те, що кожна функція з однієї пари може
поєднуватися з кожною функцією з іншої пари. Попарне поєднання функцій
приводить до подвоєння кількості типів.
- соціоніка (версія типознавства, яка поширена на теренах колишнього
СРСР). Засновниця даного напрямку Аушра Августе-Навічуте за своєю
професією економіст-соціолог. У 1956 році закінчила економічний факультет
Вільнюськогоуніверситету за спеціальністю «фінанси».
Із 16 типів, які в цілому аналогічні в двох останніх концепціях, ми
зупинились на ESTP (екстраверт сенсорно-логічний сприймаючий) як на
оптимальному психологічному типі антикризового менеджера.
Існують різні методиі дентифікації психологічного типу людини. Однак
вони виходять за теми нашого дослідження. Тому далі зосередимо увагу на
описі типу ESTP та обґрунтуванні його оптимальності для професії читим
часового виконання обов’язків антикризового менеджера.
Характеристики антикризового менеджера типу ESTP (за результатами
досліджень психологів):
ефективність роботи оцінює за кінцевим результатом, при цьому не
контролює методи його досягнення. Контролює лише вузлові пункти. Роботу,
яку починає завжди доводить до кінця. У справах не схильний до економії;
сила, влада, цілеспрямованість, завзятість та наполегливість і
рішучість в діях, вчинках – основні програмні цінності. Для будь-якої справи
відводить відрізок часу, після закінчення якого виносить остаточну ухвалу:
продовжити або припинити;
рішучий і жорстокий, строгий та справедливий;
за будь-яких обставин бажає перемогти «супротивника». Добре
вловлює логіку інших людей, тому перемогти його може тільки той, хто
постійно її змінює;
хороший тактик. Швидко оцінює ситуацію, що склалася. Володіє
сильною логікою, яка служить йому для творчого пошуку найкоротшого шляху
до мети. Гнучко перебудовується, якщо справа втратила перспективу;
важко вивести із себе. Не схильний до страху, ненависті та інших
негативних емоцій. Чим більш небезпечніша ситуація, тим він зібраніший і
рішучий. Характеризується великою працездатністю, наполегливістю, яка
зростає пропорційно кількості перешкод;
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здатний чинити силовий тиск, якщо цього вимагає ситуація.
Налаштований на перемогу за будь-якої ціни. Упевнений у своїй правоті. В
оцінках – категоричний;
добре прораховує різні стратегічні плани, зупиняючись при цьому
на найголовнішому;
вміє групувати людей навколо себе підконкретну мету. Кожному
відводить належне місце у своїй команді. Працівників перевіряє у справі
кидаючи ненавченихвідразу «плавати на глибині») [2].
Отже, важливою складовою сучасної державної стратегії України по
виходу національної економіки з кризи є ефективна антикризова політика,
зокрема, на макрорівні її кадровий аспект. Саме тому пріоритетним є напрямок
підготовки фахівців, здатних, в умовах неусталеної економічної системи та
кризових ситуаціях приймати оптимальні та ефективні рішення спрямовані
запобігати кризовим явищам.
Список використаних джерел:
1. www.socionika.info/tips.html
2. Плиса В.Й. Антикризове управління фінансовою стійкістю страховика //
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ПИТАННЯ СТАНОВЛЕННЯ ФІНАНСОВОГО ПОСЕРЕДНИЦТВА У
ІНТЕГРАЦІЙНИХ СТРУКТУРАХ ВОВНОПЕРЕРОБНОГО
ПІДКОМПЛЕКСУ УКРАЇНИ
Становлення цивілізованих відносин розподілу, як одного з дієвих
мотиваційних потенціалів ринкової економіки, може повною мірою
реалізуватися за умов наявності якісної інфраструктури і, в першу чергу –
фінансово-посередницької. Але для того, щоб вона якнайповніше виконувала
свої функції, її інститути повинні будуватися з урахуванням особливостей тих
ринків, які діють у межах національного продовольчого ринку. Вони ж, як
відомо, відрізняються характером предмету обміну, ступенем концентрації
попиту та пропозиції, мірою готовності товару до кінцевого споживача, видом
продукту, можливим терміном його перебування на ринку, характером
контактів контрагентів ринку. У відповідності з цим підходи до побудови
інфраструктурних інституцій для кожного конкретного ринку повинні бути
різними.
Досліджуваний нами сектор агропромислового виробництва –
вовнопереробний, представлений декількома видами ринків - вовни, шкір
(овчин хутрових і шубних, каракульських смушок), племінної продукції,
баранини, які повинні обслуговуватися належною їм інфраструктурою.
Виходячи із інтеграційної природи організації сільськогосподарського
ринку, складовою якого є інфраструктура, вона і сама є продуктом
самоорганізації операторів ринку. Тому всі елементи інфраструктури
створюються самими товаровиробниками, бо саме через її інституції
послідовно проходить вироблена у сільському господарстві продукція на шляху
до кінцевого споживача В зв’язку з цим, одним із варіантів, що має стати
основою для розвитку повноцінного ринку вовни, шкірсировини та баранини в
Україні, на нашу думку, будуть регіональні або обласні кооперативні
об’єднання товаровиробників усіх форм власності і які будуть сучасними
центрами з виробництва і продажу цієї сировини. Вони будуть вирішувати
стратегію розвитку ринку вовни в Україні. У зв’язку з цим, виникає
необхідність організації одного постійно діючого або періодичного оптового
продажу сировини галузі, який відпрацює механізм регулювання і координації
робіт з питань виробництва і продажу вовни, підвищить її конкурентоздатність
і захист економічних інтересів вітчизняних товаровиробників.
Однак, не дивлячись на багатогранність і різноманітність
інфраструктурних формувань, що обслуговують сільськогосподарські ринки
України, головним для його подальшого розвитку є ринок фінансових послуг.
Серед елементів інфраструктури цього ринку особливу роль відіграють
фінансово-кредитні установи. Специфіка аграрного виробництва та особливості
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роботи сільськогосподарського ринку зумовлюють необхідність відмінних від
інших секторів економіки підходів до формування фінансово-кредитної
інфраструктури. Ці відмінності полягають у необхідності формування
кооперативних, приватно-комерційних і державних кредитних інституцій, які
відрізняються функціями, схемами надання кредиту, принципами роботи з
позичальниками, кредитними пільгами, механізмами застави тощо. Зазначені
відмінності практично виключають конкуренцію між ними та об’єднують їх в
єдину інтегровану систему.
Тому, розвинена система фінансово-кредитного забезпечення з
розгалуженою
інфраструктурою
та
доступність
для
більшості
сільськогосподарських товаровиробників є одним із основних важелів
створення дієвого сільськогосподарського ринку та важливим механізмом
мінімізації ризиків агропромислового виробництва.
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ПЕРСПЕКТИВЫ РЕФОРМЫ МИРОВОЙ ВАЛЮТНО-ФИНАНСОВОЙ
СИСТЕМЫ: ВОЗМОЖЕН ЛИ БРЕТТОН-ВУДС-II?
Мировой финансовый кризис, начавшийся в 2008 году, со всей остротой
обнажил недостатки современной мировой валютно-финансовой системы.
Кризис доверия к основным резервным валютам (доллару США и евро) привел
к резким колебаниям курсов валют и бегству к золоту и его валютному
заменителю – швейцарскому франку. Ведущие политики мира заговорили о
необходимости реформы мировой валютной системы. В современной
экономической литературе основные дискуссии ведутся вокруг следующих
подходов к реформе мировой валютной системы:
- создание новой мировой наднациональной валюты или превращение в
нее СДР;
- формирование системы многовалютного стандарта на базе создания
региональных эмиссионных центров и существенного расширения списка
резервных валют;
- повышение эффективности функционирования и укрепление
стабильности, почти сложившейся, современной двухвалютной системы;
- возвращение к золотому стандарту.
Этапы развития мировой валютной системы. При всем кажущемся чисто
теоретическим характере вопроса об основных этапах развития мировой
валютной системы, он является весьма важным для понимания того, как
происходило формирование той или иной мировой валютной системы и как
одна система сменяла другую. Наиболее распространённым подходом в
отечественной и российской экономической литературе к эволюции мировой
валютной системы является выделение четырёх последовательных этапов ее
развития: Парижская (1867г.), Генуэзская (1922г.), Бреттон-Вудская (1944г.) и
Ямайская международные валютные системы (с 1976-1978гг.) Такой подход
основывается на том, что мировые валютные системы создавались на
международных конференциях и закреплялись межгосударственными
соглашениями.
В ранее опубликованных мною статьях о Парижской (1867 г.) и
Генуэзской (1922 г.) конференциях доказывалось, что Парижская конференция
не приняла вообще никаких юридически обязывающих документов [1].
Резолюции же Генуэзской конференции носили рекомендательный, а не
обязательный характер и в основной своей части содержали план подготовки и
проведения новой конференции (которая так и не состоялась), на которой
должна была бы принята Международная Валютная (денежная) Конвенция.
Кроме того, в работе Генуэзской конференции не принимали участие США и,
поэтому, речь о создании мировой валютной системы не могла идти в принципе
159

[2]. Что касается Бреттон-Вудской конференции, то она по сути дела закрепила
де-юре золотодолларовый стандарт, который к окончанию второй мировой
войны, уже сформировался де-факто. Революционные же попытки создать
мировую валюту (американская делегация во главе с Гарри Уайтом предлагала
ввести «юнитас» (international unit of account), а британская, во главе с Джоном
Кейнсом, – «банкор» (bancor)) закончились безрезультатно.
Переход к системе плавающих валютных курсов произошёл стихийно
после знаменитой 18-минутной речи Президента США Ричарда Никсона 15
августа 1971года.
Таким образом, тезис о создании мировых валютных систем и,
соответственно, присвоение этим системам соответствующих названий, по
месту проведения этих международных конференций, представляется
ошибочным. На наш взгляд, к середине 19 века в результате развития
мирохозяйственных связей сформировалась первая международная валютная
система золотого стандарта, которая в процессе своего развития прошла три
стадии золотомонетного стандарта, золотослиткового стандарта (кроме США) и
золотовалютного, а по сути золотодолларового стандарта. Все разновидности
золотого стандарта основывались на золоте, как мере стоимости и
окончательном средстве платежа, имели предсказуемые пределы колебаний
курсов основных валют и не требовали значительных затрат на хеджирование
валютных рисков. Золото оставалось
«богом» и в послевоенной
международной валютной системе, оформленной Бреттон-Вудскими
соглашениями в 1944 г.
Кардинальный слом системы и формирование принципиально новой
международной валютной системы произошли в 70-е годы прошлого века,
когда золото было свергнуто с пьедестала и на определённое время «богом»
стал доллар США под видом «стандарта СДР». Столетняя история золотого
стандарта закончилась, и мировая валютная система вступила во второй этап
своего развития, который характеризуется отсутствием единой меры стоимости
и окончательного средства платежа, а также плавающими курсами основных
валют, требующих значительных затрат на хеджирование валютных рисков. За
время своего существования эта система пройдёт тоже несколько стадий,
прежде чем созреют предпосылки для её замены на что- то принципиально
новое.
Исторический опыт развития мировой валютной системы показывает,
что смена одной системы другой происходит не в результате политических
решений, а тогда, когда для этого созревают объективные условия.
Современная международная валютная системы достаточно молода, по
сравнению с системой золотого стандарта, которая просуществовала около ста
лет. И путь ее совершенствования лежит, по крайней мере пока, не в создании
мировой наднациональной валюты и переходу к фиксированным курсам или
возврату к золотому стандарту, а в углублении международного
сотрудничества с целью повышения предсказуемости и укрепления
стабильности существующей валютной системы, прежде всего с точки зрения
взаимодействия доллара США и евро. Последние, являясь кредитными
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деньгами, основываются на доверии к эмитирующим их государствам, а
следовательно и их успешное функционирование и взаимодействие не
возможно без согласованного механизма государственного регулирования. Для
этого можно использовать существующие институты в виде МВФ и G20,
которые можно дополнить ежегодными встречами председателей ФРС и ЕЦБ.
Что касается Украины, то необходимо переходить к более гибкому
определению курса гривны на основе двух ключевых мировых валют,
увеличить долю золота в резервах и, по мере возможности, начинать создавать
резервы в юанях. Кроме того, Украине необходимо сформировать свою
позицию по вопросам реформы международной валютной системы и
приложить дипломатические усилия, что бы через страны, представленные в
G20 представить ее мировому сообществу.
Список використаних джерел
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СУТНІСТЬ ТА ЗНАЧЕННЯ МІСЦЕВИХ БЮДЖЕТІВ
У ФІНАНСОВІЙ СИСТЕМІ УКРАЇНИ
Місцеві бюджети займають одне з центральних місць в економічній
системі кожної держави, в них зосереджується значна частина державних
фінансових ресурсів. Вони здійснюють безпосередній вплив на задоволення
різноманітних потреб населення, стан та якість надання державних послуг.
Фундаментальну роль у теоретичному та емпіричному дослідженні
проблематики місцевих фінансів відіграють праці вчених економістів
зарубіжної та вітчизняної науки.
Згідно зі ст. 2 Бюджетного кодексу України (далі БКУ) до місцевих
бюджетів в Україні відносять: бюджет Автономної Республіки Крим, обласні,
районні бюджети, бюджети районів у містах та бюджети місцевого
самоврядування.
Місцеві бюджети – це фонди фінансових ресурсів, призначені для
реалізації завдань і функцій, покладених на органи місцевого самоврядування.
Як складова частина бюджетної системи держави і основа фінансової бази
діяльності органів самоврядування місцеві бюджети забезпечують необхідними
грошовими засобами фінансування заходів економічного і соціального
розвитку, що здійснюються органами влади на відповідній території. [3]
Поняття «місцеві бюджети» доцільно розглядати у двох аспектах: як
організаційну форму мобілізації частини фінансових ресурсів у розпорядження
місцевих органів самоврядування і як систему фінансових відносин, які
виникають між місцевими та державним бюджетами, а також усередині
сукупності місцевих бюджетів.[5, с.120]
Стосовно визначення поняття «місцеві бюджети» в економічній
літературі немає єдиної точки зору.
В перші роки організації бюджетної системи місцеві бюджети
розглядались як сукупність завдань, доручених місцевим органам, і сукупність
коштів, котрими вони володіють для їх задоволення. Аналогічне визначення
поняття «місцеві фінанси» дає професор В.Н. Твердохлібов [7, С.238]. Н.А.
Ширкевич так визначає сутність місцевих бюджетів: «Це частина основного
річного фінансового плану країни» [7, с.239]. Деякі вчені за основу визначення
місцевих бюджетів приймають територіальний принцип, розглядаючи їх як
бюджети окремих адміністративно-територіальних одиниць. Ряд економістів
характеризують місцеві бюджети як економічні відносини, наприклад,
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І.Н.Ходорович [7, с.238]. А Н.В.Васильєва визначає місцеві бюджети як
«обумовлену адміністративно-територіальним поділом і бюджетним устроєм
частину економічних відносин у суспільстві». [7, с.240]. Так, О.Д. Василик в
своїх працях вказує, що «місцевий бюджет – це фонд фінансових ресурсів, який
перебуває у розпорядженні органів виконавчої влади певного рівня й
використовується для виконання покладених на них функцій, передбачених
конституцією» [2, с. 58]. «Склад місцевих бюджетів, – відзначає В.М. Опарін, –
відображає територіальний поділ країни». В.І. Кравченко звертає увагу на те,
що «система місцевих бюджетів відображає сукупність місцевих бюджетів, які
не включаються до складу державного бюджету і один до одного».
Узагальнюючи наукові праці вчених-економістів, можна зазначити, що
місцеві бюджети – це:
- економічна категорія;
- фінансова категорія;
- правовий акт;
- фінансовий план.
Усе наведене вище свідчить про різні підходи до трактування поняття
місцевих бюджетів, що, в свою чергу, позначається на визначенні ролі
місцевих бюджетів у фінансовій системі держави.
Ми бачимо, що формування місцевих фінансів, як і всієї фінансової
системи України, просувається в жорстких умовах, що гальмує процеси
становлення фінансової автономії місцевих органів влади.
До основних проблем, з якими стикаються органи місцевої влади при
виконанні своїх функцій за рахунок місцевого бюджету, належать надмірна
централізація грошових коштів, нестача грошових коштів, занадто складна та
заплутана система бюджетної звітності та бюджетного процесу. [6, с.76]
Засобом вирішення цих питань можна вважати: [4, с.172]
1. Подальше впровадження та удосконалення програмно – цільового
методу формування бюджетів.
2. Удосконалення системи місцевих податків та зборів.
3. Удосконалення казначейської системи виконання місцевих бюджетів.
4. Посилення самостійності місцевих бюджетів та принципу
самофінансування, збільшення частки закріплених доходів.
Вважаємо, що однією з найбільш вагомих складових місцевих фінансів
соціально-економічного розвитку є доходи бюджетів усіх рівнів. Так,
особливості їх формування включають у себе такі джерела: податкові
надходження, неподаткові надходження, доходи від операцій з капіталом,
офіційні трансферти, цільові фонди, надходження від приватизації державного
майна, фінансування за активними операціями тощо [8, с.78].
Також на ефективність формування та використання місцевих фінансів
істотно впливають доходи та заощадження населення.
Враховуючи всі вищенаведені основні джерела формування доходів
бюджетів, на нашу думку, в Україні є достатній обсяг коштів для фінансування,
передусім, соціально-економічному розвитку адміністративно-територіальних
одиниць, як пріоритетної сфери суспільної діяльності. Проте відсутність
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економічно обґрунтованих підходів до формування видатків бюджетів усіх
рівнів гальмує не лише формування місцевих бюджетів, але й процес розвитку
соціально-економічного розвитку в цілому.
Список використаних джерел
1.

2.

3.
4.

5.

6.

7.

8.

Бюджетний кодекс України. Науково-практичний коментар: станом на 1
березня 2011 року / [Л.К. Воронова та ін.]; за ред.: Л.К. Воронової, М.П.
Кучерявенка; Нац. акад. правових наук України; Науково-дослід. ін-т
держ. будівництва та місцевого самоврядування НАПрН України. –
Харків: Право, 2011. – 608 с.
Василик О.Д. Державні фінанси України: Підручник для студентів
економічних спеціальностей вищих навчальних закладів. – К.: Центр
навчальної літератури, 2003. – 606с.
Кириленко О.П. Місцеві бюджети України: (Історія, Теорія, Практика). –
К.: НІОС, 2000. – 448 с.
Бондарук Т. Концептуальні засади реформування місцевих бюджетів
України // Світ фінансів : науковий журнал / Тернопільський національний
економічний університет. – Тернопіль, 2011. – Вип. 2. – С. 168-177.
Дмитренко Г.В. Основні принципи формування місцевих бюджетів (на
прикладі м. Буча) // Економіка та держава : міжнародний науковопрактичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості
України ; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2012. – № 4. –
С. 119-122
Корсаков С.С. Напрями підвищення фінансової спроможності місцевих
бюджетів // Наукові праці НДФІ : науковий збірник / Науководослідний фінансовий інститут. – Київ, 2011. – Вип. 1 (54). – С. 69-79
Корягін М.В. Етапи розвитку місцевих бюджетів в Україні // Науковий
вісник Національного лісотехнічного університету України : збірник
науково-технічних праць / Національний лісотехнічний університет
України. – Львів, 2011. – Вип. 21.14. – С. 238-241.
Юрійчук С.М. Місцеві бюджети в управлінні національним
господарством: їх сутність та визначення // Економіка та держава :
міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ.
служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". –
Київ, 2011. – № 5. – С. 77-78

164

Чеберяко О.В.,
к.е.н., доцент,
Київський національний університет імені Тараса Шевченка
Скулиш Ю.І.,
к.е.н., доцент
Університет економіки та права «КРОК»
РЕГЛАМЕНТУВАННЯ ДІЯЛЬНОСТІ СТРАХОВИХ КОМПАНІЙ НА
ФОНДОВОМУ РИНКУ
Наприкінці ХХ ст. діяльність страхових компаній набула глобального
масштабу, оскільки вони нагромадили величезні інвестиційні ресурси, що мало
значний вплив на макроекономічні пропорції розвитку багатьох розвинених
країн [4, С.16]. Світовий ринок страхування контролюють компанії США,
Японії, Німеччини, Англії, Франції, на частку яких припадає 58,61%. В 60–70-і
роки ХХ ст. на світовому страховому ринку панували англійські компанії, а в
80–90-х роках зросло значення компаній США, Японії і Німеччини [5, С.45-46].
Посилення ролі страхових компаній привело до загострення конкурентної
боротьби за заощадження довгострокового характеру між різними кредитнофінансовими інститутами. Комерційні банки монополізували операції із
залучення коштів на поточні рахунки, але ці кошти мають велику мобільність і
тому вкладення їх у довгострокові зобов'язання пов'язані з великим ризиком.
Компанії страхування життя мають перевагу перед банками, оскільки у них є
найбільші можливості для дострокового інвестування, а вкладникам вигідніше
зберігати свої заощадження в страхових компаніях.
З іншого боку, незважаючи на конкуренцію між страховими компаніями
та іншими фінансово-кредитними інститутами, вони часто виступають як єдина
сила в системі капіталу фінансово-промислових груп, оскільки поєднання
інтересів цих установ розвивається не тільки через особисті контакти, а й через
спільне фінансування промислових компаній. Для цього страхові компанії
використовують різні форми і методи купівлі акцій і облігацій на фондовому
ринку. Зокрема, у другій половині ХХ ст. виникла тенденція придбання цінних
паперів страховими компаніями безпосередньо в торгівельно-промислових
корпорацій. Оскільки страхові компанії продовжують користуватися при
купівлі нових емісій цінних паперів послугами інвестиційних банків, між
банками і страховими компаніями формується взаємозалежність. Страхові
монополії прагнуть купити прибуткові цінні папери корпорацій, а інвестиційні
банки – одержати комісійні від їх розміщення. Це приводить до ще більшого
поєднання інтересів за допомогою встановлення особистих контактів і спільної
участі.
Питання діяльності страхових компаній як професійних учасників
фондового ринку вивчали такі закордонні та вітчизняні вчені як В. Базилевич,
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О. Гаманкова, В. Грушко, Е. Жуков, А.Мамедов, Б.Рубцов, Н. Ткаченко, Т.
Яворська та інші.
Їх роль на фондовому ринку визначається тим, що вони можуть
зосередити великі кошти для подальшого їхнього інвестування. Вони як
посередники мають можливості акумулювати й професійно інвестувати
капітал, які недоступні для окремих інвесторів. Тому рівень розвитку страхової
системи впливає на загальний рівень розвитку фінансової системи і на
інвестиційну діяльність вцілому.
Діяльність страхових компаній можна розглядати в двох аспектах: з
одного боку в процесі здійснення своєї основної (операційної) діяльності вони
страхують економічні інтереси суб’єктів господарювання від ймовірних ризиків
і цим самим стимулюють інвестиційну активність, з іншого – виступають
безпосередніми інвесторами. Це закріплено в ст.4 Закону України «Про
страхування»: страхові компанії можуть займатися такими видами діяльності
як страхування, перестрахування, фінансова діяльність, пов'язана з
формуванням, розміщенням страхових резервів та їх управлінням [1].
Звичайно в розрізі фінансового посередництва страхові компанії нас
цікавлять з точки зору розміщення тимчасово вільних коштів, водночас
можливості розміщення цих коштів залежать від спеціалізації страхової
компанії на конкретному виді страхування (лайфове чи ризикове).
З метою забезпечення стабільності страхового ринку і захисту
страхувальників від можливих втрат невиконання страховиками своїх
зобов’язань, в багатьох країнах здійснюється державне регулювання і контроль
за інвестиційною діяльністю страхових компаній шляхом встановлення
нормативів по об’ємам інвестицій в різні об’єкти. Право страхових компаній
інвестувати страхові резерви та інші кошти закріплено в Законі України «Про
страхування» та Законі України «Про інвестиційну діяльність». Згідно зі ст. 31
Закону України «Про страхування» страхові резерви повинні розміщуватись з
урахуванням безпечності, прибутковості, ліквідності, диверсифікованості та
мають бути представлені активами таких категорій [1]: грошові кошти на
поточному рахунку; банківські вклади (депозити); валютні вкладення згідно з
валютою страхування;нерухоме майно;акції, облігації, іпотечні сертифікати;
цінні папери, що емітуються державою; права вимоги до перестраховиків;
інвестиції в економіку України за напрямами, визначеними Кабінетом
Міністрів України; банківські метали; кредити страхувальникам-громадянам,
що уклали договори страхування життя, в межах викупної суми на момент
видачі кредиту та під заставу викупної суми (у цьому разі кредит не може бути
видано раніше, ніж через один рік після набрання чинності договором
страхування, та на строк, який перевищує період, що залишився до закінчення
дії договору страхування); кошти резервів зі страхування життя можуть
використовуватися для довгострокового кредитування житлового будівництва,
у тому числі індивідуальних забудовників, у порядку, визначеному Кабінетом
Міністрів України; готівка в касі в обсягах лімітів залишків каси, встановлених
НБУ.
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Здійснення інших видів кредитної діяльності страховим компаніям
заборонено. Крім того, Законом України «Про страхування» та «Положенням
про порядок формування, розміщення та обліку страхових резервів»
забороняється використання коштів страхових резервів для укладання
договорів позики (кредитних договорів) з фізичними та юридичними особами.
Згідно п. 8.2 розпорядження Державної комісії регулювання ринків
фінансових послуг «Про затвердження Правил формування, обліку та
розміщення страхових резервів за видами страхування, іншими, ніж
страхування життя» від 17.12.2004 N 3104, величина окремих категорій активів,
у тому числі в іноземній валюті, приймається для представлення технічних
резервів у таких обсягах:
Таблиця 1
Обмеження на величину інших активів страхування, ніж страхування життя
Розділ технічного резерву

Акції й
облігації

акції українських
емітентів, якими
торгують на фондовій
біржі й торговельноінформаційній системі,
що пройшли процедуру
лістингу
(обсяги торгів за
результатами двох
кварталів, що передують
звітному, становили не
менше 25 %)
акції та облігації
українських емітентів,
обіг яких зупинено
акції, облігації іноземних
емітентів та цінні папери
іноземних держав

Обмеження

не більше
30%

не більше
7%

не більше
10%
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Примітка

% від
загального
розміру
технічних
резервів

акції одного емітента
не більше 10 відсотків
загального розміру
технічних резервів;
облігації одного
емітента не більше 5
відсотків загального
розміру технічних
не більш 40%
резервів

акції та облігації
одного емітента - не
більше 2 %
іноземний емітент
акцій повинен
провадити свою
діяльність не менше 2
років, Акції та
облігації повинні
перебувати в обігу
протягом останніх 12
місяців до дати
розрахунку величини
технічних резервів на
організованих
фондових ринках та
пройти лістинг на
одній з таких
фондових бірж: Ньюйоркська, Лондонська,

Токійська, Німецька
фондові біржі або у
торговельноінформаційній системі
НАСДАК.
іпотечні сертифікати
одного емітента не
більше 2%;
приймаються лише у
разі, якщо
гарантується виплата
доходу на рівні не
нижче облікової
ставки НБУ на дату їх
придбання

Іпотечні
сертифікати

Цінні папери, емітовані державою

не більше
15%

не більше
40%

Джерело: складено авторами за даними [3].
Згідно п. 3.1.4. розпорядження Державної комісії регулювання ринків
фінансових послуг «Про затвердження Змін до Правил розміщення страхових
резервів із страхування життя» N 576 від 23.07.2009 року величина окремих
категорій активів, у тому числі в іноземній валюті, приймається для
представлення страхових резервів страхування життя в таких обсягах:
Таблиця 2
Обмеження на величину активів страхування життя
Розділ технічного резерву
Облігації

акції
емітентів

Обмеження

Примітка

% від загального
розміру технічних
резервів

українських не більше не більше 10% в акції
30%
одного емітента
не більш 50%

облігації
підприємств
українських емітентів

не більше 10% в
облігації
одного
не більше
емітента;
емітент
40%
повинен здійснювати
діяльність не менше 5
років
облігації емітентів, що не більше не більш 3% в
здійснюють діяльність 10%
облігації
одного
менш 5 років
емітента
Акції, облігації іноземних емітентів та цінні папери іноземних
держав
Облігації місцевих позик
Іпотечні сертифікати, іпотечні облігації
Цінні папери,
що емітуються державою, а саме державні
облігації України

Джерело: складено авторами за даними [2].
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не більше 20%
не більш 10%
не більш 10%
не більш 80%

В сучасних умовах страховий і фондовий ринок є не конкуруючими, а
двома взаємно переплетеними системами, оскільки масштаби грошових потоків
середнього закордонного страховика на фондовому ринку часто дорівнюють
обсягу його операцій із страхувальниками по загальним видам страхування і
перевищують розміри перестрахувальних операцій. Статистика свідчить, що
без доходів від операцій з цінними паперами при існуючих цінах на страхові
продукти і часто збитковості основного виду діяльності більшість західних
страховиків просто не змогли б виконувати зобов'язання перед клієнтами.
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к.е.н., доцент,
Державна фінансова інспекція України
НОВИЙ ЗМІСТ КОНТРОЛЬНИХ ЗАХОДІВ В УМОВАХ
ЗАПРОВАДЖЕННЯ ВНУТРІШНЬОГО КОНТРОЛЮ
У ДЕРЖАВНОМУ СЕКТОРІ
Сучасний етап розвитку державотворення характеризується підвищеною
увагою до питання ефективності державної влади та управління. Адже, довіра
між суспільством і державними органами управління поступово відновлюється
і знаходить своє відображення у рівні задоволення обслуговуванням державних
установ населення. Соціальна напруга спадає, коли підвищується ефективність
роботи державних установ, посилюється їх статус серед громадян.
Заради досягнення цієї мети сьогодні суттєво вдосконалено процес
бюджетування, впроваджено програмно-цільовий підхід для досягнення
ієрархічної системи цілей. Як наслідок, - державні органи від ідеології
"споживання та утримання" перейшли до визначення чітких цілей та їх
досягнення, а їх діяльність орієнтується на конкретний результат.
В свою чергу вимір прогресу і забезпечення соціальної відповідальності
не зводиться лише до контролю за короткостроковими економічними ефектами
та показниками, а спрямовані на відстеження соціальних орієнтирів і
досягнення нематеріальних інтересів на противагу традиційним об'єктам
контролю.
Нова редакція Бюджетного кодексу України стала точкою відліку
активної фази реформування вітчизняної системи державного внутрішнього
фінансового контролю (далі – ДВФК), як складової державного управління, її
наближенню до вимог Євросоюзу.
Адже саме вона вперше на законодавчому рівні визначає обов'язковість
запровадження в органах державного сектору України базових компонентів
європейської моделі ДВФК – внутрішнього контролю та внутрішнього аудиту.
При цьому персональну відповідальність за запровадження та ефективне
функціонування цих компонентів покладено на керівників всіх рівнів від
головного розпорядника (міністра, голови органу тощо) до розпорядників
нижчого рівня та навіть керівників окремих підрозділів в установі.
До цього часу внутрішній контроль в Україні традиційно розумівся лише
як ревізійна діяльність, а керівники не усвідомлювали власної персональної
відповідальності за організацію ефективної системи внутрішнього контролю за
фінансовою та господарською діяльністю в системі відповідного державного
органу, а відтак і за прийняті ними управлінські рішення, що вже давно стало
беззаперечним правилом для країн Євросоюзу.
У новому для України – європейському значенні внутрішній контроль
визначається як процес, що базується на принципах відповідальності та
підзвітності керівництва.
170

А внутрішній аудит фактично є тим інструментом, який має допомогти
керівнику у забезпеченні його впевненості щодо надійності та ефективності
запровадженої системи внутрішнього контролю (рис.1).

Рис. 1. Складові ДВФК
Тобто фактично реформована та адаптована до вимог Євросоюзу
вітчизняна система державного фінансового контролю (ДФК) в сучасних
умовах розглядається як трирівнева модель, у якій найвищим рівнем контролю
є централізований зовнішній контроль від імені Парламенту та Уряду
(Рахункова палата України, Міністерство фінансів України, Державна
фінансова інспекція України, Державна казначейська служба України, інші
вітчизняні контролюючі органи).
З метою забезпечення такого контролю на другому рівні діють
децентралізовані підрозділи внутрішнього аудиту, які оцінюють та
підтримують ефективність діючої системи внутрішнього контролю, яка і є
останнім рівнем, на якому базується система ДФК.
З метою практичної реалізації усіх цих вимог нової редакції Бюджетного
кодексу України Держфінінспекцією України спільно з Міністерством фінансів
України, як органами відповідальними за здійснення реформування вітчизняної
системи ДВФК, забезпечено прийняття цілої низки підзаконних актів для
запровадження і функціонування системи внутрішнього контролю
європейського зразка та діяльності з внутрішнього аудиту у вітчизняних
державних установах.
Крім того, підготовлено відповідне методологічне підґрунтя та проведено
низку навчальних заходів, семінарів, тренінгів, пілотних проектів, що фактично
дало змогу з 2012 року започаткувати діяльність із внутрішнього аудиту на
рівні центральних органів виконавчої влади.
Зрозуміло, що такі істотні зміни в системі внутрішнього контролю
змушують зовнішні контролюючі органи відповідати викликам сьогодення та
поступово змінювати пріоритети своєї діяльності.
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Так, за останні два роки на виконання курсу схваленої Президентом
України програми економічних реформ на 2010 – 2014 роки "Заможне
суспільство, конкурентноспроможня економіка, ефективна держава"
Державною фінансовою інспекцією суттєво змінено підходи до здійснення
фінансового контролю.
По-перше, відчутно зменшено фіскальний тиск на суб'єктів
господарювання та втручання держави у їх діяльність. Держфінінспекція
України займає позицію зменшення кількості контрольних заходів. Як наслідок
у 2011 році контрольними заходами було охоплено 12,5 тис. об'єктів, що на 2
тисячі менше, ніж у 2010 році та майже на 3 тисячі менше, ніж у 2009 році.
По-друге, цілковито змінено підходи до планування контрольноревізійної роботи. Так, при визначені об'єктів контролю Держфінінспекція
України поступово відмовляється від принципу періодичності та зосереджує
свою діяльність на найбільш ризикових операціях, значних фінансових потоках,
а головне, на найбільш гострих соціальних проблемах сьогодення.
По-третє, в діяльність органів Держфінінспекції України впроваджується
послідовний перехід від виключно послідуючого фіскального контролю до
профілактики та попередження фінансових порушень, їх недопущення у
майбутньому. Зокрема, успішно розвиваються такі дієві форми контролю як
операційний аудит, який базується на здійсненні поточного відстеження
фінансових операцій та фінансових потоків, що проводить підприємство, з
метою попередження шахрайських дій або упередження прийняттю
неефективних управлінських рішень, та моніторинг державних закупівель.
Висновок. Виклики фінансової кризи, які загострюють соціальну напругу
у суспільстві, змушують здійснювати реформування фінансового контролю не
лише у напрямку запровадження нових форм та структурних зрушень щодо
побудови контрольних органів та зміни їх повноважень. Новий зміст
контрольних заходів спрямований на відстеження ефективності управління
державними фінансами через запровадження адаптованої до вимог Євросоюзу
вітчизняної трирівневої моделі державного фінансового контролю.
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ДИВЕРСИФІКАЦІЯ ДЖЕРЕЛ ЖИТЛОВОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ
ВІЙСЬКОВОСЛУЖБОВЦІВ
Військова служба в Україні є специфічним різновидом державної служби,
яка відрізняється своєю жорсткою регламентацією, наслідком якої є часткове
обмеження військовослужбовців в правах і свободах. Таке становище
передбачене Конституцією України і передбачає певні заходи стимулювання
військової служби, які повинні компенсувати втрату військовослужбовцями
певних можливостей і зацікавлювати молодь до вибору військової професії.
Про це йдеться, зокрема, у статті 9 Закону України «Про соціальний і правовий
захист військовослужбовців та членів їх сімей» (далі – Закон), в якій визначено,
що держава гарантує військовослужбовцям достатнє матеріальне, грошове та
інші види забезпечення в обсязі, що відповідає умовам військової служби,
стимулює закріплення кваліфікованих військових кадрів [1].
Одним з видів такого забезпечення військовослужбовців є житлове.
Відповідно до чинного законодавства військовослужбовцям, які мають
вислугу на військовій службі 20 років і більше, та членам їх сімей один раз
протягом усього часу проходження
військової
служби надаються жилі
приміщення для постійного проживання або за їх бажанням грошова
компенсація за належне їм для отримання жиле приміщення.
Але за чергою здійснюється забезпечення лише житлом для постійного
проживання з правом його наступної приватизації. Військовослужбовці, які
мають приватизоване житло в будь-якому населеному пункті України,
виключаються з черги і втрачають право на забезпечення житлом для
постійного проживання за рахунок держави.
Крім цього існує поняття службового житла, забезпечення яким
здійснюється за рішенням командира військової частини і начальника гарнізону
незалежно від наявності у військовослужбовців житла в інших населених
пунктах. В той же час при отриманні службового жилого приміщення
військовослужбовці та члени їх сімей з обліку осіб, які мають право на
отримання постійного житла, не знімаються.
Також існує можливість забезпечення військовослужбовців житлом за
окремими рішеннями Міністра оборони України [2].
Таким чином доводиться констатувати суттєво ускладнений і вкрай
непрозорий механізм забезпечення військовослужбовців житлом за рахунок
держави. В той же час на це спрямовуються величезні бюджетні ресурси. В
умовах постійного бюджетного дефіциту і необхідності жорсткої економії
бюджетних коштів найактуальнішим є питання ефективності їх використання.
Адже спрямування бюджетних ресурсів на виконання певних функцій держави
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передбачає отримання найкращого результату. В іншому випадку використання
бюджетних коштів буде неефективним.
Світова практика показує, що існує багато методів забезпечення
військовослужбовців житлом. Але у всіх державах право на таке забезпечення є
невід’ємною складовою системи стимулювання військової служби. І завжди
частину витрат, більшу чи меншу, бере на себе держава, адже саме в інтересах
держави військовослужбовці виконують свій військовий обов’язок.
Для держав з порівняно невисоким рівнем грошового забезпечення
військовослужбовців одним з шляхів забезпечення військовослужбовців
житлом може бути іпотечно-накопичувальна система, яка вже була описана
автором у статті «Соціальний захист військовослужбовців» в журналі «Фінанси
України», № 11, 2005 року.
Сутність такої системи полягає у зарахуванні на рахунки
військовослужбовців певної суми за рахунок коштів, передбачених у
державному
бюджеті
на
будівництво
(придбання)
житла
для
військовослужбовців з певною періодичністю протягом військової служби.
Рахунок повинен бути цільовим – тільки на придбання або будівництво житла.
Такі цільові рахунки мають відкриватись всім військовослужбовцям в
установах уповноважених банків. Розмір цієї суми повинен залежати від
військового звання, посади та вислуги років військовослужбовця. Таким чином
поступово на цих рахунках могла б накопичуватись сума, достатня або для
придбання житла після звільнення з військової служби, або для початкового
внеску для придбання житла в кредит під час військової служби.
Така система, зокрема, з 2005 року вже налагоджена в Російській
Федерації (РФ). Переведення зобов'язань держави перед військовослужбовцями
в житловій сфері з натуральної форми (надання квартири) у грошову форму
розширило можливості військовослужбовців самостійно приймати рішення
щодо вибору місця проживання, якості й розміру житла [3].
В Україні ж поки що діє застаріла та надто непрозора система
забезпечення військовослужбовців житлом, що ґрунтується на розподілі благ в
натуральному вигляді. Фінансування витрат на житлове забезпечення є дуже
неефективним. Щороку кількість придбаних квартир для військовослужбовців
зростає набагато повільніше, ніж зростання витрат на житлове забезпечення.
Так, у 2004 році Міністерство оборони України неефективно використало
кошти, які були виділені з Державного бюджету у сумі 304,4 млн. грн. Тут мали
місце і безгосподарність керівників Міністерства оборони України, і
несвоєчасне фінансування проектів будівництва житла, і недосконалість
порядку придбання житла. У 2005 році 197 квартир, що мали бути отримані від
обміну майна на житло на суму 19,3 млн. грн., на баланс Міністерства оборони
України так і не були передані Така тенденція продовжувалась і наступні роки
[4].
В такому контексті доцільно було б переформатувати систему
соціального захисту військовослужбовців шляхом оптимізації витрат на
житлове забезпечення. Видатки на фінансування будівництва (придбання)
житла в розмірі 500 млн. грн. у 2012 році були б достатні для зарахування в
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середньому по 8000 грн. на цільові рахунки кожного військовослужбовця, який
проходить службу за контрактом на посадах офіцерів, солдатів, сержантів і
старшин, для придбання житла. Зрозуміло, що це усереднена сума, яка має
варіюватися в залежності від військового звання та вислуги років
військовослужбовців.
Крім
цього,
для
забезпечення
ефективного
функціонування цієї системи суми повинні бути в декілька разів більші, адже
протягом 15-20 років кожний військовослужбовець повинен накопичити суму,
достатню для придбання житла.
В кінцевому підсумку необхідно зазначити, що не перший рік активно
обговорюються
різні
шляхи
вирішення
проблеми
забезпечення
військовослужбовців житлом. Деякі посадовці навіть озвучували суми, які
достатньо виплатити військовослужбовцям для вирішення цієї проблеми.
Неодноразово проводились соціологічні опитування серед військовослужбовців
для визначення реальних можливостей забезпечення їх житлом, зокрема
шляхом надання житла в місцях, де вартість квадратного метра житла
найнижча, залучення військовослужбовців до різних програм спільного
фінансування (кредитування) придбання житла за участі держави, тощо. Але на
сьогодні маємо ситуацію, коли щороку продовжується виділення
багатомільйонних сум з державного бюджету для будівництва (придбання)
житла для військовослужбовців, але ці суми використовуються вкрай
неефективно, адже черга безквартирних військовослужбовців з року в рік не
зменшується.
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Міністерства економічного розвитку та торгівлі України
ПИТАННЯ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДІЄВОСТІ ФІНАНСОВОГО СЕКТОРУ
В УКРАЇНІ
Фінансовий сектор України на сьогодні належним чином не виконує
функцію фінансового забезпечення сталого економічного розвитку.
Безпечним слід вважати такий стан фінансової сфери, який має
характеризуватися збалансованістю, стійкістю до внутрішніх і зовнішніх
негативних впливів, здатністю цієї сфери забезпечувати ефективне
функціонування національної економічної системи та економічне зростання [2].
При цьому параметри фінансової сфери мають бути такими, що забезпечують і
внутрішню, і зовнішню збалансованість.
Характерними тенденціями для фінансової сфери на сьогодні є [1]:
- зменшення обсягів надання фінансових послуг, особливо обсягів
кредитування бізнесу й населення;
- брак довгострокових фінансових ресурсів;
- низький рівень розвитку й низька прозорість фондового ринку.
- недосконала система захисту прав кредитора, вкладника й інвестора
разом з підвищенням рівня кредитних ризиків;
- низький рівень стійкості фінансової системи до кризових явищ,
викликаний низькою капіталізацією;
- значна частка проблемних активів у портфелі фінансових установ;
- відсутність системи вирішення питань проблемних фінансових установ і
недосконалість оцінювання стабільності фінансової системи загалом;
- відсутність необхідних нормативно-правових та інституціональних умов
для розвитку фондового ринку й різних фінансових інструментів;
- недостатньо незалежна, непрозора робота регуляторів фінансового
ринку;
- недостатній обсяг довгострокових фінансових ресурсів, у тому числі
через відсутність обов'язкової накопичувальної системи пенсійного
забезпечення й нерозвиненість системи страхування життя.
Згідно звіту про глобальну конкурентоспроможність за 2011 рік
Всесвітнього економічного форуму Україна посідає у рейтингу 89 місце серед
139 країн [4].
Не оцінюється обнадійливо ситуація і на фінансових ринках. Україна
посіла 119 місце. Результати за складовими групи розвиненість фінансового
ринку є низькими: надійність банківської системи – 138 місце, – найнижчий
показник серед країн у рейтингу, легкість отримання кредиту (130),
регулювання фондового ринку (127), обмеження на рух капіталу (125),
доступність (за ціною) фінансових послуг (122) тощо.
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Метою оптимізації фінансового сектору його конкурентоспроможності є
підвищення спроможності забезпечувати стале зростання економіки України.
Для цього необхідно:
- забезпечити низький рівень інфляції разом із забезпеченням гнучкого
валютного курсу;
- збільшити рівень капіталізації фінансової системи;
- збільшити обсяг надання фінансових послуг з урахуванням посилення
оцінювання фінансових ризиків;
- знизити частку проблемних активів у загальному портфелі активів
банків та інших фінансових установ;
- забезпечити щорічне підвищення капіталізації й обсягу торгів
організованого фондового ринку;
- поступово підвищувати дієвість використання процентної ставки як
основного інструмента монетарної політики та гнучко управляти обмінним
курсом національної валюти;
- реформувати процедуру банкрутства;
- удосконалити нормативне врегулювання щодо забезпечення виконання
зобов'язань позичальників за кредитними договорами з метою підвищення
захисту прав кредитора та вкладників банків;
- забезпечити повноцінне функціонування агентства кредитних історій;
- створити умови для підвищення якості кредитного аналізу
платоспроможності позичальників і забезпеченості кредитів,
- підвищити вимоги до розкриття обов'язкової інформації учасниками
фінансового ринку, у т.ч. інформації про кінцевих власників фінансових
установ;
- удосконалити систему гарантування внесків населення, у т.ч. шляхом:
надання Фонду гарантування внесків фізичних осіб (ФГВФО) повноважень з
виведення проблемних банків з ринку для забезпечення своєчасності виплат
вкладникам ліквідованих банків;
Отже потрібна стратегія забезпечення фінансового сектору економіки,
яка спиратиметься на довгострокові державні інтереси згідно державної
стратегії загальнонаціональної вигоди, реалізація якої забезпечить стабільність
економіки, підвищення рівня загального добробуту населення.
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4.
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СУПЕРЕЧЛИВИЙ ХАРАКТЕР ФІНАНСОВОЇ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ
ТА ЇЇ ВПЛИВ НА УКРАЇНУ
Фінансова глобалізація та транскордонні потоки капіталу впливають на
посилення взаємозалежності країн у розвитку світової економіки. Домінантами
такого впливу є вигоди від доступу до міжнародних фінансових ринків та більш
ефективна алокація капіталу. В той же час фінансова криза 2008-2010 років,
посткризове ребалансування міжнародної економіки та вплив європейської
боргової кризи з початку 2010 року вимагають переосмислення змісту,
результатів і наслідків фінансової глобалізації та руху капіталу.
Розуміння фінансової глобалізації як процесу поглиблення інтеграції,
посилення взаємозалежності та розширення доступу економічних агентів до
міжнародних фінансових ринків домінує у наукових дослідженнях. Але
процеси останнього десятиліття висувають на перший план необхідність
розуміння фінансової глобалізації як багатофакторного, суперечливого та
неоднозначного процесу.
Фінансова глобалізація в сучасних умовах не є односпрямованим
гомогенним процесом, вона демонструє суперечливу взаємодію інтеграції та
диференціації, висхідних та реверсивних трендів, позитивний та негативний
вплив на національний фінансовий розвиток.
Динаміка, спрямованість та результативність фінансової глобалізації
залежить від сукупності умов та факторів, основними з яких є наступні:
1. Збалансовані темпи зростання глобальної та національних економік
формують макроекономічні умови для розвитку фінансових зв’язків між
країнами.
2. Динаміка міжнародної фінансової ліквідності та стан збалансованості
фінансових ринків є визначальними для алокації капіталу.
3. Тип національної фінансової системи – банк-базована чи ринковобазована, остання за умов фінансової лібералізації створює більше
можливостей для руху капіталу та інтеграції.
4. Рівень розвитку національної фінансової системи – більш розвинута
система має кращу здатність до конкуренції та ефективної алокації ресурсів.
5. Інституційна розвинутість національних фінансових систем створює
передумови для більш результативної фінансової глобалізації та регулювання
можливих негативних наслідків зовнішніх впливів.
6. Конкурентоздатність національних фінансових систем відображає
порівняльний рівень їх розвитку та спроможність забезпечувати фінансові
потреби національної економіки.
7. Здатність фінансових та економічних систем підтримувати фінансову
стабільність шляхом збалансування зовнішніх фінансових та ринкових шоків.
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8. Ефективна фіскальна та монетарна політика повинна сприяти
фінансовій збалансованості, ціновій та валютній стабільності, що стимулює
глобалізацію.
9. Використання режиму плаваючого валютного курсу дає змогу
балансувати курсові коливання, потоки капіталу та підтримувати платіжний
баланс.
Скоординована дія вказаних умов та факторів дозволяє досягти
позитивного результату включення до глобальних фінансових процесів. Вигоди
фінансової глобалізації полягають у балансуванні структури фінансових
зв’язків між країнами, доступі до зовнішньої фінансової ліквідності, залученні
капіталу для національних економік на конкурентних умовах.
Основними результатами та вигодами фінансової глобалізації можуть
бути:
- Ефективне залучення фінансових ресурсів до економіки на основі
конкурентного доступу до міжнародних фінансових ринків, що дозволяє
подолати обмеження національних джерел (по обсягам, термінам, процентним
ставкам, ризикам, умовам та інші).
- Розвиток та підвищення якості функціонування національної фінансової
та банківської систем шляхом залучення міжнародної ліквідності, трансферу
сучасних технологій та міжнародної конкуренції.
- Диверсифікація кредитних та фінансових ризиків національних
позичальників шляхом виходу на міжнародні ринки, сек’юритизації та
хеджування.
- Розміщення акцій та облігацій національних емітентів на міжнародних
фінансових ринках сприяє ефективному залученню капіталу та справедливій
оцінці національного багатства, зростанню капіталізації економіки.
- Приток іноземного капіталу та інвестування національного капіталу за
кордоном формує стійкі транскордонні фінансові зв’язки, сприяє фінансовій та
економічній стабільності.
- Покращення умов залучення фінансових ресурсів за рахунок
міжнародного доступу, конкуренції та управління ризиками сприяє в кінцевому
підсумку економічному зростанню.
- Розвиток національної фінансової інфраструктури та її включення до
міжнародної, інтеграція до глобальних платіжних та інвестиційних систем.
Поряд з вигодами та позитивними результатами, фінансова глобалізація
несе певні ризики та загрози:
- Транскордонне поширення фінансових стресів та ринкових коливань,
перенесення фінансових і банківських криз між країнами.
- Домінування спекулятивної поведінки інвесторів на міжнародних
фінансових ринках провокує значні коливання біржових індексів та цін.
- Значні коливання міжнародних товарних та фінансових ринків
генерують зовнішні шоки для зростаючих і трансформаційних економік, їх
нестабільність.
- Коливання транскордонних потоків капіталу впливають на
макроекономічну, монетарну та валютну ситуацію у зростаючих економіках.
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- Макроекономічні та фінансові проблеми країн - основних
постачальників фінансового капіталу - можуть спричинити значне скорочення
або відтік капіталу зі зростаючих і трансформаційних економік.
- Кризові процеси у основних світових фінансових центрах і на
міжнародних ринках можуть обмежить можливості зовнішніх залучень
капіталу, що негативно вплине на економіку.
Наприклад, пост-кризове глобальне ребалансування ринків та сучасна
криза Єврозони спричиняють скорочення притоку та зростання відтоку
фінансового та банківського капіталу з України.
Таблиця 1
Іноземні кредити та облігації банківського сектору України – баланс
отриманих та сплачених сум протягом року, млн. дол. США.
Банківський сектор –
баланс
зовнішніх
кредитів та облігацій

2005
1625

2006
4079

2007
10526

2008
7586

2009
-3272

2010
-2010

2011
-3600

Джерело: розраховано за даними [1, с.16]
Дочірні банки європейських банків в Україні погашають раніше отримані
кредити та спрямовують прибутки до материнських банків в силу стратегії
консолідації та рекапіталізації у Єврозоні.
Використання вигод фінансової глобалізації та попередження її ризиків
повинно бути спрямоване на збалансування зовнішніх фінансових зв’язків,
підвищення якості та ефективності національної фінансової та банківської
системи.
Список використаних джерел
1.

Платіжний баланс і зовнішній борг України. 2011 рік. [Електронний
ресурс]//Національний банк України: [сайт]. – Режим доступу:
http://www.bank.gov.ua/doccatalog/document?id=66374 – Назва з екрана.
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МІЖНАРОДНИЙ ДОСВІД ФІНАНСУВАННЯ СТРАХОВИМИ
КОМПАНІЯМИ ЗБИТКІВ ВІД ПРИРОДНІХ КАТАСТРОФ
На сьогодні, при виникненні надзвичайних ситуацій техногенного або
природного характеру, покриття відповідних збитків повністю здійснює
держава за рахунок державного бюджету. Відповідно до статті 24 Бюджетного
Кодексу України, формується резервний фонд бюджету для здійснення
непередбачених видатків, що не мають постійного характеру і не могли бути
передбачені при складанні проекту бюджету. Серед таких видатків може бути
як усунення наслідків стихійних лих, аварій, так і запобігання їх виникненню,
тощо.
За оцінками Міністерства надзвичайних ситуацій України, починаючи з
2000 року, збитки від катастроф природного характеру склали близько 10,2
млрд грн [1]. Це є значні непередбачувані економічні втрати, які з року в рік,
фінансуються з державного бюджету за рахунок коштів резервного фонду
КМУ або за рахунок інших статей бюджету. Зважаючи на суттєвість даної
проблеми для бюджету, на даному етапі постає питання пошуку дієвого та
ефективного механізму комплексного фінансування та покриття таких збитків.
Зазначимо, що найбільше відповідних бюджетних видатків було зроблено
в 2008 році. Це викликано тим, що у червні 2008 році Івано-Франківська,
Закарпатська, Львівська, Тернопільська, Чернівецька області постраждали
внаслідок повені. В результаті якої, близько 45 тис. будинків були затоплені,
136 тис. людей постраждало, а 25 тис. потребували негайної евакуації. Дана
надзвичайна ситуація загальнодержавного рівня вплинула і на державний
бюджет. Адже за підрахунками незалежного Брюсельського Центру досліджень
епідеміологічних катастроф International Disaster Database на ліквідацію
наслідків було необхідно 5 млрд грн., яких в наявності в державному бюджеті
не було. Резервний фонд Кабінету міністрів України складав всього 280 млн
грн. Отже виникла необхідність перегляду бюджету і внесення відповідних
поправок. Результатом перегляду бюджету фінансова допомога регіонам в
розмірі 5,8 млрд грн, але дана допомога надійшла не відразу, і було виявлено
фінансові порушення на суму 410 млн грн [1, 2].
Такої ситуації можна уникнути, якщо завчасно передбачити в
Державному бюджеті витрати на ліквідацію форс-мажорних обставин.
Зауважимо, що у Державному бюджеті 2012 року і, незважаючи на попередній
досвід, коштів на ліквідацію природних катастроф не передбачено. Виключення
становить, додаток №3, де передбачені кошти на захист від шкідливої дії вод
сільських населених пунктів та сільськогосподарських угідь (90 тис грн) та
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комплексний протипаводковий захист в басейні р. Тиса у Закарпатській області
(100 тис грн) , тобто на загалом передбачено суму 190 тис грн.
Економічно розвинені країни також зіштовхуються з проблемами
надзвичайних ситуацій природного характеру та ліквідацією їх наслідків.
Традиційно склалося, що Японію вважають країною землетрусів, Австралію –
засух, США – ураганів та торнадо. Особливістю є те, що частина витрат на
ліквідацію наслідків та відшкодування збитків покладається на страхові
компанії, які в свою чергу використовують фінансові інструменти, які поки що
не використовуються в Україні.
В таблиці 1 представлено обсяг страхових виплат та загальноекономічні
втрати від природніх катастроф у 2011 році.
Таблиця 1
Страхові виплати та загальноекономічні втрати
від природніх катастроф у 2011 році [3]
№
з/п
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Страхові
виплати
(млрд
дол.)
35,0
12,0
12,0
7,3
7,0
5,3
2,3
2,0
2,0
1,5

Загальні
економічні
втрати
(млрд дол.)
210,0
40,0
15,0
11,0
9,0
8,0
6,1
3,0
3,5
2,2

Дата

Природне лихо

Країна

11.03
27.07
22.02
22.,04
20.05
22.08
09.01
13.06
03.04
08.04

Землетрус, цунамі
Повінь
Землетрус
Ураган, торнадо
Ураган, торнадо
Ураган "Айрін"
Повінь
Землетрус
Шторм
Шторм

Японія
Таїланд
Нова Зеландія
США (Алабама)
США (Міссурі)
США
Австралія
Нова Зеландія
США
США

Яскравим прикладом прикладом розподілу ризику з ліквідації збитків між
державою та страховими компаніями є Японія. Як відомо, в березні 2011 року
Японія постраждала від цунамі, сума збитків оцінювалася 210 млрд дол. США,
з яких 35 млрд дол. США [1] компенсували страхові компанії. Це звісно, не
покрило всієї суми збитку, але на 17% зменшило навантаження на державний
бюджет.
Також, після землетрусу в Новій Зеландії (лютий 2011 р.) та повені в
Тайланді (вересень 2011 р.) населення даних країн отримало компенсацію від
страхових компаній в розмірі 12 млдр дол. США [2, 4].
В країнах Європи європейські страхові компанії покривають 70-80%
збитків від природних катастроф. Адже в Європі значна кількість видів
страхування пов’язаних з природними катастрофами є обов’язковими.
В Україні страховими компаніями покривається лише 2% збитків від
природних катастроф, адже всі види такого страхування є добровільними, і
навантаження на державний бюджет є суттєвим.
Отже, для того щоб схожий механізм ефективно працював і в Україні,
потрібно на законодавчому рівні зобов’язати громадян страхувати своє майно.
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ІНСТИТУЦІЙНИЙ АСПЕКТ РЕГУЛЮВАННЯ
БЮДЖЕТНОГО ПРОЦЕСУ
Рівень соціально-економічного розвитку країни, її фінансові можливості,
добробут громадян, безперечно, залежить від якості розробки та ефективності
здійснення бюджетної політики держави. Виступаючи складовою фінансової
політики держави бюджетна політика є ключовим інструментом соціальноекономічних процесів у суспільстві. Саме тому вона повинна формуватися і
реалізовуватися на наукових засадах, відповідати національним інтересам та
соціально-економічній стратегії держави [1, с.51].
У сучасних економічних умовах важливе завдання полягає у
використанні збалансованої бюджетної політики, як важливої складової
системи фінансового регулювання соціально-економічного розвитку країни та
окремих адміністративно-територіальних одиниць. Професор І.Я. Чугунов
слушно зазначає, що бюджетна політика формується у ході бюджетного
процесу, вона передбачає визначення цілей і завдань, розробку механізму
мобілізації грошових коштів у бюджет, вибір напрямів їх використання,
управління фінансами у бюджетній сфері, організацію за допомогою
фінансово-бюджетних інструментів регулювання економічних і соціальних
процесів [2]. В контексті викладеного слід погодитись, що центральним
елементом, ядром бюджетної політики виступає саме бюджетний процес.
Реалізуючи бюджетний процес держава ретельно регламентує відносини,
що виникають з моменту формування всіх видів бюджетів до моменту
звітування про їх виконання, встановлює порядок і послідовність дій учасників
бюджетних правовідносин. Процесуальні норми бюджетного права
закріплюють порядок одержання державою доходів, їх розподілу між різними
бюджетами та використання, забезпечуючи здійснення державою та місцевим
самоврядуванням завдань і функцій.
Слід зазначити, що на сьогодні залишається слушною думка про те, що
окремі процедури бюджетного процесу можуть змінюватися, але бюджет
завжди залишається об’єктивною необхідністю та головним результатом
бюджетної політики [3]. Саме бюджет об’єднує в єдине ціле фінансові канали,
по яких держава акумулює передбачені чинним законодавством надходження, у
необхідну для виконання її функцій систему фондів коштів та за яких
здійснюється розподіл коштів, необхідний для фінансування всіх ланок
національного господарства, культури, управління, оборони тощо.
У сучасний період в Україні, в умовах ринкових трансформацій, роль
бюджету значно посилилась. Складання і реалізація бюджетів різних рівнів
залишається основним інструментом управління економікою в державі.
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Очевидним є те, що не приділяючи належної уваги проблемам формування
бюджету, допускаючи помилку за помилкою в його розрахунках, держава
фактично позбавляється одного з найголовніших важелів цього управління.
Розвиток економіки в державі в умовах непрозорої бюджетної політики стає
стихійним та не прогнозованим.
Розглядаючи бюджет, як систему відносин між окремими суб’єктами
бюджетного процесу, можна з впевненістю говорити про інституційну природу
цих взаємовідносин. Е. Бушмін у науковій статті [4] зазначає, що «будь-який
бюджет – це результат, в тій чи іншій формі, вирішеного конфлікту, суть якого
полягає в пошуку рівноваги, тобто адекватного співвідношення між грошами
(фінансовим інструментом) і владою (змістовним суб’єктом дії)» [4, c.44].
Виходячи з даного наукового підходу, можна стверджувати, що основна
характеристика усієї системи бюджетного процесу полягає в тому, що вона по
суті являється інституційним забезпеченням такої рівноваги.
Інституціоналізація бюджетного процесу передбачає, передусім,
формування та упорядкування потоків фінансових ресурсів, а також
спрямування механізмів податкової та бюджетної систем у русло стійкої
позитивної динаміки впливу на протікання соціально-економічних процесів у
державі.
Інституціоналізація бюджетного процесу може здійснюватись шляхом:
– цілеспрямованого створення державних інститутів, у яких обов’язково
повинні приймати участь усі учасники бюджетних відносин;
– добровільного ініціювання формування суспільних інститутів на основі
угоди учасників бюджетних відносин.
Перший напрям реалізується на основі примусу з боку держави в разі
виникнення певних умов, які потребують створення тих чи інших інститутів
для забезпечення стійких передумов розвитку суспільства. Водночас, завжди
існує ризик, що створені таким чином інститути не сприйматимуться усіма
учасниками бюджетних відносин, або робота самого інституту буде
малоефективною.
Створення інститутів за другим напрямом, як правило спрямовується на
захист їх учасників від негативних ефектів бюджетних відносин, оскільки
надмірна регламентація з боку держави може порушувати права власності,
значно знижувати доходи, уповільнювати потоки доходів та видатків, впливати
на розміри інвестицій тощо.
Інституційні зміни значною мірою впливають на бюджетний простір
країни, який є невід’ємною частиною загального економічного простору
держави. Тому результатом інституціоналізації бюджетного процесу повинно
стати формування адекватної інституційної моделі бюджетної системи
держави.
Розбудова бюджетного процесу на засадах інституційного розвитку має
забезпечити нову покращену якість функціонування бюджетної сфери,
підвищення інструментального характеру її складових, досягнення високого
рівня ефективності бюджетних відносин у системі державного регулювання
соціально-економічних процесів у трансформаційний період. Отже,
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удосконалення бюджетного процесу у системі державного регулювання має
здійснюватись шляхом створення оптимальної інституційної структури
бюджетних відносин з урахуванням специфіки існуючого інституційного
середовища.
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ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ РИНКУ КОРПОРАТИВНИХ ЦІННИХ ПАПЕРІВ
В УМОВАХ СВІТОВОЇ ФІНАНСОВОЇ КРИЗИ
Розгортання наслідків світової фінансової кризи значною мірою вплинуло
на сучасне функціонування ринку корпоративних цінних паперів в Україні, в
результаті чого відбулося становлення та запровадження нових стандартів і
правил.
Аналізуючи основні тенденцій розвитку ринку цінних паперів, можна
виділити наступні:
1. Скоротився обсяг угод з корпоративними цінними паперами. Дану
тенденцію, на нашу думку, спричинило декілька факторів:
- серія банкрутств емітентів цінних паперів та прострочення чи
невиконання зобов'язань за цінними паперами. Перед інвесторами виникла
проблема недосконалості законодавчої бази, що не передбачала механізму
захищеності держателів цінних паперів та процедури відшкодування завданих
збитків;
- значне зменшення частки іноземних інвесторів у загальній кількості
учасників фондового ринку. Відтік іноземних інвесторів був спричинений
зниженням інвестиційних рейтингів держави, панічні настрої на фондових
майданчиках, труднощі дочірніх (материнських) компаній, які склалися на
зовнішніх фінансових ринках, політична нестабільність в державі, перегляд
якості активів;
- скорочення емісії нових випусків цінних паперів. Дана тенденція була
спричинена стрімким розвитком ринку державних цінних паперів, зростанням
дохідності по цінних паперах, що перебували в обігу, внаслідок кризи
ліквідності в фінансовому секторі, фінансові труднощі емітентів;
- втрата інтересу інвесторів до корпоративних цінних паперів;
2. Змінилася законодавча база, зокрема:
- внесено зміни до порядку оподаткування операцій з цінними паперами,
відповідно до положень Податкового Кодексу [1].
Був розроблений та чітко прописаний механізм оподаткування цінних
паперів, що надало змогу збільшити надходження податкових платежів до
бюджету.
Проведена робота над впровадженням нового виду податку – податку з
обороту цінних паперів відповідно до законопроекту № 11285 «Про внесення
змін до Податкового кодексу України щодо подальшого удосконалення
адміністрування податків і зборів» [2]. Даний податок може суттєво змінити
систему оподаткування операцій з цінними паперами та зупинити подальший
розвиток вітчизняного ринку;
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- внесено зміни до Правил (умов) здійснення діяльності з торгівлі
цінними паперами: брокерської діяльності, дилерської діяльності,
андеррайтингу, управління цінними паперами, відповідно до Рішення НКЦПФР
№1638 від 15.11.2011 р. [3];
- внесено зміни до порядку формування та використання банками
України резервів для відшкодування можливих втрат за активними операціями
відповідно до Постанови Правління НБУ №23 від 25.01.2012 р. [4];
- підвищено вимоги до системи управління ризиками в фінансових
установах. Було розроблено рекомендації фінансовим установам щодо процесу
управління інвестиційними ризиками та, з метою зменшення негативних
наслідків фінансової економічної кризи, передбачено обов’язкове їх прийняття
та застосування;
3. Розвиток ринку державних цінних паперів, що спричинив перерозподіл
ресурсів на фондовому ринку. Більшість інвесторів скоротили до мінімуму чи
повністю закрили ліміти на корпоративні цінні папери та збільшили
інвестиційні портфелі державними цінними паперами.
Держава стала активним учасником ринку цінних паперів, адже він в
умовах кризи став одним з основних джерел залучення нових грошових коштів.
Відбулася
емісія
короткострокових,
середньострокових
та
довгострокових облігацій внутрішньої державної позики, номінованих в
національній та в іноземних валютах з доходністю вищою, ніж склалися на
ринку корпоративних облігацій; розроблено механізми залучення грошових
коштів населення через казначейські зобов’язання, номіновані в доларах США.
Підсумовуючи, можна зазначити, що негативні тенденції, які склалися на
міжнародних фінансових ринках, змінили структуру вітчизняного ринку,
удосконалили механізм вкладення вільних грошових коштів в інвестиційні
активи, посилили роль держави, покращили законодавчу базу та систему
управління ризиками, скоротили обсяг угод на ринку корпоративних цінних
паперів та зменшили кількість інвесторів.
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НАПРЯМИ РЕАЛІЗАЦІЇ ФІНАНСОВОГО ПОТЕНЦІАЛУ РИНКУ
ЦІННИХ ПАПЕРІВ УКРАЇНИ
Актуальність дослідження зумовлена необхідністю активізації залучення
інвестицій в реальний сектор економіки України, насамперед, через розвиток
ринку цінних паперів та ефективну реалізацію його фінансового потенціалу. Як
свідчить світова практика, розвинутий ринок цінних парперів здатен
перерозподіляти капітали суб’єктів економіки в межах економічної системи та
спрямовувати їх на інвестиційний процес. Сучасні умови функціонування ринку
цінних паперів зумовлюють необхідність теоретичних і практичних розробок
механізму ефективної реалізації фінансового потенціалу ринку цінних паперів в
напрямку інвестиційного розвитку країни. Сучасні особливості розвитку
відчизняного ринку цінних паперів та його ролі в інвестиційному процесі
розглянуті в працях таких українських вчених: Л. Алексеенко, В. Базилевич,
І. Бланк, І. Вернадський, Н. Ковтун, В. Корнєєв, І. Лютий, Т.Майорова,
С. Науменкова, А. Пересада, М. Савлук, В. Шелудько, А. Чухно та інші.
Розвиток ринку цінних паперів й інвестиційної діяльності в Україні
знаходяться в тісному взаємозв’язку. На макроекономічному рівні ефективна
інвестиційна діяльність усіх суб’єктів господарювання визначає майбутнє
економіки країни, оскільки із збільшенням обсягів інвестицій і напрямами їх
використання повинно відбуватися зростання обсягів валового внутрішнього
продукту. Розглядаючи функцію ринку цінних паперів, що забезпечує
накопичення грошових потоків для інвестиційної діяльності, необхідно зазначити,
що випуск цінних паперів підприємствами сприяє швидкій мобілізації коштів для
інвестування в господарські процеси, проте, на практиці, роль цінних паперів у
фінансуванні інвестиційної діяльності підприємств, особливо реального сектору, в
Україні є ще досить незначною [2, с. 125].
Обсяги емісії цінних паперів підприємств як засобу залучення додаткових
інвестиційних ресурсів в Україні за останні роки, особливо в після кризовий період
(табл. 1) [3], є недостатніми для забезпечення ефективного процесу інвестування.
Це зумовлено такими факторами: загальним несприятливим інвестиційним
кліматом в країні, незавершеністю процесів приватизації багатьох акціонерних
товариств, небажанням нових власників використовувати такий фінансовий
інструмент через ризик утрати контролю над підприємством, недосконалістю
регулятивного захисту прав малих інвесторів, діяльністю стратегічного інвестора
на фондовому ринку лише з метою акумуляції блокуючого або контрольного
пакета акцій, низьким рівнем розкриття інформації.
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Таблиця 1
Обсяг емісії цінних паперів в Україні

Роки
2007
2008
2009
2010
2011

Обсяг
емісії акцій

Обсяг емісії акцій
підприємств

Обсяг емісії
облігацій

Обсяг емісії облігацій
підприємств

млрд.
грн.
50,00
46,14
101,07
40,59
35,30

у % до загального
випуску акцій
43,00
39,12
38,16
33,92
70,37

млрд.
грн.
44,48
31,35
10,11
16,58
16,58

у % до загального
випуску облігацій
57,46
76,98
99,97
38,26
55,97

Для покращення реалізації фінансового потенціалу ринку цінних паперів в
напрямку його інвестиційної спрямованості необхідним є вирішення наступних
завдань: спрямування динамічно зростаючих обсягів фінансових інвестицій у
реальний сектор економіки; перетворення фондового ринку на один з головних
механізмів фінансування інвестиційних потреб українських суб’єктів
господарювання; залучення через фондовий ринок інвестицій в реальний сектор
економіки в обсягах, які б забезпечували його потреби (на рівні розширеного
відтворення); розширення пропозиції цінних паперів на фондових біржах, перш за
все акцій підприємств, які мають стратегічне значення для економіки та безпеки
держави; забезпечення розвитку фінансових інструментів як об’єктів розміщення
інвестиційних ресурсів; істотне збільшення обсягів фінансового капіталу, що
спрямовується через ринки цінних паперів у розвиток економіки; більш широке
використання можливостей ринку цінних паперів для підвищення стандартів та
ефективності корпоративного управління; поліпшення загальноекономічних умов
інвестування фінансових ресурсів в цінні папери та інші фінансові інструменти для
вітчизняних та іноземних інвесторів, передусім для громадян України;
забезпечення ефективної системи захисту законних інтересів інвесторів шляхом
підвищення інформаційної прозорості ринку, гарантованого виконання укладених
угод, удосконалення обліку прав власності щодо цінних паперів та запровадження
компенсаційних механізмів відповідно до вимог законодавства ЄС [1, с. 84].
Світовий досвід показує, що в періоди криз, а також в умовах перехідних
економік держава повинна відігравати активну конструктивну роль у розвитку
фінансових ринків, і особливо, ринку цінних паперів. Для того, щоб ринок
цінних паперів став механізмом залучення інвестицій в реальний сектор
економіки необхідно підвищувати його конкурентноздатність, що буде
потребувати прийняття системного законодавства, підвищення рівня
корпоративного управління та захисту інвесторів, створення системи
податкового стимулювання. Активна роль держави повинна проявлятися в
сприянні формуванню сприятливого інвестиційного клімату в країні,
удосконаленні законодавства й лібералізації регулювання ринку цінних паперів
та адміністративній підтримці емітентів й економічного стимулювання їх
виходу на фондовий ринок.
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Отже, головною метою ефективної реалізації фінансового потенціалу
ринку цінних паперів в Україні є залучення інвестиційних грошових потоків
для спрямування їх в реальний сектор економіки. Ринок цінних паперів
повинен стати інвестиційним ресурсом економіки, сприяти залученню
інвестицій в оновлення виробничого потенціалу для забезпечення подальшого
зростання виробництва та забезпечити економіку довгостроковими
фінансовими ресурсами. Аналіз стану інвестиційної діяльності в Україні
засвідчив про те, що у сучасних умовах господарювання вітчизняний ринок
цінних паперів не забезпечує виконання покладених на нього функцій, що
пов’язано, на наш погляд, із низьким рівнем його розвитку та
неврегульованістю важливих проблем його функціонування.
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МАКРОЕКОНОМІЧНІ ПРІОРИТЕТИ СВІТУ ТА УКРАЇНИ В
ПОШУКАХ НОВОГО ФІНАНСОВОГО КОНСЕНСУСУ
В контексті сучасних макроекономічних дисбалансів, сформулювалось
одне з ключових питань порядку денного провідних регулюючих установ світу
– ефективна стратегія переходу від таргетування інфляції до більш
збалансованого державного управління і зміщення акцентів на користь
реального сектору. Крім того, засилля монетарної політики (кількісне
пом’якшення у США (QE1-2009p., QE2-2010p., QE3-2012p.) та програма Твіст,
викуп зобов’язань Европейським ЦБ, грошові вливання у Японії та Китаї)
призвело до того, що поступово вже з 1970-х рр. бюджетна політика,
застосування якої є типовим кейнсіаньким інструментом в умовах нульових
номінальних відсоткових ставок, поступово перестала бути, на рівні з
грошовою, важливим засобом підтримки макроекономічної стабільності, а її
подальше застосування на практиці сильно обмежувалось політичними
факторами.
Демонструючи певне квазінаукове сум’яття, автори докладу МВФ
«Переосмислена макроекономічна політика» [1] від лютого 2010р. задаються
питанням, чи справедливо вважати, що значне зменшення коливань валового
випуску і рівня інфляції в період “Great moderation” 1985 – 2007 рр. (досл. –
«Велика помірність», [1, Р.7]) є саме результатом «вдалої» монетарної
політики, або причина у тимчасовому скороченні кількості економічних шоків і
структурних змін?
Так чи інакше, але варто констатувати, що стабільність інфляції та різниці
фактичного і потенційного випусків (output gap) можуть спостерігатись при
неприйнятній динаміці цін активів, кредитних агрегатів і структурі
виробництва [2] (наприклад, при переінвестуванні у нерухомість,
переспоживанні, високому дефіциті поточного рахунку). Крім того, низька
інфляція і її прив’язаність до інструменту процентних ставок сильно
зменшують маневреність монетарної політики. Згадаємо, що в докладі
Дж.Йеллен [3] широко обговорювалась проблема «невиконання» правила
Тейлора3 на ряду з питанням про допустимість політики нульової відсоткової
ставки (Zero interest rate policy, ZIRP))4.
3

Правило Тейлора – правило монетарної політики, що визначає наскільки необхідно змінити відсоткову ставку
у випадку зміни показників ВВП, інфляції та інших економічних умов. Наприклад, правило говорить, що за
інших рівних умов, збільшення інфляції на 1% має супроводжуватись підвищенням відсоткової ставки не менш
ніж на 1%.
4
В таких випадках «хрестоматійна» макроекономічна політика вказує на необхідність застосування фіскальної
політики, коли фіскальний мультиплікатор державних видатків має більше значення для створення нових
робочих місць. В кейнсіанській економіці мультиплікатор вище одиниці, що означає, що державні видатки
ефективно збільшують ВВП. М.Вудфорд вважає, що у випадку нульових відсоткових ставок оптимальна
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Так, на офіційному сайті Федерального Резервного Банку Нью-Йорка 29
Серпня 2012 р. була розміщена стаття від редактора Liberty Street Economics K.
Garbade и J. McAndrews під назвою “If Interest Rates Go Negative . . . Or, Be
Careful What You Wish For” («Якщо процентна ставка буде негативною… Або,
обережніше з вашими бажаннями»), вилучена пізніше. Зокрема, в тексті
наведено кілька припущень відносно того, як виглядатиме «опортуністична»
поведінка економічних суб’єктів в ситуації з від’ємними відсотковими
ставками.
Оцінки, зроблені на основі правила Тейлора, показали, що в США ставка
могла б бути знижена ще на 3-5%, опинившись номінально нижче нульової
відмітки (і ще більш від’ємною у реальному вимірі). Однак, проблема моделі
Тейлора полягає в тому, що вона ніяк не описує нетрадиційні інструменти ФРС,
такі як політика
кількісного пом’якшення (QE). Відповідно, проблема
подальшого зниження відсоткових ставок (і пастка ліквідності) починаючи з
2009 р. нерозривно пов’язана з державною програмою викупу активів: на 1,7
трлн. дол., 600 млрд. дол. і на 40 млрд. дол. щомісячно (за попредніми оцінками
тримаючи ставку на нульовому рівні до 2015 р., не відміняючи програму Твіст),
що, до речі, девальвує доларову валюту і знецінює борг країни, хоч і загрожує
інфляційними стрибками. Аналогічну політику проводять ЕЦБ разом з ЕСМ
(Европейським Стабілізаційним механізмом), а також Японія і Китай.
Однак, визнаючи неактуальність правила Тейлора в нових монетарних
умовах практично необмеженого розширення грошової маси в США, тим не
менш, уряд США (в силу переважно політичних мотивів), не вдався до
широкого впровадження бюджетної політики і скорочення бюджетного
дефіциту (8-10% ВВП за даними ФРС), і неохоче декларує біля нульові
відсоткові ставки.
Більше того, згідно даних офіційного сайту Ради управляючих ФРС,
індексований показник відсоткових ставок або, іншими словами, реальні
відсоткові ставки вже є від’ємними.
Однак, варто відмітити, що подібна, на перший погляд, доволі
революційна практика вже застосовувалась, наприклад у Японії в кінці 1990-х
рр., коли ставки по короткостроковим державним зобов’язанням були
від’ємними (номінальні) і кілька іноземних банків проводили з ними операції п
депозитам, номінованим у єнах [4]. Як і сьогодні в США, обтяження по
додатковим витратам, з огляду на «переоціненість» грошей в економіці,
приймає банківська система. При відсутності додаткової деталізації
особливостей взаємовідносин фізичних і юридичних осіб в подібних умовах,
важливо відмітити, що наявність певного «податку» на збереження грошових
коштів є новим етапом в історії вартості грошей, що оцінюється відсотковою
ставкою, а також в розумінні ринкового ризику.
З точки зору української економіки світова проблема ліквідності
деформується під тиском всієї гамми наслідків Вашингтонського консенсусу,
політика уряду – збільшення видатків з метою зменшення розриву ВВП. Однак, події вересня 2012 р. показали,
що ФРС і Б.Бернанке не готові впливати на неякісну макростатистику по безробіттю бюджетно-податковими
інструментами, впровадивши QE3.
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відтак економічної незахищеності. Так, не дивлячись на самобутність
вітчизняних економічних проблем, рішення, оголошене у квітні 2011 головою
МВФ Домініком Стросс-Каном, тим не менш, є вельми актуальним. Зокрема,
«хірургічне втручання» у фінансовий сектор головних валютних емітентів світу
неодмінно впливатиме на динаміку структури економіки України, оскільки
вона у високій мірі залежна від поточної кон’юнктури ззовні. Крім того, варто
оцінити наміри «конструювання навої макроекономічної системи», де «маятник
хитнеться від ринку до держави і від порівняно простих речей до більш
складних». [5] Тим не менш, Україна не в змозі рухатися паралельно світовому
тренду макроекономічного регулювання через економічну незрілість і
периферійну економічну роль.
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ЕФЕКТИВНІСТЬ МОДЕРНІЗАЦІЇ ПОДАТКОВОЇ СИСТЕМИ УКРАЇНИ
В другій половині минулого десятиліття українська податкова система не
лише втратила динамізм якісного розвитку, а й продукувала ризики для
макроекономічної стабільності. Влада практично не приділяла уваги
модернізації податкової системи, через що остання характеризувалася низькою
фіскальною ефективністю та не була сприятливою для ведення бізнесу. В
умовах кризових явищ в економіці в 2009-2010 роках проблеми податкової
системи стали додатковими чинниками охолодження економіки та погіршення
добробуту громадян. Головними вадами податкової системи України є:
нерівномірність та несправедливість розподілу податкового навантаження на
різні верстви населення; неоднозначність застосування норм податкового
законодавства; корумпованість і каральний зміст податкових відносин.
Згубність згаданої системи оподаткування полягала в перевантаженні її
непрямими податками, які у сукупності становили 3/4 всіх податкових платежів
громадян України. Структура податкових надходжень в Україні несправедлива.
Фактично декілька податків і зборів: ПДВ, податок на прибуток підприємств,
податок на доходи з фізичних осіб і акцизи, давали найбільші надходження [1,
с. 435]. З метою подолання загрозливих явищ в податковій системі та
підвищення ефективності податкової політики було визначено перелік заходів,
спрямованих на реформування податкової системи.
Дослідженням питань реформування податкової системи України
присвячена низка робіт сучасних вітчизняних науковців. Особливу увагу
привертають
роботи
В.М. Федосова,
Т.І. Єфименко,
І.О. Луніної,
А.М. Соколовської, Ю.Б. Іванова, А.І. Крисоватого, В.М. Мельника та інших
[1]. Однак поряд з існуючими науковими дослідженнями практика
використання податкових новацій не демонструє очікуваних результатів.
Проблема її вдосконалення вимагає здійснення ґрунтовного аналізу перших
результатів модернізації податкової системи, і має вирішуватися з урахуванням
динамічних змін соціально-економічних умов в країні та досвіду інших держав.
В Програмі реформ зазначається, що податкова реформа здійснюється з метою
забезпечення сталого економічного зростання на інноваційно-інвестиційній
основі за одночасного збільшення сукупних податкових надходжень до
бюджетів усіх рівнів і державних цільових фондів. На основі визначених
пріоритетів, в Програмі реформ були поставлені такі стратегічні орієнтири
реформи податкової системи: 1) побудова цілісної й всеосяжної законодавчої
бази з питань оподаткування, гармонізованої з законодавством ЄС;
2) зміцнення позиції вітчизняного бізнесу в міжнародній конкурентній боротьбі
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за рахунок зменшення частки податків у витратах підприємств і скорочення
витрат часу платників на нарахування й сплату податків; 3) підвищення
ефективності
адміністрування
податків;
4) встановлення
податкової
справедливості для відновлення рівних умов конкуренції в економіці
України;5) зменшення глибини соціальної нерівності [2]. Ключовим серед
названих заходів було прийняття Податкового кодексу, який покликаний був
надати механізми реалізації двох ключових завдань, які стоять перед
податковою реформою: збільшення податкових надходжень та стимулювання
економічної активності. Власне, це ті ключові завдання, які неможливо було
вирішити в рамках колишнього заплутаного податкового законодавства, і на
виконання яких спрямована податкова реформа.
Аналізуючи показники наповнення бюджету, можемо констатувати, що
вперше завдання формально було виконано успішно. Податкові надходження
до Державного бюджету України за 2011рік збільшились на 56,8% від
надходжень за 2010 рік. Загальна сума доходів зведеного бюджету України за
січень-червень 2012 року становила на 13,9% більше за аналогічний період
2011 року. Найбільші надходження у січні-червні 2012 року становили
(збільшились): акцизний податок (на 54,7%); ввізне мито (на 29,2%); податок на
прибуток підприємств(на 29,1%); ПДФО (на 15,3%); ПДВ (на 4,8%); рентна
плата (на 3,1%). Порівняно з січнем-червнем 2011 року відшкодування ПДВ
збільшилось на 22,9%. Підвищення фіскальної ефективності вдалося досягти по
усіх ключових податках [3].
Досягти такого результату вдалося, передусім, за рахунок наведення
порядку в сфері відшкодування ПДВ, перекриття схем звуження бази
оподаткування податку на прибуток, активізації боротьби з ухилянням від
сплати податків. Разом з тим, існує низка зауважень, які дещо знижують
результативність цих досягнень. По-перше, значний внесок в зростання доходів
бюджету внесло підвищення податкового навантаження на економіку, зокрема
звільнення від оподаткування ПДВ операцій з постачання зерна, скасування
податкових пільг для технопарків, навантаження на платників єдиного податку
з метою «стимулювання» їх до переходу на загальну систему оподаткування.
По-друге, фактичні доходи бюджету відчутно завищені за рахунок
маніпулювання обсягами відшкодування ПДВ та надмірно сплаченими
податками. Така політика викривлює досягнення в питанні підвищення
фіскальної ефективності податкової системи та формує загрози для економічної
активності корпоративного сектору.
У реалізації завдання стимулювання інвестиційної активності та
формування сприятливого фіскального простору загалом досягнуто незначного
прогресу. Фіскальні стимули на практиці мають досить обмежену дію. Разом з
тим, можемо назвати низку причин, які послаблюють інвестиційний потенціал
названих стимулів: 1) пільги по ПДВ та податку прибуток можуть
застосовувати підприємства дуже обмеженого переліку галузей (авіабудування,
суднобудування,
альтернативна
енергетика,
переробними
сільськогосподарської продукції, готельний бізнес та низка інших); 2) зниження
ставки податку на прибуток з 23 % до 21 % не означає, що вивільнений
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фінансовий ресурс автоматично буде спрямований в інвестиції чи поповнення
оборотних коштів – при несприятливій макроекономічній чи політичний
ситуації він буде просто виведений з економіки; 3) застосування потенційно
ефективних фіскальних стимулів – механізм прискореної амортизації
виробничого обладнання, «податкові канікули» та низка інших – є суттєво
обмеженим, як наслідок вивільняється занадто незначний обсяг фінансових
ресурсів.
Отже, Податковим кодексом стимулюючий потенціал податкової системи
практично не реалізований. Зокрема, в межах завдання підвищення фіскальної
ефективності податкової системи необхідно запровадити додаткові заходи
щодо збільшення доходів бюджету, уникнувши при цьому посилення
фіскального навантаження на високотехнологічні галузі економіки. На наш
погляд, додаткові бюджетні ресурси можна отримати за рахунок: 1) підвищення
фіскальної ефективності оподаткування господарської діяльності, пов’язаної з
експлуатацією природних ресурсів; 2) поглиблення прогресії податку на доходи
фізичних осіб; 3) підвищення ставок податку на нерухомість та предмети
розкоші для багатих громадян. Податковими стимулами пожвавлення
інвестиційної діяльності можуть бути: 1) стимулююча модель податку на
прибуток. Більш доцільним є не зниження ставки податку, а запровадження
податкової «вилки»; 2) вдосконалення функціонування спеціальних правових
режимів економічної діяльності (СПРЕД), передусім технопарків та
індустріальних парків; 3) застосування комплексу податкових стимулів.
Список використаних джерел
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2.
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Реформування податкової системи України: теорія, методологія, практика:
монографія / Ярошенко Ф.О., Мельник П.В та ін.; за заг. ред. М.Я. Азарова.
– К.: Міністерство фінансів України, 2011. – 656 с.
Модернізація України – наш стратегічний вибір: Щорічне Послання
Президента України до Верховної Ради України. – К.: НІСД, 2011. – 432 с.
– (Електронна версія: www.niss.gov.ua).
Інформація про стан виконання Зведеного та Державного бюджетів
України за 2011 рік, за січень-червень 2012 року (відповідно до звіту
Державної казначейської служби України від 16.02.2012 та 25.07.2012). –
(Електронна версія: www.minfin.gov.ua).
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МІЖНАРОДНА ПРАКТИКА ПРОВЕДЕННЯ МОНІТОРИНГУ
БЮДЖЕТНИХ РИЗИКІВ ТА ЗАСТОСУВАННЯ ЙОГО МЕТОДОЛОГІЇ
В УКРАЇНІ
На сьогодні бюджетний процес є найважливішим фактором підвищення
та підтримання стабільності фінансового становища країни. В умовах
циклічного повторення світових фінансових криз бюджетний процес пов'язаний
з численними ризиками, попередження негативних наслідків яких багато в чому
визначається вчасним виявленням та адекватністю оцінки рівня цих ризиків.
Дана тематика є вкрай актуальною, тому виникла гостра необхідність
розроблення методичного інструментарію для відслідковування параметрів
бюджетного процесу з урахуванням наявних та прогнозованих ризиків.
Для
визначення
індикаторів,
за
допомогою
яких
можуть
відслідковуватися бюджетні ризики, важливо дослідити досвід інших країн
щодо проведення фіскального моніторингу та на основі міжнародного досвіду
сформувати масив необхідних індикаторів для України. При всіх особливостях
і відмінностях устрою різних держав, багато з них стикаються з однаковими або
схожими проблемами. Відповідно, вивчення зарубіжного досвіду важливе для
визначення методології оцінки ризиків для бюджетних доходів і параметрів
бюджетного процесу. Полегшується і завдання прогнозування можливих
наслідків тих чи інших реформ. Корисні уроки можна витягти як з успішного,
так і з невдалого досвіду інших країн.
Все вищезазначене визначає актуальність і значимість теми дослідження.
Аналіз останніх наукових досліджень з досліджуваної проблеми та
визначення питань, що не вирішені. Дослідженню питання бюджетного ризику
присвячені роботи російських вчених С.Г. Аюпової, М.А. Каючкіної, Н.В.
Бакши, В.В. Гамукіна, М.В. Грачової, І.А. Гришуніної, Т.М. Ковальової, А.Л.
Кудріна, О.І. Тішутіної та інших.
В Україні питання бюджетних ризиків розглядалося у якості елементу
бюджетної безпеки. Серед дослідників цього наукового напрямку були: О.
Барановський, І. Бінько, М. Єрмошенко, Я. Жаліло, В. Мунтіян, Г. ПастернакТаранушенко, С. Пирожков, А. Сухоруков, В. Шлемко та інші.
Крім того, у роботах українських вчених (Б. Ю. Кишакевича, А.Б.
Камінського, В.Г. Черепенко, О.В. Марковського, Н.Г. Виговської) знайшли
відображення питання фінансових ризиків, оцінювання концентрації
кредитного ризику банку, моніторингу динаміки зовнішніх боргових
зобов'язань України в період незалежності, розвитку системи фінансового
контролю в Україні.
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Разом з тим, питання моніторингу бюджетних ризиків, його методології
та переліку індикаторів для здійснення зазначеного моніторингу у науковій
літературі в Україні не розглядалися.
В Російській Федерації здійснюються декілька моніторингів щодо якості
управління бюджетними коштами та бюджетних ризиків:
1) моніторинг місцевих бюджетів [1];
2) моніторинг і оцінка якості управління регіональними та
муніципальними фінансами [2, 3];
3) моніторинг якості фінансового менеджменту, що здійснюється
головними розпорядниками та адміністраторами коштів федерального
бюджету (ГРБК) [4];
4) моніторинг бюджетних ризиків [5].
Моніторинг бюджетних ризиків здійснюється у рамках моніторингу
якості фінансового менеджменту ГРБК федерального бюджету на основі
показників, що наведені у табл. 1.
Під бюджетним ризиком розуміється можливість невиконання (повністю
або
частково)
визначених
характеристик
федерального
бюджету,
неефективного управління ліквідністю рахунку щодо обліку коштів
федерального бюджету, а також неефективного використання коштів
федерального бюджету в поточному фінансовому році за умови збереження
впродовж поточного року якості фінансового менеджменту, досягнутого у
звітному періоді.
Таблиця 1
Індикатори для оцінювання бюджетних ризиків
1.1. Неповне або/та несвоєчасне прийняття і виконання бюджетних
обов’язків
1.2. Низька якість середньострокового фінансового планування
1.3. Низька якість реалізації галузевих (відомчих) планів підвищення
ефективності бюджетних видатків
2.1. Низька якість планування податкових доходів федерального бюджету
та мита
2.2. Низька якість планування інших доходів федерального бюджету
2.3. Недонадходження доходів федерального бюджету
3.1. Низька якість касового прогнозування міжбюджетних трансфертів,
іншихз субсидій та інвестицій
3.2. Низька якість касового прогнозування інших видатків
Джерело: Приложение № 1 к Порядку осуществления в Министерстве финансов Российской
Федерации мониторинга качества финансового менеджмента. Електронний ресурс / Режим доступу:
http://zakonprost.ru/content/base/231499/

Узагальнення досвіду Російської Федерації щодо показників бюджетних
моніторингів дає можливість зробити висновок, що основними напрямами цих
моніторингів є оцінювання якості управління бюджетами Російської Федерації
– місцевих, регіональних, федерального. Однак, серед показників, крім
200

наведених у табл. 1, у наявності є і показники, що можуть характеризувати
ризики невиконання федерального (регіонального) бюджету, серед яких обсяги
прострочених кредиторської та дебіторської заборгованостей за рахунок коштів
бюджету, рівень боргового навантаження на державний (регіональний) бюджет,
відношення обсягу запозичень країни (регіону) до обсягу коштів, що
направляється на фінансування дефіциту бюджету та (або) погашення боргових
зобов’язань бюджету, відношення обсягу державного боргу до загального
обсягу доходів бюджету тощо.
Важливість внесення до фіскального моніторингу показників боргового
навантаження підкріплюється багатьма дослідженнями МВФ. Департамент з
бюджетних питань МВФ двічі на рік проводить фіскальний моніторинг
основних країн та груп країн світу за показниками: частка сальдо державного
бюджету у ВВП країни, частка сальдо сектору державного управління у ВВП
країни, частка валового боргу сектору державного управління у ВВП країни,
темп змін державного боргу країни, кількість коригувань Закону “Про
Державний бюджет“ [6].
Для України зміст бюджетних ризиків зводиться до ймовірності
надходження доходів бюджету в обсязі нижче прогнозованого, і неможливості
повного виконання бюджетних зобов'язань. Всі бюджетні ризики можна
розділити на стаціонарні – які діють як у стабільні, так і кризові роки, та
передкризові або кризові – виникають періодично у відповідні періоди.
Основними факторами, що визначають стаціонарні ризики зниження доходів
бюджету у всіх високорозвинених країнах є: загальна демографічна ситуація,
старіння населення; зменшення чисельності економічно активного населення;
зростання собівартості робіт і робочої сили тощо.
До передкризових або кризових ризиків для доходів державних бюджетів
відносяться: рівень боргового навантаження на державні бюджети, рівень
дефіциту бюджету, обсяг неотриманих доходів за рахунок податкових пільг
тощо. Повний перелік індикаторів для моніторингу бюджетних ризиків для
України буде наведено під час виступу на конференції.
Список використаних джерел
1. Письмо Минфина Российской Федерации от 29 июня 2010 г. № 06-04-18/01229. Електронний ресурс/ Режим доступу: http://base.consultant.ru/cons/cgi/
online.cgi?req=doc;base=EXP;n=532134;fld=134;dst=100003;rnd=0.9452283589
034534.
2. Приказ Минфина Российской Федерации от 03 декабря 2010 г. №552 О
порядке осуществления мониторинга и оценки качества управления
региональными финансам. Електронний ресурс / Режим доступу:
http://www1.minfin.ru/ru/budget/regions/methodology/index.php?pg4=2
3. Методические рекомендации субьектам Российской Федерации по оценке
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ФІНАНСОВА СИСТЕМА: СУТЬ, СТРУКТУРА ТА ПРИНЦИПИ
ФУНКЦІОНУВАННЯ
Фінансова система, як невід’ємна складова економіки та продукт
історичного розвитку суспільства, зазнає постійних змін та удосконалення.
Зміни та удосконалення, що повинні або реально відбуваються у фінансовій
системі України, викликані структурними зрушеннями в економічній системі
країни та процесами глобалізації. Як перші так і другі вимагають адекватного
розуміння наукою, та особливо практикою, суті та принципів організації
фінансової системи, що здатна своєчасно, та у повній мірі реагувати на зміни, у
тому числі зовнішнього характеру, відповідати потребам усіх, без виключення,
секторів та ланок економіки. Таким чином, лише системний підхід до
організації фінансів може забезпечити їх відповідність вимогам та потребам
економічних суб’єктів, що в умовах сьогодення зазнають постійних змін. З
огляду на це, теоретичні дослідження суті, структури та принципів побудови
фінансової системи завжди повинні бути в полі зору фінансової науки.
Численні, часом суперечливі, трактування вітчизняними та зарубіжними
вченими суті, структури та інших ознак фінансової системи свідчать про
широту та складність предмета дослідження, який за своїми параметрами
охоплює всю економічну систему та відповідає (ні більше, ні менше) категорії
«фінанси».
Слід зазначити, що питанням фінансової системи, у тій чи іншій мірі,
приділяли свою увагу практично усі вчені, що працюють у галузі фінансів.
Крім того, автори монографій, підручників та посібників по фінансах також не
могли не торкатися такої важливої тематики. Цим також можна пояснити
розмаїття визначень та підходів до розуміння фінансової системи, її окремих
складових, оскільки кожний автор має своє бачення предмета дослідження.
Проблематику фінансової системи у своїх працях досліджували такі
відомі
в Україні науковці як О.Д. Василик, О.В. Герасименко,
Б.А. Карпінський, М.І. Крупка, І. О. Лютий, Л.Л. Лабезник, В.В. Опарін,
О.Р. Романенко, В.М. Федосов, П.І. Юхименко, С.І. Юрій та багато інших.
Серед розмаїття визначень фінансової системи, як українських так і
зарубіжних вчених, які торкаються фінансових відносин або різних сфер та
ланок фінансових відносин, фінансових ресурсів або фондів фінансових
ресурсів, фінансових ринків та фінансових інститутів тощо, можна виділити
одну спільну рису, яка вказує на те, що це певна сукупність відносин, ресурсів,
ринків, інститутів тощо. Таким чином, фінансова система розглядається,
більшістю авторів, як сукупність певних складових. У зв’язку з цим виникає
питання, чи є така сукупність єдиним цілим чи лише механічним переліком
складових. Як відомо, термін «система», що має грецьке коріння, означає ціле,
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що складене із частин. Отже, фінансова система повинна бути єдиним цілим,
що дозволить вирішувати фінансові, а з ними і інші проблеми економіки та
соціальної сфери. Проте, судячи із практики, можна констатувати безліч фактів,
хоч і взаємопов’язаного, проте суперечливого існування її окремих складових.
Такі суперечності характерні для фінансових відносин між економічними
суб’єктами як по-вертикалі так і по-горизонталі. Це говорить про
незбалансований та суперечливий характер фінансової системи, що в умовах
глобалізації є вкрай небезпечним для країни.
Вирішення проблеми цілісності фінансової системи слід розпочинати з
формування та практичної реалізації принципів її побудови, які будуть
відповідати інтересам всіх і кожного зокрема.
Слово «принцип» походить від лат. principium, що перекладається як
начало, основа, - це вихідне базове положення, що фактично визначає механізм
організації та функціонування відповідного явища чи процесу. З іншого боку,
це своєрідні правила поведінки економічних суб’єктів, органів влади та
управління, яких повинні дотримуватись при заключенні господарських угод,
як на внутрішньому так і на зовнішньому ринках, при прийнятті державними та
місцевими органами влади нормативно-правових актів тощо.
Щодо принципів, які лежать в основі побудови фінансової системи, то
більшість вчених зводять до двох характерних. Так, Юхименко П.І, Федосов
В.М., Лазебник Л.Л., виокремлюють єдність та функціональне призначення. З
даним поділом погоджуються Загорський В.С., Вовчак О.Д., Благун І.Г., Чуй
І.Р. Принцип єдності означає, що усі складові фінансової системи пов’язані між
собою єдиною економічною і політичною основою суспільства, єдиною
фінансовою політикою тощо. Принцип функціонального призначення вказує на
певну самостійність ланок фінансової системи, де на рівні кожної вирішуються
власні завдання специфічними методами, формуються фонди фінансових
ресурсів. [2, с.58]
Л. М. Безгубенко, до принципів фінансової системи відносить: принцип
поділу фінансових ресурсів на централізовану і децентралізовану частину
(принцип демократичного централізму); принцип самостійності: кожна ланка є
самостійною і відмінною від інших; принцип єдності: ланки фінансової системи
тісно взаємозв’язані між собою через систему фінансових відносин з приводу
розподілу та перерозподілу фінансових ресурсів. [1, с.14] До цього переліку
можна додати, виходячи із розмаїття властивостей систем наступні принципи:
принцип нормативно-правового регулювання; принцип ієрархічності побудови;
принцип трансформації, принцип відкритості; принцип синергії та
саморегулювання. Проте, ключовим, базовим принципом фінансової системи
повинен бути принцип цілісності, що означає включення у фінансову систему
усіх без винятку фінансових відносин та їх носіїв, тобто економічних суб’єктів.
А це вже питання структури фінансової системи, яка повинна представляти
собою певну сукупність фінансових інститутів, об’єктів та суб’єктів, що
перебувають у взаємних відносинах.
Така структура має різний набір складових в залежності від
класифікаційних ознак: за суб’єктним (юридичним) підходом, це сукупність
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юридичних та фізичних осіб; за формами власності – це сукупність державних
та недержавних фінансів; за об’єктним підходом – це сукупність
централізованих та децентралізованих фондів фінансових ресурсів; за рівнями
економічної системи – це сукупність фінансів держави, суб’єктів
господарювання, домогосподарств, міжнародних фінансів, страхування та
фінансового ринку; за організаційно-адміністративним підходом – це
сукупність органів влади, управління та контролю.
Посилення глобалізаційних процесів несе в собі як переваги так і
недоліки. Найбільш згубним недоліком видається здатність передавати
збурення, шоки з однієї ланки та системи в цілому на інші ланки та світовий
рівень.
Особливо важливим видається розробка принципів, дотримання яких
забезпечить стійкість, надійність та безпеку фінансової системи. Слід
пам’ятати, що подальша інтеграція національної фінансової системи у світовий
фінансовий простір пов’язана з новими ризиками та викликами світового
масштабу.
Отже, фінансова система повинна представляти собою структуровану
сукупність складових, якій притаманні цілісність, єдність, динамічність,
відкритість, гнучкість, ефективність та інші не менш важливі принципи.
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Досліджено необхідність бюджетної децентралізації в Україні. Розкрито
теоретичні основи бюджетної децентралізації та процес впровадження
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Управління розвитком регіонів як механізм державної регіональної
політики передбачає залучення й активізацію усіх механізмів, що здатні
привести регіональну економіку до стану стабільного розвитку та економічного
зростання і сприяти розширенню демократичних процесів на місцях. Бюджетна
децентралізація як одна зі складових процесу управління здатна не тільки
зберегти свій статус каналу перерозподілу коштів від бюджетів одного рівня до
іншого, а й набути ознак регуляторного механізму, що здатен реально
впливати на регіональний розвиток – формувати фінансову самодостатність
територіальних громад, оптимізувати процеси перерозподілу бюджетних
ресурсів між територіями, активізувати місцевий економічний розвиток,
забезпечувати населення територіальних громад суспільними послугами на
законодавчо визначеному рівні, вирішувати соціальні проблеми.
Провідна ідея децентралізації полягає в передачі органам місцевого
самоврядування компетенції для розв’язання питань, пов’язаних із місцевими
потребами. «Місцеві інтереси набагато краще можуть бути оцінені на місцях,
ніж центральною владою, яка задовольняє останні за вищу ціну, ніж при
забезпеченні їх місцевою владою [5, с.13]. Цю ждумку поділяв і відомий
російській фінансист початку XX століття Д. Боголєпов, який зауважував, що
«окрім тих функцій, які держава виконує як єдине ціле, у кожній її частині існує
цілий ряд потреб, що не мають загальнодержавного інтересу, але є суттєво
важливими для окремої території. З одного боку, забезпечити задоволення
таких інтересів держава не в змозі. З другого— на місцях краще знають потреби
й уподобання населення, тому передача окремих функцій держави на
локальний рівень сприяє задоволенню інтересівжителів окремих територій» [4,
с.39].
В Україні питання бюджетної децентралізації, виходячи зі значної
територіальної диференціації умов, є особливо актуальним. Водночас взаємодія
бюджетів різних рівнів має враховувати вплив ринкових умов господарювання
на умови їх формування, а також сприяти позитивній динаміці соціальноекономічної ситуації в регіонах. Удосконалення міжбюджетних відносин
неможливе без передачі основних функцій бюджетно-фінансового управління
на нижчі рівні, що дозволить не лише контролювати виконання місцевих
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бюджетів, а й брати безпосередню участь у їх прогнозуванні та плануванні, а
також в організації бюджетного процесу на місцях.
Це дасть змогу формувати державний бюджет за принципом „знизу –
вгору” і забезпечити ефективне використання бюджетних коштів в умовах
дефіциту фінансових ресурсів шляхом визначення пріоритетних напрямів
витрат коштів на місцях, а також сприятиме зацікавленості територій у
мобілізації фінансових ресурсів для забезпечення реальної основи їхнього
соціально-економічного розвитку і досягнення поліпшення умов життя
населення [2, с.156].
Фінансові проблеми місцевої влади набули великої гостроти. Хронічна
нестача грошей, фінансових ресурсів у органів місцевого самоврядування та
нестабільність їхніх доходних джерел стали проблемою справді
загальнодержавної ваги. Як наслідок, на місцях не вирішуються найболючіші
життєві проблеми людей, занепадають міське господарство, соціальнокультурна сфера, освіта, охорона здоров'я, погіршується стан доріг та інших
засобів комунікації. До цього додається ще й надзвичайно неефективна,
збанкрутіла система менеджменту як у центрі, так і на місцях, що базується на
старих управлінських традиціях, коли все намагалися вирішувати з єдиного
центру [3, с. 254].
За цих умов саме процес прискореного формування місцевих фінансів має
стати серйозним фактором стабілізації ситуації в країні. Він дозволить залучити
активність та енергію багатьох тисяч територіальних громад, які з прохачів
грошей перетворяться на суб'єкти, що заробляють ці гроші.
Успішний розвиток процесу становлення місцевих фінансів в Україні
можливий лише за умови проведення в державі широкомасштабної
адміністративної реформи, результатом якої має стати формування нової,
сучасної організації як державної влади, так і місцевого самоврядування,
перебудова неефективних фінансово-бюджетної та податкової систем країни.
Фінансова система, що формується в Україні, тільки тоді стане
ефективною, коли в її складі, поряд із державними фінансами, чільне місце
буде належати місцевим фінансам як самостійному інституту.
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ШЛЯХИ РЕАЛІЗАЦІЇ МЕХАНІЗМУ СЕРЕДНЬОСТРОКОВОГО
БЮДЖЕТНОГО ПЛАНУВАННЯ І ПРОГНОЗУВАННЯ В УКРАЇНІ
Згідно із статтею 21 Бюджетного кодексу України із 2012 року Україна
переходить до середньострокового бюджетного планування і прогнозування
(СБПП). Передбачається складання прогнозу бюджету на наступні за плановим
два бюджетні періоди. Міністерство фінансів України за участю Міністерства
економіки України, Національного банку України, а також головних
розпорядників коштів державного бюджету складає прогноз Державного
бюджету України на наступні за плановим два бюджетні періоди, який
ґрунтується на Програмі діяльності Кабінету Міністрів України, прогнозних та
програмних документах економічного та соціального розвитку, державних
цільових програмах [1].
Однак європейський досвід дає змогу зробити висновок, що СБПП є
ефективним інструментом балансування державних фінансів тільки у тому
випадку, якщо система має наступні ознаки [2]:
• Наявність тісного взаємозв’язку між бюджетним процесом та СБПП.
• Встановлення чітких лімітів та обмежень видатків, а також
компенсаторних механізмів, що захищають дотримання цих лімітів.
• Якісне
середньострокове
планування,
наявність
точних
макроекономічних прогнозів.
• Запровадження так званих «фіскальних правил», які чітко фіксують
умови розпорядження коштами у середньостроковій перспективі як на
загальнодержавному, так і на місцевому рівнях.
• Наявність ефективного механізму коригування прогнозів та аналізу
відхилень плану від факту.
• Висока юридична сила середньострокового плану. Законодавча фіксація
встановлених середньостроковим планом норм та обмежень.
В Україні процес середньострокового планування перебуває у фазі
запровадження, а отже чіткого механізму інтеграції СБПП до бюджетної
системи не напрацьовано. У даному контексті особливо важливим є процес
імплементації системи СБПП, тому що саме перші роки функціонування
системи є найскладнішими.
Для національної бюджетної системи найгострішим є питання точності
макроекономічних прогнозів. Існує два основні виклики, з якими стикається
українська система СБПП:
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1.
Відсутність
ефективної
методології
прогнозування
макропоказників, видатків та доходів бюджету.
2.
Вплив політичного фактора на середньострокові прогнози
Розглядаючи ці виклики, необхідно відзначити, що навіть однорічні
прогнози (тобто планові показники державного бюджету) майже завжди
недовиконуються у частині доходів (в середньому недовиконання складає 10%
- 15%). Аналізуючи якість середньострокових прогнозів, можна зробити
висновок про систематичне завищення показників доходів. Дана проблема
існує із самого початку функціонування бюджетної системи України, однак
щороку ситуація не змінюється, планові показники постійно виявляються
занадто оптимістичними. Крім того, прогнози є відірваними один від іншого, не
становлять цілісну систему прогнозування із систематичним здійсненням
корекції. Відповідно, вся система прогнозування має низьку достовірність та
точність.
Такий оптимізм у прогнозах призводить до наступних наслідків:
•
Закладання у бюджет надмірного рівню витрат.
•
Систематичне недофінансування, яке призводить до нездатності
раціонально спланувати цільові програми.
•
Нестабільність фінансування державних програм, відсутність
можливості створення державних програм, розрахованих на втілення впродовж
декількох бюджетних періодів.
•
Формування недовіри до бюджетного планування як такого.
Причиною низької точності прогнозів можна вважати відсутність
спеціалізованого закладу, що здійснює прогнозування. Немає надійної
методології складання прогнозів. Крім того, українська економіка демонструє
дуже високу волатильність та схильність до частої зміни трендів, а отже
потрібна система прогнозування, яка буде здатна передбачувати такі зміни
тренду.
Крім того, необхідно звернути увагу на той факт, що прогнози складені
урядом завжди є інструментом політичного впливу. Загальносвітова практика
показує, що урядові прогнози завжди є занадто оптимістичними, тому що діюча
влада намагається запевнити електорат, що за поточного курсу ситуація в країні
стрімко покращуватиметься. В контексті українських реалій надмірний
оптимізм в офіційних прогнозах призводить, також, до плутанини та
неоднорідності прогнозів з різних джерел. Наприклад, незалежні міжнародні
організації можуть прогнозувати темп зростання ВВП у 2-3 рази менший, ніж
вказує офіційно затверджений прогноз [3].
Отже, СБПП в Україні в тому вигляді, в якому воно функціонує, не
виступає ефективним інструментом балансування державних фінансів. Більше
того, надмірний оптимізм прогнозів не дає змоги сформулювати чіткі бюджетні
обмеження та запровадити більш жорстку фіскальну дисципліну. Для
вирішення цих питань можна використати наявний зарубіжний досвід.
Особливо гостро питання політичного впливу на точність СПББ поставало у
Німеччині, де вибори до парламенту хронологічно співпадають із черговою
корекцією середньострокового плану [4]. Відповідно, політична сила, що
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перебуває при владі, використовувала СБПП як інструмент політичної реклами.
Рішенням даної проблеми стало запровадження незалежної інституції, що
складає середньострокові прогнози.
Відповідно, для підвищення ефективності СБПП в Україні треба
застосувати наступний алгоритм:
1.
Створити незалежну науково-аналітичнуустанову, спеціалізація
якої –складання середньострокових економічних прогнозів.
2.
Законодавчо затвердити правовий статус даної установи,
зобов’язати відповідні органи державної влади надавати даній установі всі
необхідні дані. За умови секретності інформації, надати даній установі
відповідний статус.
3.
Здійснювати СБПП у «тестовому» режимі декілька років. У цей
період утворена аналітична установа має складати прогнози та покращувати їх
точність, але юридичної сили дані прогнози мати не повинні.
4.
Коли буде напрацьовано ефективну методику прогнозування та
аналізу відхилень із подальшою корекцією прогнозів, необхідно надати СБПП
офіційний статус. Середньостроковий (та довгостроковий) план має мати
юридичну силу, порівнювану із силою Закону України про державний бюджет
на плановий рік.
5.
У той же час необхідно розробити фіскальні правила та обмеження
видатків. СБПП має стати механізмом жорсткого контролю видатків, слугувати
для їх стримування.
Застосувавши такий алгоритм, можна збудувати ефективну та надійну
систему СБПП в Україні.
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НЕОБХІДНІСТЬ МОДЕРНІЗАЦІЇ ПОДАТКОВОЇ ПОЛІТИКИ ДЕРЖАВИ
НА СУЧАСНОМУ ЕТАПІ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОГО
РОЗВИТКУ УКРАЇНИ
Реформування податкової системи сьогодні є вкрай актуальним
питанням, особливо в умовах посткризового розвитку економіки. Метою такої
модернізації є досягнення якісно нового стану податкової системи України, за
якого будуть створені сприятливі умови ведення бізнесу, зростання споживчого
попиту на внутрішньому ринку при одночасному динамічному збільшенні
сукупних податкових надходжень до державного та місцевих бюджетів.
Розробка та реалізація оптимальної моделі податкової політики держави
потребує вивчення концептуальних засад, форм та методів довгострокового
(стратегічного) і короткострокового (перспективного) впливу податків на
соціально-економічний розвиток суспільства. Це обов’язково має бути
узгоджене з реальними соціальними й економічними проблемами та потребами
держави, можливостями їх вирішення через політику формування податкових
доходів та політику податкового управління, виходячи з дійсного фінансового
потенціалу держави, міри її участі в соціально-економічних процесах
суспільної еволюції, ступеня розвиненості ринкових відносин в господарському
секторі країни. Податкова політика – основний інструмент реалізації
фінансових інтересів держави. Мобілізація бюджетних коштів за допомогою
податків – це тільки частина фінансової діяльності держави, яка лише цим не
обмежується, оскільки реалізація фінансових функцій держави на цьому не
закінчується та триває далі. Це вже безпосередньо пов’язане з видатками, за
допомогою яких держава “презентує” себе суспільству [1].
Таким чином, незалежно від стадій – розподілу чи перерозподілу –
оподаткування має бути суспільно орієнтованим на фінансування видатків
держави, пов’язаних із виконанням державою покладених на неї функцій та
задоволення інтересів всіх членів суспільства. Отже, податкове управління
держави стосовно економічного зростання суспільства відбувається в
автоматичному режимі навіть при реалізації фіскальної функції оподаткування.
Зазначене обумовлює необхідність адекватної трансформації найбільш
вагомого способу мобілізації централізованих фінансових ресурсів держави –
податків, а, відповідно, й зміну механізму та характеру фінансування
бюджетних видатків тощо. Це сприятиме значній модифікації розподільних
відносин у суспільстві та створенню оптимальної, максимально можливої,
фіскальної моделі держави, адекватної реальним суспільним потребам у
контексті економічного зростання [2].
З прийняттям Податкового кодексу України зроблено значний крок у
напрямку гармонізації податкового законодавства та його узгодження з
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європейськими вимогами. Він сприятиме вирішенню актуальних завдань –
таких, як побудова соціально орієнтованої, конкурентоспроможної ринкової
економіки; стимулювання інноваційних процесів та інтеграції України в
європейське співтовариство. Крім того, відбулося спрощення податкової
системи України через вдосконалення системи її адміністрування. Позитивним
напрямком податкової реформи стало зниження ставок основних податків.
Також, необхідно відзначити наступні проблеми та суперечності кодексу
в питанні зниження податкового тиску. По деяким податками змінено ставки
оподаткування, так прикладом може служити один з найважливіших для
державного бюджету податок на прибуток підприємств. Наприклад, ставка, яка
діяла до введення в дію Податкового кодексу складала 25 відсотків, але було
прийняте рішення для поступового зменшення її на 9 пунктів, починаючи з
2011 року, а саме: у 2011 знизити до 23 відсотків, у 2012 – 21 відсотків, у 2013 –
19 відсотків, у 2014 – 16%. Зазначена політика держави орієнтована на розвиток
новостворених підприємств та таких, які мають збиткову діяльність та
стратегічно важливі для конкурентоспроможності України серед інших держав
світу [3]. Ефективність від запровадження цих змін безпосередньо залежить від
функціонального прояву податків у контексті реалізації пріоритетів держави
стосовно розвитку суспільства. Для виконання соціальних програм та
економічного розвитку щорічно в державний бюджет країни закладаються
статті витрат, за рахунок яких буде здійснена саме ця політика. Тенденція
формування бюджетних показників є такою, що постійно зростає та потребує
додаткових грошових резервів. Так, одночасне зниження ставок податку на
прибуток підприємств та ПДВ (до кінцевих значень) призведе до значного
зменшення доходів державного бюджету. У Податковому кодексі не
передбачено компенсаційні джерела, які дозволять покрити втрати доходів
бюджету. Крім того, не оприлюднено, за рахунок скорочення яких статей
видатків бюджету буде компенсуватися звуження дохідної бази від зменшення
ставок податків.
На сьогоднішній день, важливе місце, повинно бути відведене податковій
системі як державному регулятору покращення фінансової діяльності
підприємств. Тому проводячи певні зміни в системі оподаткування держава
повинна проводити таку податкову політику, яка б була спрямована на
оптимізацію як інтересів держави (податкове наповнення бюджету), так і
платників податків (помірне податкове навантаження).
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ОСНОВНІ ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ ДЕРЖАВНИХ ФІНАНСІВ УКРАЇНИ
В УМОВАХ ГЛОБАЛЬНОЇ ЕКОНОМІЧНОЇ КРИЗИ
Пошук ефективних шляхів виходу з кризи неможливий без чіткого
уявлення про реальний стан нашої економіки та фінансів. Слід відзначити
,основні проблеми з якими зіткнулися державні фінанси України під час
економічної кризи. По всім основним макроекономічним показникам
відбувається спад. Резерви України падають, борг зростає, співвідношення
гривневої маси до розміру забезпечення прямує до критичної точки, негативне
торговельне сальдо забирає із країни по мільярду доларів на місяць. Плюс до
цього всього додати бюджетний дефіцит у 25 мільярдів гривень, який,
незважаючи на всі зусилля податкових служб за півроку вдалося скоротити
лише менш ніж на мільярд.
Слід відмітити тенденцію до різкого скорочення золотовалютних
резервів. Обсяг золотовалютних резервів України в минулому році становив
38,4 млрд. доларів, а до 1 червня 2012 впав до 30,7 млрд. доларів. В цьому
контексті , також слід відзначити одну особливість. Агрегат М0 (обсяг готівки
поза депозитних рахунків) склав на початок травня 194,5 мільярда, тобто за
поточним курсом долара забезпеченням цих коштів зайнято близько 24,3 млрд.
доларів ЗВР. Як тільки ЗВР впадуть нижче цього обсягу (а з урахуванням
поточних тенденцій і швидкостей, це справа кількох місяців), падіння гривні
буде важко зупинити.
Критична ситуація по державному боргу. За аналогічний період він зріс
із 48 млрд. доларів до 60,9 млрд. доларів. Сукупний зовнішній борг України
становить 126,8 млрд. доларів, що вже наближається до 80% від ВВП. Нинішня
влада прогнозувала, що у 2012 році ВВП України складе 1,5 трильйона гривень,
але за перші півроку він склав близько 600 мільярдів гривень, що в річному
вираженні дасть лише 1,2 трильйона (150 млрд. доларів).
Не краща ситуація у показниках росту виробництва. Згідно останніх
даних відбувається падіння виробництва в Україні. У серпні цього року воно
склало 4,7% у порівнянні із серпнем минулого року. Падіння виробництва
триває третій місць поспіль, але у серпні воно пришвидшилося. За підсумками
січня-серпня цього року у порівнянні із відповідним періодом минулого року
падіння становить 0,9%. Негативний тренд спостерігається у будівництві.
Будівельні підприємства України в січні-серпні 2012 року зменшили обсяги
робіт на 8%, в порівнянні з аналогічним періодом 2011 року - до 35 млрд 666,3
млрд грн,
Слід відзначити що досі Україна має негативне Сальдо зовнішньої
торгівлі . Щомісячна різниця між імпортом і експортом становить приблизно 1213

1,2 млрд. доларів, що автоматично означає зростання боргових зобов'язань на
аналогічну суму.
Маємо негативну тенденцію росту дефіциту бюджету. В січні-серпні 2012
року, порівняно з відповідним періодом 2011 року,він збільшився більш ніж в 3
рази – до 16,655 млрд грн. Також слід не забувати,що Кабмін
збільшив граничний дефіцит ПФ на 2012 рік з 9,7 млрд до 15,3 млрд грн.
Доходи фонду повинні становити 215,6 млрд грн, витрати - 228,8 млрд. До всіх
цих негараздів маємо офіційну статистику ,щодо зменшення заробітної плати в
Україні. Падіння заробітку в серпні склало 2,5%, тобто 78 гривень. Так, тепер
середня зарплата по країні становить 3073 грн. Про це повідомляє Державна
служба статистики. Зниження зарплат Держстат зафіксував вперше з січня 2012
року.
Не може не турбувати ситуація по тінізації економіки України. В
сьогоднішній світовій економіці через офшори проходить гігантський потік
капіталу. Так, згідно з досліженням The Price of Offshore Revisited від
організації Tax Justice Network, лише громадяни країн, що розвиваються,
накопичили в офшорних зонах близько 9,4 трильйона доларів. З них 7,6
трильйона виводять з 20 країн, серед яких є й Україна. За розрахунками
програми Global Financial Integrity, відтік капіталу з пострадянського простору
в офшори склав в 2000-2008 роках близько 750 мільярдів доларів.Україна має
відтік на рівні 82 мільярдів доларів і за його розміром займає друге місце після
Росії.[3,c.5-7]
За оцінкою експертів в минулі роки вивозилося в офшори близько 15
мільярдів доларів щорічно. Частина з цих грошей потім ввозилася назад в
країну, обраховані як «іноземні інвестиції», але завжди менше, ніж вивозилося.
За оцінками ряду експертів, які провели свої розрахунки взаємно незалежно, за
останній рік з України в офшори було вивезено 53 мільярди доларів.[1,c.30-31]
Уряд України намагається мінімізувати наслідки фінансової кризи , які
відображаються на державних фінансах. Одним з кроків ,яким КМУ хоче
стабілізувати ситуацію є прийняття Концепції розвитку системи управління
державними фінансами. Результатами цієї концепції мають стати:
•
посилення ролі Рахункової палати як незалежного органу
зовнішнього фінансового контролю в Україні;
•
удосконалення механізмів взаємодії з Верховною Радою України
для підвищення результативності реалізації пропозицій і рекомендацій
Рахункової палати за результатами контрольно-аналітичної діяльності;
•
зниження впливу політичних факторів на формування бюджетних
пріоритетів;
•
підвищення результативності та ефективності здійснення
бюджетних видатків;
•
забезпечення раціонального використання державних фінансів та
зміцнення фінансової дисципліни, оперативного реагування на виникнення або
загрозу виникнення фактів неефективного використання державних фінансів та
фінансових порушень;
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•
розвиток добросовісної конкуренції;
•
забезпечення раціонального та ефективного використання
державних коштів;
•
своєчасне відшкодування податку на додану вартість;
•
зміцнення фінансової дисципліни суб'єктів господарювання; [2, с. 5]
•
Уряд прогнозує , що криза може тривати понад 10 років та відмічає
про стабільність і контрольованість ситуації в Україні.
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ПРОЦЕСИ КОНЦЕНТРАЦІЇ БАНКІВСЬКОГО КАПІТАЛУ
В УМОВАХ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ
Для розвитку банківського бізнесу в сучасних умовах характерні процеси
глобалізації, що передбачає вільний рух фінансових потоків та усунення чітких
меж між економічними системами окремих країн. До основних причин, що
зумовили транснаціоналізацію фінансового капіталу, належать зростання
міжнародної конкуренції між світовими фінансовими центрами, інтеграція
окремих країн у світову фінансову систему, ускладнення та удосконалення
фінансових операцій та послуг.
Входження в національні банківські системи транснаціонального
банківського капіталу зумовлено низкою причин, серед яких виділимо:
- обмежений обсяг довготермінових фінансових ресурсів усередині
країни, які необхідні для кредитування потреб суб’єктів господарювання, що
становить значний потенціал для зростання та отримання максимальної
рентабельності на вкладений капітал;
- нижчий рівень конкурентоспроможності вітчизняних банків порівняно з
транснаціональними (ТНБ), стратегія функціонування яких ґрунтується на
значному обсязі капіталу, використанні досвіду, новітніх технологіях;
- реалізація стратегії входження у світову фінансову систему завдяки
створенню сприятливого нормативно-правового режиму стимулювання
залучення іноземного капіталу в економіку країни;
- володіння ТНБ досконалішими системами корпоративного управління в
умовах динаміки зовнішнього середовища;
- можливість диверсифікації ризиків ведення банківського бізнесу (у тому
числі географічного) та отримання нових можливостей для розвитку,
подовження життєвого циклу банківських продуктів.
Великі банки, обмежені можливостями внутрішніх фінансових ринків,
реалізують стратегії проникнення на закордонні, що розвиваються і володіють
потенціалом зростання. Частка зовнішнього розміщення активів найбільших
банків світу коливається у межах 70 – 90 % (УБС (UBS), Швейцарія; Дойче
банк (Deutsche Bank), Німеччина; Унікредіт (UniCredit), Італія; Норд груп
(Nordea Group), Швеція) [2].
На сьогодні банківська система України за більшістю показників, які
характеризують її потужність, поки що не в змозі конкурувати з банківськими
системами багатьох постсоціалістичних європейських країн та економічно
розвинених держав Західної Європи. В Україні функціонують фінансові
компанії світу, що мають ознаки конгломератів. Фінансові конгломерати
контролюють банки з різним розміром активів (Райффайзен банк “Аваль”
(RZB-UNIQUA), Укрсиббанк (BNP Paribas S.A.), Сітібанк Україна (Citіgroup)),
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при цьому сума активів найбільшого українського банку, що контролюється
іноземною фінансовою структурою, не досягає 1 % загального розміру активів
такого конгломерату. В Україні кількість банків з іноземним капіталом
перевищує 50 (зі 100 % іноземним капіталом – понад 20), частка іноземного
капіталу у статутному капіталі українських банків зросла з 36 % у 2008 р. до 42
% у 2012 р. [3].
Тенденції та умови, що сьогодні склалися в економіці України, значно
активізують питання збільшення капіталізації банків України за допомогою
іноземного капіталу. Уряди країн Східної Європи (Чехія, Польща, Румунія)
також розв’язали проблему неадекватності ухвалених банками ризиків обсягу
їх капіталу, залучивши іноземних інвесторів. Проте, знявши обмеження, уряд
досягнув того, що з часом частка іноземних банків у цих країнах досягла 70 –
80%, що зумовило їхній вирішальний вплив на економічні та політичні
процеси. Так, у Словаччині нині переважають у банківському секторі банки з
іноземним капіталом. У країні частка іноземних активів становить 96,72 %, при
цьому розподіл часток іноземного капіталу наступний: з Люксембургу – 30 %, з
Австрії – 29 %. У банківській системі Румунії спостерігається активний
приплив іноземного капіталу: у 2008 р. на іноземні банки припадало біля 40%
на ринку фінансових послуг, у 2010 р. ця частка в активах банківського сектора
становила 50 %. У Чехії частка іноземного капіталу в сукупному капіталі
банківської системи становить понад 90 %, причому 33 % усього
зареєстрованого капіталу належить Австрії, 17 % – Франції та 8 % – Німеччині.
У загальних активах банківської сфери Естонії у 2007 р. частка зарубіжних
банків складала 98 % – естонська банківська система повністю контролюється
зарубіжним капіталом.
За результатами 2011 р. до десяти найбільших банків світу увійшли
відразу три китайських банки [4]. Протягом 2005–2006 рр. найбільші банки
Китаю значно наростили свій капітал через первинні розміщення акцій та
вливання з боку вже існуючих акціонерів, готуючись до моменту, коли ринок
буде відкритий іноземним банкам. Це сталося наприкінці 2006 р. згідно із
вимогами СОТ (до членів якої Китай приєднався у 2001 р.). Саме завдяки
активному нарощенню капіталізації великі китайські банки змогли вистояти в
конкурентній боротьбі з іноземними банківськими об’єднаннями НSВС та
C i t i g r o u p I n c . , незважаючи на значне послаблення вимог центрального
банку Китаю щодо мінімального розміру капіталу для нових гравців.
Питання розширення доступу іноземного банківського капіталу в
Україну потребує адекватних рішень, що торкаються стратегії розвитку
національного банківського сектора. Сьогодні важливою проблемою для
українських банків є підвищення рівня капіталізації, конкурентоспроможності,
зниження собівартості банківських продуктів тощо. За умов правильно обраної
стратегії залучення іноземного інвестора банки з іноземним капіталом не
становитимуть загрозу для української економіки, а навпаки – створюватимуть
здорове конкурентне середовище для функціонування вітчизняних банків.
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ТЕНДЕНЦІЇ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ РИНКУ ВНУТРІШНІХ
ДЕРЖАВНИХ ЗАПОЗИЧЕНЬ В УКРАЇНІ
Протягом останніх років переваги нижчих ставок за запозиченнями на
зовнішніх ринках капіталу нівелюються валютними ризиками, які полягають у
зростанні курсу іноземних валют. Крім того, відсутність стратегії вибору
валюти запозичення значно ускладнює реалізацію Національним банком
монетарної політики.
Виходячи з того, що метою управління державним боргом України на
сучасному етапі розвитку національної фінансової системи є зниження вартості
запозичень при мінімізації ризиків, та враховуючи ситуацію, що склалася,
пріоритетом політики управління державним боргом є реорганізація
первинного та вторинного ринку внутрішніх державних запозичень з метою
зниження вартості запозичень на внутрішньому ринку капіталу та зменшення
ризиків державного боргу загалом. Відтак на сьогодні нагальним є питання
щодо активізації розвитку вітчизняного ринку внутрішніх державних
запозичень.
Особливості та суперечності реалізації державної політики внутрішніх
запозичень розглядають у своїх працях вітчизняні учені С. Варфоломєєв,
Т. Вахненко, В. Геєць, Т. Єфименко, В. Козюк, Г. Кучер, І. Лютий, В. Федосов.
Метою роботи є визначення необхідності посилення ролі внутрішніх
державних запозичень у реалізації боргової політики України та надання
пропозицій щодо підвищення ефективності функціонування ринку державних
цінних паперів.
У більшості країн внутрішні державні облігації займають найважливішу
частину в інструментній структурі державного боргу. У розвинутих країнах, як
правило, практично уся заборгованість держави втілена у цінних паперах, які
випускаються для внутрішнього та зовнішнього ринку. Емітуючи цінні папери,
держава виступає на фінансових ринках у ролі позичальника, причому на ринку
цінних паперів державні структури – такі, як міністерства фінансів – є найбільш
крупним позичальником. Більша частина цінних паперів, що емітуються
державами, розміщена на їх внутрішніх ринках. Наприклад, у світі на внутрішні
державні боргові цінні папери припадає у середньому 95% від загальної суми
заборгованості, а на зовнішні, відповідно – лише 5% [1, с. 7].
Щоправда, в Україні останнє співвідношення принципово відрізняється
від середніх світових пропорцій. В структурі прямого державного боргу,
оформленого цінними паперами, на внутрішні папери до останнього часу
припадало лише 40%, а на зовнішні облігації, відповідно – 60%. Це досить
негативно характеризує політику України щодо управління державним боргом,
адже за рекомендаціями більшості міжнародних фінансових та дослідницьких
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установ значну перевагу слід віддавати внутрішньому боргу та розвиткові
ринків внутрішніх, а не зовнішніх, державних цінних паперів.
Така структура державного боргу є результатом його накопичення в
іноземних валютах внаслідок спрямування політики управління державним
боргом на зовнішні запозичення. Зазначена політика проводилася після кризи
1998 року, коли вимушене здійснення короткострокових внутрішніх запозичень
за високими ставками призвело до необхідності реструктуризації державного
боргу. Крім того, причиною здійснення державних запозичень переважно в
іноземних валютах була висока вартість запозичень на внутрішньому ринку.
Причиною високої вартості державних внутрішніх запозичень була
низька ліквідність державних цінних паперів. Недостатній попит на них з боку
вітчизняних інвесторів та трейдерів, повільна торгівля на вторинному ринку
свідчать про незаінтересованість вітчизняних фінансових установ у
середньостроковому вкладенні фінансових ресурсів у цінні папери з низьким
рівнем поточної ліквідності. Крім того, ємність внутрішнього ринку капіталу
недостатня для задоволення потреб у фінансуванні державного бюджету,
внаслідок чого план державних внутрішніх запозичень протягом 2004-2009
років не виконувався.
Разом з тим державні зовнішні запозичення супроводжуються значними
валютними ризиками. Утримання стабільного курсу національної валюти за
відносно низькими відсотковими ставками за запозиченнями в іноземних
валютах забезпечує менші сукупні витрати держави. У разі зниження курсу
національної валюти відносно валюти запозичень вартість зобов'язань
збільшується протягом дії таких зобов'язань.
При цьому витрати Національного банку, пов'язані з обмеженням
пропозиції надлишкової грошової маси в економіці, що утворюється у зв'язку з
фінансуванням дефіциту бюджету за рахунок іноземних запозичень, та витрати,
пов'язані з поповненням валютних резервів, підвищують загальну вартість
запозичень в іноземних валютах.
Крім валютних ризиків зростають також відсоткові ризики та ризики
рефінансування державного боргу, пов'язані з поточною кризою ліквідності на
світових фінансових ринках. Визначальними для прийняття рішень щодо
державних запозичень в умовах фінансової кризи є ризики рефінансування,
оскільки наслідки їх впливу ставлять під загрозу виконання державою своїх
зобов'язань та функцій, стабільність та економічну незалежність держави. За
таких умов розвиток внутрішнього ринку державних цінних паперів має
вирішальне значення [2].
Починаючи з 2011 року урядом забезпечено утримання обсягу
державного боргу на економічно безпечному рівні. З метою рівномірного
забезпечення попиту на внутрішньому фінансовому ринку боргові інструменти
розміщено відповідно до оприлюдненого графіка, який розроблено з
урахуванням строків внесення та обсягів платежів, пов'язаних з погашенням та
обслуговуванням державного боргу, а також з метою недопущення пікових
навантажень на державний бюджет.
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Крім того, здійснено заходи, спрямовані на удосконалення нормативноправової бази та механізмів управління державним боргом, у тому числі з
метою зменшення ризиків у сфері управління державним боргом та
забезпечення мінімізації втрат бюджетних коштів під час управління
державними зобов'язаннями [3].
На сьогодні для забезпечення розвитку внутрішнього ринку державних
цінних паперів необхідно:
1) поліпшити пропозицію державних цінних паперів шляхом:
- регулярного розміщення широкого спектра облігацій внутрішньої
державної позики за строками обігу в обсягах, що забезпечать виконання плану
державних запозичень, встановленого законом про державний бюджет на
відповідний рік;
- запровадження механізму ринкового ціноутворення під час розміщення
державних цінних паперів для врахування інтересів інвесторів;
- здійснення емісії облігацій внутрішньої державної позики виключно для
інвестування пенсійних активів, сформованих у системі накопичувального
пенсійного забезпечення, дохідність яких враховує рівень інфляції;
2) виявити ризики державного боргу та здійснювати управління ними
шляхом:
- розроблення методологічної та нормативно-правової бази управління
ризиками;
- запровадження системи внутрішнього контролю за управлінням
ризиками;
- організації проведення в межах запозичених коштів операцій з
державним боргом, включаючи обмін (операції своп) та достроковий викуп
державних боргових зобов'язань з метою економії бюджетних коштів та
мінімізації відсоткового ризику;
3) підвищити ліквідність державних цінних паперів шляхом:
- залучення торговців цінними паперами до здійснення котирування
державних цінних паперів на вторинному ринку та підтримання біржового
курсу таких цінних паперів;
- розроблення нормативно-правових актів, що сприятимуть використанню
державних боргових зобов'язань як інструмента управління ліквідністю;
- розміщення на конкурсних засадах вільних коштів єдиного
казначейського рахунка серед фінансових установ на умовах тимчасової купівлі
державних цінних паперів з наступним поновленням цих коштів до кінця року;
4) поліпшити імідж держави як емітента державних цінних паперів через
підвищення передбачуваності та прозорості державного запозичення шляхом:
- затвердження річного графіка первинного розміщення державних
цінних паперів та завчасне оприлюднення проспектів емісій державних цінних
паперів;
- розміщення та обігу державних цінних паперів на фондових біржах;
- запровадження сучасної конкурентної процедури проведення аукціонів,
яка передбачає розміщення державних цінних паперів в один етап;
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- запровадження загальноприйнятих міжнародних процедур та формул
нарахування відсотків за державними зобов'язаннями для стимулювання
попиту на них;
- поширення таких стандартизованих даних, необхідних для ефективного
функціонування ринку державних цінних паперів, як щоденні котирування
цінних паперів на внутрішньому ринку, крива дохідності державних цінних
паперів тощо.
Розвиток ліквідного внутрішнього ринку державних запозичень може
мати такі позитивні наслідки для всього фінансового сектору та економіки
України в цілому:
- використання суб'єктами господарювання державних цінних паперів для
страхування ризиків з метою мінімізації їх витрат;
- здійснення регулярних розміщень державних цінних паперів за різними
строками обігу, що сприятиме підвищенню їх ліквідності та розвитку
внутрішнього фондового ринку. Це дасть змогу урівноважити попит і
пропозицію, тобто уникнути надлишкової пропозиції, що разом з розміщенням
коштів єдиного казначейського рахунка на умовах тимчасової купівлі
державних цінних паперів істотно зменшить боргове навантаження на
державний бюджет;
- підтримка нижчих валютних ризиків у фінансовому секторі та
безпосередньо для позичальників. Банківський сектор потребує внутрішніх
інструментів для управління ліквідністю та фінансування портфелів
довгострокових внутрішніх державних цінних паперів за допомогою операцій
тимчасової купівлі зазначених цінних паперів за рахунок коштів єдиного
казначейського рахунка. Це зменшить негативний вплив валютних ризиків на
банківський сектор та полегшить для інших позичальників випуск цінних
паперів на внутрішньому ринку;
- створення додаткових можливостей для використання державних
цінних паперів Національним банком з метою проведення монетарної політики
держави.
Отже, основною проблемою функціонування вітчизняного ринку
внутрішніх державних запозичень є обмежена кількість таких інструментів, які
б задовольнили смаки потенційних інвесторів (населення) [4, с.379]. Вагомим
засобом її вирішення є диверсифікація державних цінних паперів. З цією метою
уряд має докласти зусиль для того, аби продати роздрібним інвесторам
державні цінні папери, які раніше купувалися виключно або переважно
оптовими інвесторами, або модифікувати чи адаптувати ці інструменти з тим,
щоб більшою мірою задовольняти смаки роздрібних інвесторів. Іншим
напрямом забезпечення розширення спектра державних цінних паперів є
введення нових типів державних зобов'язань, як правило неринкових,
спрямованих виключно на роздрібних інвесторів. За таких умов нові цінні
папери можуть бути придбані банками, юридичними та фізичними особами, у
тому числі нерезидентами, шляхом співпраці на ринку державних цінних
паперів з первинними дилерами Міністерства фінансів України. Активізація
роботи з державними цінними паперами дала змогу істотно підвищити
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привабливість національного фондового ринку для інвесторів та проводити
більш гнучку політику у сфері управління державним боргом.
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ЗАРУБІЖНИЙ ДОСВІД НОРМАТИВНО-ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ
ДЕРЖАВНОГО ІНВЕСТУВАННЯ
Одним з шляхів покрашення стану державних фінансів в Україні є
підвищення ефективності використання бюджетних коштів, а саме капітальних
видатків. Реалізація цієї мети можлива, зокрема, через удосконалення
законодавства, що регулює державну інвестиційну діяльність, з урахуванням
зарубіжного досвіду у цій сфері.
Наприклад, державне інвестування у Російській Федерації (РФ), виходячи
з діючого законодавства, здійснюється чотирма шляхами, через: Федеральну
адресну інвестиційну програму (являє собою документ, який встановлює
розподіл передбачених у федеральному законі про федеральний бюджет на
черговий фінансовий рік і плановий період головним розпорядникам коштів
федерального бюджету бюджетних асигнувань на реалізацію інвестиційних
проектів будівництва, реконструкції, технічного переозброєння об’єктів
капітального будівництва та (або) здійснення на території РФ інших
капітальних вкладень [1]), Інвестиційний фонд РФ (реалізація інвестиційних
проектів, які здійснюються на принципах державно-приватного партнерства),
дорожні фонди (фінансове забезпечення дорожньої діяльності (проектування, і
будівництво (реконструкція)) у відношенні автомобільних доріг загального
використання, а також капітального ремонту і ремонту дворових територій
багатоквартирних будинків, проїздів до дворових територій багатоквартирних
будинків населених пунктів), бюджетні кредити на здійснення інвестиційної
діяльності (надання коштів на поворотній і платній основах у рамках цивільноправового договору).
Нормативно-правове регулювання державного інвестування в РФ
складається з регулювання: формування та реалізації Федеральної адресної
інвестиційної програми, формування та діяльності Інвестиційного фонду РФ,
дорожніх фондів, надання бюджетних кредитів на здійснення інвестиційної
діяльності. Участь держави в інвестиційній діяльності шляхом виділення
бюджетних коштів з метою здійснення інвестиційної діяльності
опосередковується фінансово-правовим регулюванням у частині визначення
повноважень державного органу на отримання відповідних грошових коштів з
бюджету та надання їх у якості бюджетних інвестицій, бюджетного кредиту з
метою здійснення інвестиційної діяльності або державних гарантій під
інвестиційні проекти.
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У Республіці Казахстан (РК), згідно ст. 151 Бюджетного кодексу РК,
державне інвестування здійснюються за допомогою: реалізації бюджетних
інвестиційних проектів; співфінансування концесійних проектів; участі
держави в статутному капіталі юридичних осіб; вкладення цільового вкладу
засновника для розвитку автономних організацій освіти [2].
Нормативно-правова база регулювання державного інвестування в РК,
крім Бюджетного кодексу РК, складається з ряду урядових постанов щодо:
розгляду, відбору, моніторингу та оцінки реалізації бюджетних інвестиційних
проектів; подання, розгляду та відбору концесійних проектів; створення
спеціалізованої організації з питань концесії (АТ «Казахстанській центр
державно-приватного партнерства», основним предметом діяльності якого є
проведення економічної експертизи, моніторингу та оцінки реалізації проектів),
а також закону Республіки Казахстан «Про концесії».
В Україні нормативно-правове регулювання державної інвестиційної
діяльності здійснюється законом «Про інвестиційну діяльність», Бюджетним
кодексом України та рядом урядових постанов. Деякі напрями регулювання
інвестиційної діяльності наведені у законах України “Про державно-приватне
партнерство” (визначає організаційно-правові засади взаємодії державних
партнерів з приватними партнерами та основні принципи державно-приватного
партнерства на договірній основі), “Про підготовку та реалізацію інвестиційних
проектів за принципом “єдиного вікна”” (визначає правові та організаційні
засади відносин, пов'язаних з підготовкою та реалізацією інвестиційних
проектів за принципом "єдиного вікна"), “Про концесії” (визначає поняття та
правові засади регулювання відносин концесії державного та комунального
майна, а також умови і порядок її здійснення з метою підвищення ефективності
використання державного і комунального майна і забезпечення потреб
громадян України у товарах (роботах, послугах)).
Останнім часом підвищено увагу на зміни нормативно-правового
регулювання державного інвестування у напрямку державної фінансової
підтримки інвестиційних проектів. Це розробка нормативно-правової бази
щодо створення та функціонування Державного фонду регіонального розвитку,
Державного реєстру інвестиційних проектів та проектних (інвестиційних)
пропозицій.
В останні роки в Україні відбулося значне удосконалення законодавства у
напрямку державної політики стимулювання інвестиційної діяльності та
регулювання державних інвестиційних програм зокрема. Але, враховуючи
зарубіжний досвід, залишається значна кількість невирішених питань, таких як
удосконалення методології розроблення, оцінювання та відбору інвестиційних
проектів, а також визначення принципів та механізмів державного інвестування
для реалізації проектів, які потребують державної фінансової підтримки;
розроблення чітких критеріїв відбору інвестиційних проектів, які потребують
державного інвестування або державної фінансової підтримки, з урахуванням
особливостей галузей економіки; забезпечення розвитку системи прямих
державних інвестицій, зокрема на умовах спільного фінансування;
забезпечення прозорості процесу державної фінансової підтримки
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інвестиційних проектів, спрямованих на розв'язання пріоритетних завдань
соціально-економічної політики держави, а також запровадження механізму
оцінки результатів державного інвестування; здійснення контролю за
ефективним використанням бюджетних коштів, наданих для реалізації
інвестиційних проектів; забезпечення підвищення ефективності та посилення
прозорості функціонування механізмів державно-приватного партнерства
(концесії, спільна діяльність, угоди про розподіл продукції тощо), які
потребують подальшого удосконалення нормативно-правової бази.
Список використаних джерел
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аспірант, науковий співробітник,
ДННУ «Академія фінансового управління»
Міністерства фінансів України
КЛЮЧОВІ ПРИНЦИПИ ПЕРЕБУДОВИ ПОДАТКОВОЇ СИСТЕМИ
ЗАДЛЯ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СТАЛОГО РОЗВИТКУ УКРАЇНИ
«Будь-яка зміна, яка нікому не приносить збитків,
а деяким людям приносить користь (за їх
власною оцінкою), є поліпшенням»
Вільфредо Парето
Концепція сталого розвитку (англ., sustainable development) була
сформульована у другій половині XX сторіччя (перші засідання Римського
клубу, конференції у Ріо-де-Жанейро та Йоханесбурзі). Основний зміст її
полягає у формуванні таких національних та світових механізмів органічного
функціонування економіки та суспільства, які дозволяють вирішити проблему
зменшення тиску людини на природні ресурси та управління демографічними
процесами в масштабах усього світу.
Україна є державою, що має всі необхідні передумови для забезпечення
сталого розвитку. Практика управління економікою останніх десятиліть
сприяла збільшенню антропогенного і техногенного навантаження на
природно-ресурсний потенціал, що призвело до деградації багатьох його
складових.

Рис 1. Ключові принципи перебудови податкової системи
Задля ефективного управління перебудовою податкової системи слід
використовувати два критерії – це екологічний критерій та критерій часової
Парето-оптимальності податкової системи. Сутність екологічного критерію
полягає в тому, що держава повинна формувати та перерозподіляти податковий
тягар таким чином, щоб екологозберігаючі технології отримували підтримку з
боку держави. Сутність критерію Парето-оптимальності полягає в тому, що всі
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рішення про підтримку того чи іншого виду діяльності повинні прийматися з
урахуванням майбутніх вигод та витрат. Умова часової Парето-ефективності
означає, що дії та їх вплив на стан системи у теперішньому часі не повинні
призводити до погіршення стану соціально-економічної системи у майбутньому.
З огляду на необхідність дотримання податковою системою в нових
економічних умовах вимог сталого розвитку особливу увагу треба надати
питанню регулятивного механізму державної підтримки, зокрема на два
принципово відмінних інструменти державної підтримки – субсидії та
податкові пільги. Економічний ефект при застосуванні субсидій у більшості
випадків досягається значно швидше. Проте субсидії в більшій мірі призводять
до негативних екстерналій, ніж податкові пільги, оскільки вони дискримінують
не лише діяльність одних економічних агентів на користь інших, а й в динаміці
більше спотворюють базу оподаткування. Якщо у випадку застосування
податкових пільг умова часового Парето-оптимуму виконується, то з практикою
запровадження субсидій добробут одних економічних агентів безпосередньо
поліпшується за рахунок погіршення добробуту інших (умова Паретооптимальності не виконується). Тому державі не залишається іншого вибору як
використовувати систему податкових пільг для дотримання вимог сталого
розвитку.
В новому Податковому кодексі України (від 02.12.2010 № 2755-VI)
Розділ VIII присвячений саме екологічному податку.[1, розділ 1, ст.14.1.57.]
Фактично ж екологічні податки в Україні слугують переважно джерелом
поповнення бюджету, а не інструментом створення екологічної безпеки, та
джерелом нейтралізації забруднень, що, безумовно йде в розріз із
забезпеченням сталого розвитку. Зацікавленість господарюючих суб’єктів у
впровадженні маловідходних і ресурсозберігаючих технологій, у випуску
екологічно чистих товарів та поширенні екологічного менеджменту має
постійно стимулюватися з боку держави. Нині ж податковий механізм
природокористування є таким, що національним підприємствам вигідніше
сплачувати екологічні платежі, ніж витрачатися на природоохоронні заходи, що
значно перевищують обов’язкові платежі.
Існує об’єктивна необхідність створення системи фіскального
моніторингу, який має здійснюватись за трьома основними напрямами. Перший
– це дослідження процесів розподілу податкового тягаря між споживачами та
виробниками в результаті введення податків. Другий напрям – оцінка
ефективності використання коштів бюджету, отриманих від введення податків. І
нарешті третій напрям – це аналіз динаміки податкових надходжень по кожному
податку в залежності від його специфікації (механізм справляння,
відшкодування, ставки податку, податкові пільги та кредити тощо).
За рахунок ряду послідовних кроків в управлінні зміною податкової та
бюджетної систем Україна зможе наблизитись до вимог суспільства «сталого
розвитку», а саме: збільшити рівень заробітної плати, залучати інвестиції в
технологічні інновації, зменшити обсяги використання енергоносіїв та інших
ресурсів, здійснити ефективну структурну перебудову промисловості,
зменшити шкідливі викиди і забруднення природного довкілля.
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оперуповноважений,
Служба безпеки України у Київській області
КАПІТАЛІЗАЦІЯ ПІДПРИЄМТВ – ЗАСІБ
КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ НАЦІОНАЛЬНОЇ ЕКОНОМІКИ
У системі конкурентоспроможності національної економіки важливе
значення має капіталізація підприємств. Систематизація основних положень
теорії капіталізації за змістовним наповненням дозволяє виокремити об’єктні
складові (національне багатство, майно регіонів, активи підприємств,
заощадження домогосподарств), форми прояву (реальна, нематеріальна,
ринкова капіталізація) та результати капіталізації (зростання фундаментальної
та ринкової вартості суб’єкта). Інституціональна будова характеризується
сукупністю суб’єктів та інституцій, які забезпечують протікання процесів
капіталізації підприємств та базується на об’єктивних закономірностях, під
впливом суб’єктивних чинників.
Реалізація суб’єктних відносин процесу капіталізації проявляється у
функціональному змісті, який дозволяє визначати капіталізацію не тільки як
результат, а і як причину продуктивних економічних змін. Процес капіталізації
сприяє рівномірному розподілу капіталу між секторами та суб’єктами
національної економіки; зростанню споживчих та інвестиційних витрат, що
спрямовуються у різні стадії відтворювальних процесів; збільшення обсягу
економічних ресурсів компаній; зміни співвідношень між традиційними та
інноваційними способами господарювання. Процес капіталізації не
відбувається автоматично, а пов’язаний з наявністю розвинених інституційних
механізмів (фондовий ринок, ринок банківських кредитів, ринок послуг
небанківських
фінансових
установ,
інститути
державно-приватного
партнерства), які забезпечують ефективне саморегулювання господарських
процесів ринкового тип, з метою забезпечення належного рівня
конкурентоспроможності національної економіки.
Об’єктна сторона процесу капіталізації визначається закономірністю
намірів суб’єкта капіталізації до зростання ринкової вартості власності, яка
йому належить. Розвиток процесу капіталізації з точки зору його об’єкта
означає збільшення частки власності суб’єкта у національному господарстві
або прирощення національного багатства за рахунок підвищення ефективності
управління різними економічними формами власності.
Важливою передумовою реалізації капіталізації підприємств на практиці
є структурні зміни національної економіки, які мають бути спрямованими на
забезпечення здатності національного господарства, розвиватися за рахунок
зовнішнього, внутрішнього інвестиційного та споживчого попиту, що
передбачає перехід до ефективної інвестиційної моделі економічної
трансформації господарства. Перехід до інвестиційного моделі на основі
державної підтримки, за умови успішної реалізації інших напрямів
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макроекономічного структурного регулювання, означає досягнення таких
рівнів капіталовіддачі, при яких стане можливим рівноважний розвиток
процесу капіталізації за основними секторами економіки.
Специфічні умови функціонування вітчизняного фінансового ринку та
корпоративного сектору вимагають від сучасного менеджменту чіткого
уявлення про стратегію розвитку бізнесу. В сучасних умовах прийняття рішень
щодо структури фінансування бізнесу обмежується не тільки можливостями
залучення позикових коштів, вартістю залучення капіталу, раціональним
співвідношення ризику та доходності, але й існуючими конфліктами інтересів
між учасниками, асиметричністю інформації та низьким рівнем розвитку
фондового ринку.
За результатами аналізу особливостей та умов використання сучасних
інструментів фінансування діяльності підприємств було встановлено, що
найбільші можливості залучення капіталу притаманні експорто-орієнтованим
підприємствам сировинної спрямованості, до відносяться металургійні та
гірничозбагачувальні підприємства. Машинобудівні підприємства, навіть з
високим експортним потенціалом є менш привабливим для іноземних
кредиторів, так як характеризуються повільнішим оборотом капіталу і вищим
рівнем операційних ризиків. Основна причина такої ситуації – високий рівень
залежності фінансових результатів від рівня інноваційної активності
підприємства, а вкладення в інновації є досить тривалими і ризикованими.
Отже, з огляду на викладене, найбільш прийнятною формою фінансування
наукомістких виробництв і для інвесторів, і для підприємств є венчурне
фінансування. Фінансові можливості харчових підприємств мають високий
рівень залежності від рівня конкурентоспроможності продукції, який впливає
на швидкість та доходність капіталу та, відповідно, визначаються
індивідуальними параметрами функціонування бізнесу.
Імплементація моделі капіталізації підприємств в практику дозволить
забезпечити прирощення внутрішньої вартості бізнесу у довгостроковій
перспективі (а разом з цим і конкурентоспроможність національної економіки)
за умови інвестування в інноваційні зрушення, яким притаманна галузева
специфіка (для металургійних підприємств – модернізація технікотехнологічної бази, для залізорудних – ресурсозберігаючі технології, для
машинобудування - продуктові інновації, для харчових – відповідність
міжнародним стандартам якості та екологічності). Здатність створювати
позитивну величину економічної доданої вартості сигналізує менеджменту про
нормальний стан фінансової безпечності внутрішньогосподарських процесів
руху капіталу, фінансової стійкості, ризику та доходності функціонуючого
капіталу.
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БЮДЖЕТНО-ІНВЕСТИЦІЙНА МОДЕЛЬ
СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ УКРАЇНИ
Хронічна розбалансованість фінансово-економічної системи України,
вимагає формування нової моделі стабілізації та розвитку соціальноекономічних процесів у державі. Уже давно державний бюджет сучасної
української держави трансформувався у технічний фінансовий план, кошторис
надходжень і витрат, що не забезпечує економічного зростання національної
конкурентоспроможності та соціального добробуту країни. Проте, він
залишається найважливішим інструментом державного регулювання,
розв’язання політичних, виробничих, економічних, соціальних проблем, який
повинен акумулювати необхідний фінансовий ресурс власного відтворення у
довгостроковій перспективі. За таких умов, невід’ємним важелем економічного
регулювання виступає бюджетне інвестування. Це обумовлює актуальність
даної теми дослідження.
Вагомий внесок у дослідження теорії і практики бюджетних інвестицій
присвячені праці вітчизняних та зарубіжних вчених, серед яких:
С. Буковинський, О. Кириленко, Т. Затонацька, І. Запатріна, І. Луніна,
М. Кейнс, М. Фрідман, А. Фуенте.
В рамках даного дослідження можна запропонувати наступне визначення
бюджетних інвестицій, як видатків бюджетів різних рівнів на фінансування
державних цільових програм, фінансування інвестиційних проектів, програм
розвитку окремих регіонів і галузей економіки, соціального та науковотехнологічного розвитку.
Практична важливість даної економічної категорії полягає в тому, що
держава через систему бюджетних інвестицій приймає безпосередню участь у
інвестиційних процесах. Світовий досвід свідчить, що пріоритетним напрямом
та запорукою ефективності такого інвестування є активізація інноваційної
діяльності в соціальній та економічній сферах [4, c. 65].
Проте інновації вимагають адекватних інвестиційних ресурсів, а
інвестиції у свою чергу здатні принести більший прибуток або соціальний
ефект лише за умов активного фінансування інноваційних проектів та програм.
Так прослідковується чітка демонстрація шумпетерівської ідеї про те, що
монополія яка забезпечена успішними інноваціями, хоча породжує збитки, з
точки зору статичної ефективності але з надлишком компенсує цю шкоду
здійснюючи інвестиції в інновації.
З метою максимізації інноваційно-інвестиційного ефекту реалізації
проектів за участі бюджетних коштів можна визначити наступні принципи: законодавчого регламентування відносин бюджетного інвестування з
урахуванням сучасних ринкових умов; - достатності бюджетних інвестиційних
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ресурсів; - чіткий конкурсний підбір пріоритетних програм та проектів; реалізації інвестування на основі взаємодії ланцюга наука-техніка-виробництво;
- інвестування на довгострокову перспективу; - контролю за цільовим
використанням інвестиційних кошітв; - забезпечення соціально-економічного
ефекту.
Участь держави як інвестора відіграє вагоме значення, але його не слід
перебільшувати. Такі інвестиції доцільні в технопарки та інфраструктуру
(інженерну, науково-виробничу, інформаційну і соціальну).
Дослідження А. Фуенте висвітлюють граничну межу бюджетних
інвестицій яка є оптимальною на рівні 2% ВВП і не повинна її перевищувати
[5]. Перевищення якої характеризуватиме надмірне втручання держави в
інвестиційні процеси. А заниження даного рівня говорить про незацікавленість
держави у власну економіку, що і спостерігається на даний час в Україні,
призводить до відтоку приватних інвестицій та зниження інвестиційної
привабливості вітчизняної економіки.
Тому, доцільно на законодавчому рівні затвердити розмір державних
гарантій для реалізації виключно інвестиційних та інноваційних проектів до
2%, що на 2013 рік повинен становити 33 млрд. грн. згідно прогнозного
показника ВВП (на 2013 рік встановлено не більше 1% ВВП, що становить
тільки 16 млрд. грн.).
Одним із джерел фінансування інвестиційної діяльності держави є кошти
від приватизації державного майна[1, c. 87].
Так у 2011 році загальний обсяг надходжень від приватизації складав 11
млрд. грн., що становив
0,9 % ВВП та майже на половину менше
рекомендованого оптимально значення.
Крім цього, часто кошти від приватизації державного майна, які повинні
мати інвестиційний характер, використовуються на поточне споживання, а
бюджетні ресурси інвестиційного спрямування розпорошувалися між багатьма
державними цільовими програмами, більшість з яких залишалась не
профінансовано із-за відсутності реальних джерел фінансового забезпечення,
що безумовно зменшувало очікуваний соціальний та економічний ефект
бюджетного фінансування, тим самим зменшувало конкурентний економічний
потенціал національної економіки України.
Варто оптимізувати розподіл фінансування інвестиційних проектів
регіонального розвитку між центральною владою та приватними
інвесторами, зокрема через механізми державно-приватного партнерства
шляхом надання бюджетної підтримки.
На нашу думку, важливим джерелом забезпечення бюджетних інвестицій
мають стати зовнішні запозичення, які повинні мати спеціальне призначення та
спрямовуватись на розвиток, а не на споживання. В Україні у 2012 році
заплановано зовнішніх запозичень на рівні 37,5 млрд. грн., з них лише близько
3 млрд. грн. до спеціального фонду.
Крім зовнішніх запозичень, значну роль у фінансовому забезпеченні
реалізації інноваційно-інвестиційних проектів займають кошти населення,
валюта в обігу. Дійсно у 2012 за різними даними в готівковому обігу валюти,
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перебуває близько 80 млрд. дол. США, що на 10 млрд. дол. США більше ніж у
2011 році та на 42 млрд. дол. США більше ніж у 2008 році.
Таким чином, в Україні, поки що не створено достатньо передумов та
механізму для ефективного використання бюджетно-інвестиційної моделі
спрямованої на забезпечення економіко-інноваційного розвитку та досягнення
соціального ефекту. Проте саме така модель сприятиме концентрації
інвестиційних ресурсів на вирішенні ключових проблем державою,
стимулюванні
пріоритетних
інноваційних
напрямів
підвищення
конкурентоспроможності національної економіки, фінансового забезпечення
досягнення пріоритетів розвитку суспільства.
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ПЕРСПЕКТИВНІ НАПРЯМИ РЕФОРМУВАННЯ ПОДАТКОВОГО
КОДЕКСУ УКРАЇНИ В КОНТЕКСТІ ОПТИМІЗАЦІЇ
ПОДАТКОВОЇ СИСТЕМИ УКРАЇНИ
Податковий Кодекс України [2] (надалі – ПКУ) суттєво змінив правовий
базис функціонування системи оподаткування прибутку підприємств в Україні.
Було розв’язано ряд питань та протиріч, що не знаходили розв’язання на
протязі багатьох років.
Розглядаючи правовий вплив ПКУ на систему законодавства України,
необхідно відмітити, що даний документ змінює 184 інших нормативних акти,
спричинив прийняття 93 нормативних актів, скасував 175 нормативних актів,
має відсилання з 1400 нормативно-правових актів. При цьому, зв’язки існують
як із новими законами, прийнятими у період 2011 – 2012 (329 нормативних
актів за цей період) так і з старими нормами, що датуються до 2000 року (таких
документів - 209). Ці цифри свідчать про глибоке та системне проникнення
ПКУ із системою українського законодавства, його ефективну інтеграцію.
Однак національна економіка перебуває у постійному русі, тому нові
реалії економічного життя потребують корекції нормативної бази. Уряд
проявив гнучкість та здатність до адекватного вдосконалення ПКУ, прикладом
чого є 33 Закони України про внесення змін до ПКУ, прийняті за період його
функціонування.
Цими змінами було усунуто різноманітні недоліки, а також здійснено
цілий ряд технічних та редакційних правок. Що стосується найсуттєвіших
вдосконалень, можна відмітити наступні:
1. Закон № 3609-VI «Про внесення змін до Податкового кодексу України
та деяких інших законодавчих актів України щодо вдосконалення окремих
норм Податкового кодексу України» від 7 липня 2011 року (далі – Закон №
3609-VI) [3] усунув ряд протиріч щодо стягнення податку на додану вартість та
на прибуток підприємств. Вдосконалено як принципи оподаткування, так і
процедура оподаткування деяких особливих операцій.
2. Законом України від 04.11.2011 № 4014-VI «Про внесення змін до
Податкового кодексу України та деяких інших законодавчих актів України
щодо спрощеної системи оподаткування, обліку та звітності» [4] (далі Закон
4014) було суттєво вдосконалено спрощену систему оподаткування, яка була
суттєво застарілою та не відповідала сучасним викликам.Значним кроком
назустріч представникам бізнесу стало скасування п. 139.1.12 ст. 139 ПК, щодо
заборони віднесення до складу витрат платежів з операцій із платниками
єдиного податку для платників податку на прибуток.
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3. До наступного етапу коригування Податкового кодексу можна
віднести зміни, прийняті законами від 24.04.12 № 4661-VI «Про внесення змін
до Податкового кодексу України та деяких інших законів України щодо
впорядкування податкового декларування» [5] та 24.05.2012 № 4834-VI «Про
внесення змін до Податкового кодексу України щодо удосконалення деяких
податкових норм» [6] (запроваджені з ІІ півріччя 2012 року). Ці правки
урегульовують ряд норм, що не мали чітких визначень та спрощують
адміністрування податку.
4. Крім того, 5 липня 2012 року прийнято закон № 5083-VI «Про
внесення змін до Податкового кодексу України щодо державної податкової
служби та у зв’язку з проведенням адміністративної реформи в Україні» [7], що
передбачає систематизацію функцій Державної податкової служби. У зв’язку з
цим втрачає чинність Закон України "Про державну податкову службу в
Україні", а Податковий кодекс доповнюється двома новими розділами, які
стосуються посадових осіб ДПС та податкової міліції.
Необхідність спрощення адміністративних процедур для платників
податків зростає у зв’язку з виявленням недосконалих норм та положень ПКУ в
процесі його імплементації, подальшого податкового реформування,
передбаченого у Програмі Президента України “Заможне суспільство,
конкурентоспроможна економіка, ефективна держава” на 2010–2014 рр. [1], а
також відповідно до актуальних тенденцій, притаманних національній
економічній системі.
Державна податкова служба України визначила удосконалення системи
адміністрування податків і зборів та впровадження електронних сервісів
обслуговування і нових моделей податкового супроводу великих платників
податків, як стратегічну тему та мету номер «один» на 2012 рік [8]. Так,
найближчим часом платникам податків, які подають звітність в електронному
вигляді, не потрібно буде платити не лише за програмне забезпечення, а й за
самі «ключі», які необхідно щорічно поновлювати. З цією метою в ДПС
України створено Центр сертифікації ключів.
Враховуюче вищезазначене, постає необхідність у запровадженні норм,
що призведуть до подальшого спрощення системи адміністрування податків,
перетворення податкової системи України на економічно ефективний механізм
наповнення бюджетів всіх рівнів та, одночасно, створення умов для сприяння
розвитку бізнесу.
Таким чином, розглядаючи спрощення адміністративних процедур для
платників податків як основний пріоритет, можна сформулювати подальші
напрямки реформування Податкового кодексу:
- Удосконалення порядку адміністрування податків враховуючи
найкращий досвід держав-членів ЄС. У Європі напрацьовано багатий досвід
ефективної співпраці держави та бізнесу, частина цього досвіду є застосованою
для України. Відповідно, необхідно використати позитивний зарубіжний
досвід, що одночасно підвищить ефективність податкової системи та сприятиме
євроінтеграційним процесам в Україні.
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Уніфікації форм податкової звітності та вдосконалення інструкцій щодо
їх заповнення. Це забезпечить своєчасне надходження законодавчо
встановлених в Україні податків та зборів. Зручні та прості у використанні
форми сприятимуть більш точному наданню інформації, а наявність детальних
інструкції по їх заповненню зменшить кількість помилок у звітності.
- Створення системи доведення до громадськості актуальної, достовірної,
а найголовніше повної інформації щодо системи оподаткування. На
сьогоднішній день існує ряд проблем щодо інформування суб’єктів
підприємництва про зміни умов оподаткування. Необхідно законодавчо
передбачити шляхи доведення до відома підприємців новин податкового
законодавства.
- Удосконалення інформаційної інфраструктури ДПС України пов’язаної
із поданням податкової звітності в електронному вигляді (наприклад, створення
автоматичної системи відшкодування ПДВ). Особливу увагу треба приділити
електронній звітності, як найбільш прогресивній та перспективній. Збір даних
від суб’єктів підприємництва у електронному вигляді дає змогу значно
підвищити швидкість обробки даних на місцевому та загальнодержавному
рівні. Крім того, автоматизація ряду процесів, що на даний момент
здійснюється працівниками ДПС у ручному режимі, може призвести до
скорочення коштів на апарат адміністрування податкової системи.
Отже, Податковий кодекс України виявився дієвим інструментом,
здатним розв’язати проблеми, що існували у системі оподаткування протягом
багатьох років. Крім того, було продемонстровано здатність до ефективного
внесення змін у Податковий кодекс та адаптувати його до реалій економічної
системи України, що постійно змінюються. Однак процес має тривати,
особливо необхідно приділити увагу питанням спрощення процедурних
елементів щодо складання звітності та сплати податків, а також запровадження
електронних систем управління даними на всіх рівнях податкової системи.
-
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МОДЕЛІ ФІНАНСУВАННЯ ІННОВАЦІЙНО-ІНВЕСТИЦІЙНИХ
ПРОЦЕСІВ В ЗАБЕЗПЕЧЕННІ ВИПЕРЕДЖАЮЧОГО РОЗВИТКУ
ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ
Формування економіки ринкового типу об'єктивно вимагає становлення
малого підприємництва як повноцінного суб'єкта ринку, зміцнення його
позицій в умовах конкурентного середовища. Розвиток даного сектору
економіки уможливлює розв'язання низки важливих соціально-економічних
проблем загальнодержавного та регіонального значення: забезпечення
зайнятості населення, подолання бідності, підвищення рівня ділової активності
населення, зміцнення економічного потенціалу регіонів, сприяння розвитку
конкуренції у підприємницькому середовищі. Розвиток даного сектора
економіки забезпечує рішення ряду важливих соціально-економічних проблем
загальнодержавного і регіонального значення: забезпечення зайнятості
населення, подолання бідності, підвищення рівня ділової активності населення,
зміцнення економічного потенціалу регіонів, сприяння розвитку конкуренції в
підприємницькому середовищі.
Розвиток малого підприємництва потребує відповідного кредитного
забезпечення через потребу розширення фінансових ресурсів, що є
обмеженими. Розвиток малого підприємництва вимагає відповідного
кредитного забезпечення за необхідності розширення фінансових ресурсів, є
обмеженими. Кредит є невід'ємним елементом ринкової економіки, який
безпосередньо впливає на процеси розширеного відтворення. Він прискорює
процес відтворення на всіх його стадіях: виробництва, розподілу, обміну,
споживання. Він прискорює процес відтворення на всіх його стадіях:
виробництва, розподілу, обміну, споживання.
Комерційні банки і банківська система повинні бути готові до зростання
обсязів довготривалих інвестицій безпосередньо в сферу виробництва. Потреба
залучення коштів в економіку створює об'єктивні передумови для їх
використовування
в
першу
чергу
в
структурновизначальних
і
фондоутворюючих галузях. У ринковій економіці фінансово-кредитні установи,
як фінансові посередники, акумулюють великі обсяги тимчасово вільних
грошових капіталів суб'єктів господарювання і формують інвестиційний
потенціал. Далі створений інвестиційний потенціал, починає виступати як
пропозиція грошових фондів. Попит на ці фонди створюють потенційні
учасники інвестиційної діяльності, які виступають у ролі покупців. На цьому
ринку формуються попит і пропозиція на кредити, портфельні та інші
інвестиції.
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Розглянуто основні принципи грошово-кредитної політики НБУ з 2002 по
2010 р.р. (останній документ було схвалено рішенням Ради НБУ у вересні 2009
р.), які звичайно розробляють на основі тенденцій розвитку економіки,
грошово-кредитної сфери і прогнозу економічної ситуації, припускають, що
головною метою грошово-кредитної політики. Асоціація «Український
Кредитно-Банківський Союз» (далі – УКБС) висловлює стурбованість
відсутністю другий рік поспіль офіційно схвалених орієнтирів монетарної
політики на поточний період. Громадськість позбавлено можливості
ознайомитися із пріоритетними цілями та середньостроковими орієнтирами
монетарного регулювання як у минулому, 2011 р., так і поточному, 2012 р.
Експерти УКБС зазначають, що норми ст. 100 Конституції України
закріплюють за Радою НБУ обов‘язок розробляти «Основні засади грошовокредитної політики» та здійснювати контроль за їх реалізацією. Крім цього,
згідно до ст. 9 Закону України «Про Національний банк України» Рада НБУ
повинна щорічно (до 15 вересня) не лише підготувати зазначений документ на
майбутній рік, а й опублікувати його в офіційних виданнях та подати до ВРУ
для інформування.
Монетарна політика, будучи одним із головних каналів впливу держави
на економіку, потребує тісного узгодження із пріоритетними цілями інших
складових державного регулювання, в першу чергу, бюджетно-податкової
політики. Однак, незважаючи на схвалення ВРУ «Основних напрямів
бюджетної політики на 2012 рік» (Постанова ВРУ від 13.05.11 №3358-VІ),
якими визначено параметри бюджетного регулювання, монетарна сфера до
цього часу позбавлена офіційно схваленої стратегії розвитку. Виникає загроза
конфлікту різних напрямків економічної політики держави, що суттєво знижує
ефективність державного регулювання в Україні та уповільнює реалізацію
задекларованих реформ у програмних документах Президента та Уряду.
В той же час, в аспекті грошово-кредитних відносин, планується
упровадження заходів щодо посилення процентної політики в регулюванні
грошово-кредитного ринку, підвищення ефективності активно-ліквідних
операцій в регулюванні ліквідності, створення стимулів для активнішого
залучення банками коштів населення на внески і сприяння інвестиційній
спрямованості економічного розвитку за рахунок стимулювання збільшення
обсягів довгострокового банківського кредитування.
Фінансово-кредитні установи України є автономними і незалежними
комерційними організаціями, які формують грошову масу і різні послуги,
зокрема, у вигляді надання кредитів. В умовах ринку значення грошей і
кредитів зростає і перетворює фінансові активи на джерело прискорення
розвитку виробництва.
Аналіз фінансової діяльності підприємств виробничої і кредитної сфери
показує, що комерційні банки, які є основною ланкою, яка забезпечує народне
господарство додатковими грошовими ресурсами, торгують грошима, є
аналітиками ринку, в економічній системі стоять найближче до бізнесу і його
потреб, визначили основною своєю метою отримання прибутку.
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Визначено цілі кожного з учасників ринку кредитних відносин –
продавця і покупця, та виявити інвестиційні джерела довгострокового
фінансування українських підприємств для модернізації виробництва.
Впорядковано опис існуючих моделей фінансування інноваційноінвестиційних процесів, що надалі дозволить виявити грошово-кредитні
механізми в забезпеченні випереджального розвитку економіки і шляхи
оптимізації руху фінансових ресурсів, як визначальної умови модернізації
економіки України.
1. Модель фінансової підтримки інноваційно-інвестиційної діяльності з
державного бюджету.
2. Модель іноземного кредитування.
3. Модель фінансування інвестиційних проектів.
4. Фінансування, пов'язане із структурною перебудовою, спрямованою на
підвищення стабільності, ефективності економіки і її ринкову орієнтацію може
здійснюватися світовим банком (СБ), який іноді називають Міжнародним
банком реконструкції і розвитку (МБРР).
5. Модель інвестиційного кредитування Європейським банком
реконструкції і розвитку (ЄБРР).
6. Окрім міжнародних фінансово-кредитних організацій, які кредитують
інвестиційні проекти в Україні, вітчизняний бізнес підтримують наступні
міжнародні інституції: німецько-український фонд «Міжнародний проект
консультанта»; фонд Євразія. Програма кредитів малому бізнесу; програма
інвестування ОПІК; фонд малих кредитів (Western NIS Enterprise Fund); фонд
підтримки підприємств у нових східних незалежних державах ; агентство США
по міжнародному розвитку.
Найприйнятнішими з погляду оперативності отримання фінансування
інноваційно-інвестиційних проектів з участю іноземного капіталу є моделі
ЄБРР і міжнародних інституцій.
7. Модель прискореної амортизації основних фондів.
8. Податкова модель фінансування.
9. Модель лізингового фінансування.
10. Модель проектного фінансування.
Для модернізації виробництва в даний час українське підприємство може
використовувати переважно наступні інвестиційні джерела довгострокового
фінансування: кошти Державного бюджету України, українських комерційних
банків, портфельних і стратегічних інвесторів. З менш поширеними джерелами
фінансування, в даний час використовують: емісію акцій, емісію облігацій,
емісію конвертованих облігацій, лізинг.
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КООРДИНАЦІЯ БЮДЖЕТНОЇ ТА ГРОШОВО-КРЕДИТНОЇ ПОЛІТИКИ
УКРАЇНИ В УМОВАХ АНТИКРИЗОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ
Стабільність фінансової системи України та динаміка темпів
економічного розвитку були порушені дестабілізуючим впливом кризових
явищ декількох останніх років. Вітчизняна економічна система вимагає
виважених підходів до макроекономічного регулювання, які носять
антикризовий характер.
Тому, в умовах посткризового відновлення економіки України важливим
завданням є забезпечення ефективної взаємодії в діяльності Уряду,
Міністерства фінансів та Національного банку України. А саме, координація
грошово-кредитної і бюджетної політики повинна полягати у ліквідації
суперечностей в процесі їх розробки та реалізації з метою сприяння
досягненню загальних цілей економічної політики, якими є стійке економічне
зростання, довгострокова цінова стабільність, скорочення дефіциту державного
бюджету тощо.
Підходи та механізми до координації грошово-кредитної та бюджетної
політики досліджується у працях таких сучасних економістів як Р. Піндайк, Дж.
Стігліц, Р. Солоу, Ф. Рібе, М. Спенс, Я. Тінберген тощо. Дана проблематика
також піднімається й у працях таких вітчизняних вчених як А. Гальчинський,
В. Геєць, А. Гриценко, Т. Ковальчук, І. Лютий, В. Лагутін, І. Радіонова, В.
Федосов тощо.
Разом з тим, деякі аспекти координації не отримали адекватного
відображення у сучасних дослідженнях, зокрема що стосується аналізу
динаміки вітчизняної економіки в посткризових умовах – тут насамперед
необхідним є ґрунтовний підхід до вивчення напрямів взаємоузгодження цілей
та відповідних інструментів у рамках грошово-кредитної та бюджетної
політики для забезпечення економічного зростання.
До стратегічних сфер координації грошово-кредитної та бюджетної
політики можна віднести [1, c. 161]:
• встановлення оптимального рівня інфляції у довгостроковому періоді;
• фінансування бюджетного дефіциту через ринок державних цінних
паперів;
• підвищення рівня монетизації економіки;
• валютно-курсове регулювання.
У даному контексті пропонується теоретично узагальнена структурна
модель координації грошово-кредитної та бюджетної політики, їх впливу на
досягнення стратегічних цілей макроекономічного регулювання, яка
складається з трьох рівнів:
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•

кінцеві результати – це вищі цілі економічного розвитку, які полягають у
підвищенні загального рівня суспільного добробуту та виражені у таких
показниках як індекс людського розвитку (ІЛР), індекс економічної
свободи (ІЕС), чистий економічний добробут (ЧЕД) тощо. Варто
зауважити, що Україна зайняла 76 позицію за ІЛР за підсумками 2011
року, погіршивши власний показник 2010 року на 7 позицій [2].
•
проміжні результати – це цілі грошово-кредитної та бюджетної політики,
які, в свою чергу є засобами досягнення кінцевих цілей суспільного
розвитку. В якості проміжних цілей виступають: динаміка економічного
зростання, приріст ВВП на душу населення, низькі темпи інфляції,
зниження рівня безробіття.
•
керований вплив – дії держави, направлені на зміну екзогенних
параметрів у рамках макроекономічної політики, що, у свою чергу, веде
до змін проміжних і кінцевих результатів.
Представлені рівні включають блоки, кожен з яких складається з
декількох показників (рис 1).

Рис. 1. Теоретично узагальнена структурна модель координації грошовокредитної та бюджетної політики на основі взаємоузгодження основних цілей
[1, c. 160]
Розглянемо більш детально взаємозв’язки в представленій моделі. На
третьому рівні моделі показовим є індекс людського розвитку, який включає в
себе окрім іншого показники довготривалості життя та освіти, на які безумовно
впливають державні видатки на охорону здоров’я та освіту відповідно.
Другий рівень моделі складається з блоків «інфляція» та «економічні
результати». Відзначимо, що ВВП на душу населення одночасно є одним із
елементів кінцевих результатів і в той же час проміжним результатом. Також у
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рамках другого рівня, блок «інфляція» впливає на блок «економічні
результати», а саме на темпи економічного зростання.
І нарешті перший рівень – рівень координації цілей грошово-кредитної та
бюджетної політики. Блок «монетизація і грошова маса» впливає на блок
другого рівня «економічні результати», так само як і блок «державні видатки»,
оскільки існує взаємозв’язок між обсягами державних видатків і розміру ВВП
на душу населення. Крім цього, блок «державні видатки» безпосередньо
впливає на суспільний добробут.
Дана модель носить загальний характер і демонструє взаємозв’язок
ключових орієнтирів грошово-кредитної та бюджетної політики та їх вплив на
динаміку економічного розвитку та суспільного розвитку в цілому.
Проміжні результати координації грошово-кредитної та бюджетної
політики мають досягатися в умовах неінфляційного зростання ВВП й
забезпечення стабільно невисоких темпів інфляції у довгостроковому періоді.
Дії НБУ тут мають бути направлені на згладжування піків волатильності
цін, відповідності грошової маси та рівня монетизації економіки динаміці
зростання товарної маси.
Бюджетна політика уряду, в свою чергу, має спрямовуватися на
стимулювання економічного зростання, шляхом направлення частини
державних видатків на інвестиційно-інноваційні цілі. При цьому, важливим
завданням є дотримання бюджетної дисципліни на основі щорічного
фінансового планування та прогнозування виконання державного бюджету.
Що стосується джерел фінансування бюджетного дефіциту, який
безумовно збільшиться в умовах зростання видатків інвестиційного характеру,
то ринок державних цінних паперів має стати тим дієвим інструментом, який
здатен своєчасно покривати бюджетні дисбаланси, а роль НБУ полягає в
забезпеченні достатнього рівня ліквідності банківського сектору, який є
основним інвестором в урядові облігації.
Цілком очевидно, що досягнення проміжних цілей не варто очікувати
відразу, тоді як проблема заборгованості держави перед кредиторами є
нагальною й досить актуальною. Тому, координація грошово-кредитної та
бюджетної політики тут має проявлятися в забезпеченні урядом своєчасної
сплати відсотків та погашення власних боргових зобов’язань, а НБУ видається
доцільним допустити помірну девальвацію гривні, з метою дотримання
збалансованості державного бюджету поточного року та нарощення власних
золотовалютних резервів.
На даному етапі функціонування економіки України координація
грошово-кредитної та бюджетної політики має носити антикризовий характер з
ухилом на довгострокову перспективу розвитку.
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ЕМІСІЙНА ДІЯЛЬНІСТЬ НБУ В КОНТЕКСТІ СТАБІЛЬНОСТІ
ФІНАНСОВОЇ СИСТЕМИ УКРАЇНИ
Центральний банк — є емісійним центром країни, це єдиний орган, який
визначає правила організації грошового обігу, контролює діяльність
комерційних банків. Влада цих інституцій заснована на їх монопілізмі у
створенні грошей, тобто на унікальній можливості збільшувати та зменшувати
грошову базу [1, 131].
Випуск грошей центральним банком відбувається у тому випадку, коли
він викупає визначені активи у господарських суб'єктів, або надає кредити
комерційним банкам. Найбільше розповсюдження у ринковій економіці
отримали кредитні операції, це дозволяє характеризувати сучасні
«цетнробанківські» гроші як кредитні. Але наряду з кредитними операціями
велику роль відіграють купівля державних цінних паперів, або купівля векселів
передових національних компаній та придбання вільно-конвертованої валюти
[9, 109].
Обсяги чистої безготівкової емісії в Україні мають кон'юнктурний
характер, так в умовах активного розвитку фінансово-кредитного сектору у
2001-2005 роках відбувався процес зростання обсягів випуску безготівкової
емісії, пік якої прийшовся на 2005 рік (див. рис. 2). У 2006-2007 роках
спостерігається незначне скорочення емісії, а у 2008-2010 новий сплеск обсягів
емісії грошей. Цікавими для дослідження є 2008-2009 роки, час світової
фінансово-економічної кризи. Ми бачемо, що НБУ перейшов, зі звичайного
валютного канілу емісії на переважно кредитний, що пояснювалося
необхідністю стимулювати ліквідність банківської системи.
У 2009-2011 рр. значний обсяг випуску гривні в безготівковий обіг
відбувається за рахунок викупу державних цінних паперів, що є формою
прихованого фінансування держаного бюджету (див. рис. 2). Як бачимо, НБУ
використовує емісію як потужний інструмент щодо підтримки грошової та
фінансової системи України, що відбивається на якості грошового обігу. Так
інфляційні процеси сприяють доларизації в країні, а підтримка емісійними
коштами фінансово-кредитної призводить до дисбалансів у фінансово-грошовій
архітектоніки.
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Рис. 1. Структура випуску в обіг коштів НБУ за різними каналами емісії у
2001-2011 рр.
Джерело: Розраховано автором за даними звітів НБУ за 2001-2011 рр. [3].
Також фондовий канал не може в довгостроковій перспективі
підтримувати стабільність фінансової системи, що призведе до
розбалансування бюджетної та фіскальної ланкок, а це в свою чергу призведе
до глибокої фінансової кризи на рівні державних фінансів.
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Рис. 2. Сальдо між випуском та вилученням грошей через фондовий
канал емісії за 2007-2011 рр. (у млрд грн).
Джерело: Розраховано автором за даними звітів НБУ за 2001-2011 рр. [3].
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Стабільне фінансове становище держави є об'єктивною умовою її
економічного розвитку та зростання суспільного добробуту. Якщо в державі
протягом тривалого часу немає фінансової стабільності, то відбуваєтся процес
порушення економічних та фінансових звязків, а економіка переходить у стан
спаду. В це, в свою чергу, знижує якість життя населення. Як бачимо, емісійна
діяльність НБУ сьогодні носить деструктивний характер і може негативно
вплинути на фінансову стабільність усієї країни.
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ЗАХОДИ З ОПТИМІЗАЦІЇ ДЕРЖАВНОГО БЮДЖЕТУ
Одним з основних інструментів державного регулювання соціальноекономічних процесів в ринкових умовах є бюджет. Бюджет як самостійна
економічна категорія є формою існування реальних, об'єктивно обумовлених
розподільних відносин, які виконують специфічне призначення — задоволення
потреб як суспільства в цілому, так і його адміністративно-територіальних
структур у фінансових ресурсах.
Для виконання своїх функцiй держава повинна мати достатнi грошовi
фонди. Цi фонди вона формує шляхом перерозподiлу валового внутрiшнього
продукту. Найважливiшим засобом, через який держава здiйснює розподiл i
перерозподiл внутрiшнього продукту є державний бюджет. Через бюджет
держави вiдтворюється вся багатогранна її дiяльнiсть i забезпечується
виконання її заходiв.
Розглядаючи бюджет як економiчну категорiю, слiд зазначити, що вiн
вiдображає реальнi виробничi вiдносини, вiдтворює вiдносини розподiлу i
перерозподiлу, концентрує рух грошової маси як самостiйної вартостi, що
нiбито не пов'язана з рухом товарної маси.
Бюджет є важливим економiчним важелем держави, через який
забезпечується контроль за станом виробництва в цiлому. Крiм того, органи
державної влади й управлiння, що затверджують i виконують бюджет, мають
можливiсть впливати через нього на фiнансову дiяльнiсть мiсцевих органiв
влади i управлiння, якi складають, затверджують бюджети адмiнiстративнотериторiальних органiв, останнi, як правило, потребують дотацiй i субвенцiй iз
загальнодержавних дохiдних джерел.
Державний бюджет відіграє важливу роль у забезпеченні перерозподілу
доходів з метою підтримання сприятливого соціального клімату в державі,
здійснення соціального захисту населення, соціального забезпечення
найуразливіших верств населення.
Вирішенням проблеми оптимізації напрямків використання бюджетних
коштів займалося багато вчених. Найбільш вагомий внесок в розвиток даного
напряму внесли такі вітчизняні вчені: Омелянович Л.О., Жибер Т.В., Кодацький
В., Павлюк К. В., Телюк К. та інші.
Метою роботи є розробка заходів оптимізації Державного бюджету
України. Систематизуючи дослідження вітчизняних науковців з питань шляхів
оптимізації Державного бюджету України, вважаємо, що всі заходи можна
поділити на дві групи: структурні та організаційні.
Структурні заходи займають головне місце в процесі оптимізації складу
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Державного бюджету. Ці заходи стосуються зміни пріоритетів фінансування, а
саме:
1. У сфері управління – зменшення до оптимального рівня (стабілізація)
видатків на утримання органів державно влади і управління, судів і
прокуратури, а також упорядкування структури названих органів. Цей захід є
доволі важливим і складним, оскільки видатки на загальнодержавні функції
мають тенденцію до зростання, що також впливає і на структуру видатків з
Державного бюджету України. Захід може бути реалізований різноманітними
способами. З цього приводу становить інтерес зарубіжний досвід щодо економії
державних ресурсів наших найближчих сусідів - Російської Федерації. З метою
економії бюджетних коштів у Калузькій області, наприклад, було прийнято
рішення про те, щоб губернатор (керівник області) не мав заступників. За
рахунок скорочення апарату управління область щороку заощаджувала значні
суми бюджетних ресурсів. Досвід економії бюджетних коштів у Калузькій
області можна з успіхом використовувати і в Україні.
2. У сфері економічної діяльності – збільшення до оптимального рівня
видатків державним підприємствам для підтримання їх рівня розвитку та
сприяння їх стабілізації. Серед цих видатків першочерговому фінансуванню
підлягають сільське господарство, паливно-енергетичний комплекс та обробна
промисловість. Фінансування саме цих напрямків обумовлено тим, що в
Україні: для сільського господарства є сприятливі кліматичні умови і найкраща
земля (чернозем); для паливно-енергетичного комплексу – велика кількість
копалин, але низький рівень їх фінансування, а з тим і видобування, що є
причиною залежності від інших країв (приклад, Росія - газ); для обробної
промисловості – високоякісна сировина, яка замість обробки експортується в
інші країни, а після переробки знову скуповується Україною. Однак з метою
зменшення тиску на Державний бюджет України пропонується часткова
приватизація підприємств державної власності, тобто продаж частки, яка не
перевищує 49 %. Це надасть можливість здійснювати постійний контроль і
керівництво з боку держави, а також сприятиме активній підприємницькій
діяльності на підприємствах України [2, c. 111-112, c. 143].
3. У соціальній сфері – раціоналізація видатків на соціальну сферу
(перегляд пільг, поширення платних послуг, перегляд рівня мінімальної
заробітної плати та прожиткового мінімуму); оптимізація видатків бюджету без
скорочення пільг за рахунок послідовного впровадження госпрозрахункових
форм фінансування установ, зокрема самофінансування; формування системи
підтримки культури, передусім недержавних організацій, різних фондів, з
метою створення умов для продукування ними національно-культурного
продукту, що сприятиме зниженню навантаження на державну скарбницю та
реалізації державної політики у сфері культури і духовності.
Наприклад, Європа отримує близько 30 % надходжень до бюджету від
продажу культурного продукту. Також заходом на шляху до оптимізації
соціальних видатків з Державного бюджету України є надання певних переваг
при проведені меценатства, спонсорства та благодійності, які будуть полягати в
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зменшенні податкового навантаження, можливості отримання відстрочки та
розстрочки плати податків тощо [3, с. 31-33].
Отже, зменшення рівня видатків на управління надасть змогу спрямувати
кошти у сфери, яким необхідні інвестиції для ефективного економічного
розвитку з метою підготовки підґрунтя для забезпечення високого рівня
соціального захисту та забезпечення населення. Наведені заходи сприятимуть
оптимізації складу та структури видатків Державного бюджету України, але не
в змозі стовідсотково вплинути на раціональне та економне витрачання коштів.
Тому постає необхідність реалізації групи організаційних заходів.
Щодо організаційних заходів, то в останні роки вони набувають
важливого значення. Це обумовлено тим, що зниження рівня виконання
Державного бюджету України по видатках у переважній більшості пов’язано з
процесом розподілу видатків серед розпорядників бюджетних коштів, а також
неповним виконанням бюджетних програм. Серед цих заходів важливе
значення для оптимізації видатків Державного бюджету України мають такі:
1. Організація державного контролю за використанням бюджетних
ресурсів. Слабкість державного контролю спричиняє розвиток негативних явищ
в економіці країни. При цьому, перед тим як виділяти фінансову допомогу
регіонам, необхідно спочатку перевірити, як вона використовувалася в минулі
роки. Якщо було неефективне використання фінансової допомоги, то доцільно
таким регіонам допомоги не надавати.
2. Затвердження обґрунтованого та ефективного бюджету. Державний
бюджет України «як головний фінансовий план» став віддзеркаленням
відповідних поглядів та інтересів, недосконалого менеджменту та відсутності
ефективних технологій у прийнятті рішень. Виходячи з цього затвердження
Закону України «Про Державний бюджет» на відповідний бюджетний рік часто
стає предметом пошуку компромісних рішень різних політичних сил, а не
пошуком оптимальних рішень з метою надання суспільних благ з
максимальним рівнем ефективності за наявних ресурсів [4, c. 85-86].
3. Оптимізація мережі виконавців бюджетних програм для того, щоб на
одне завдання припадала мінімальна їх кількість [5, c. 81].
4. Найважливіше – це узгодженість бюджетного і податкового
законодавства стосовно тих норм, які забезпечують збалансованість дохідної та
видаткової частин та мінімізують кількість внесених змін до діючих законів
протягом бюджетного періоду. Оскільки державні видатки «носять публічний
характер і виникають виключно на підставі нормативно-правових актів»,
держава повинна мати дієві правові норми та ефективні методи регулювання та
управління потоками державних коштів [6, c. 138].
5. Перехід від бюджетного планування до бюджетного прогнозування на
основі досвіду багатьох країн світу (США, Австралії), що надасть можливість
поставити стратегічні цілі та визначити шляхи їх досягнення. Тому, з’явиться
можливість виявлення недоліків в бюджетній політиці та їх усунення.
Таким чином, проведення всіх перелічених заходів сприятиме оптимізації
видатків Державного бюджету України і дозволять розробити та впровадити
виважену фіскально-бюджетну політику, в якій буде враховано досвід
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провідних країн світу, що в кінцевому підсумку надасть можливість
сформувати в Державному бюджеті прерогативні статті видатків держави.
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ФОНДИ НАЦІОНАЛЬНОГО БАГАТСТВА ЯК ІНСТРУМЕНТ
ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ УПРАВЛІННЯ
ЗОЛОТОВАЛЮТНИМИ РЕЗЕРВАМИ
Суверенні інвестиційні фонди стають все більш важливою складовою
світового господарства. Відтак, дослідження їх сутності актуалізується в
контексті зростання їх впливу на розвиток світової економіки. На нашу думку,
необхідно визначити витоки та мотиви створення фондів національного
багатства з точки зору аналізу іх значення для національної економіки та
міжнародних економічних відносин.
Глобалізація створює виклики для втручання держави в економіку, втім,
частина науковців вважає, що держава має можливості для адаптації до
наслідків глобальної інтеграції та використання їх на користь національній
економіці, що вписується у концепцію К. Поланьї, в якій держава розглядається
в якості посередника між глобальним ринком та національним середовищем,
яка перетворюється на соціальну систему, творення якої визначається
глобалізаційними процесами [1, с. 23]. Глобальна інтеграція викликає
підвищення інтенсивності впливу глобальних економічних сил, які становлять
небезпеку для стабільності національних економік, відтак, уряди вимушені
встановлювати захисні бар’єри від впливу негативних ефектів нестабільності
світових ринків на національну економіку.
Варто зосередитися на перевагах притоку капіталу з-за кордону, а також
оцінці птенційних ризиків, пов’язаним з фінансовою лібералізацією. З одного
боку, вона може сприяти вирівнюванню споживання або забезпечувати потребу
в інвестуванні в економіку, відтак, стає джерелом ресурсів для її зростання та
диверсифікації. Згідно підходу представників неокласичної течії економічної
думки,
міжнародне
інвестування
повинне
здійснюватися
капіталозабезпеченими країнами, тобто країнами з розвиненою економікою, в
країни, де капіталоозброєність менша, тобто в країни, що розвиваються, та
країни з ринками, що формуються, але варто зазаначити, що економічна
реальність не вписується в стандартну неокласичну модель, оскільки розвиток
та розширення фінансових ринків та спекулятивні операції більш вигідно
здійснювати в країнах з ринками, що формуються.
Загалом, зростання кількості фондів національного багатсва у світі
пов’язане з накопиченням золотовалютних резервів, які перебувають в
управлінні центрального банку з метою захисту та стабілізації грошової
системи, підтримки курсу національної грошової одиниці, забезпечення
підтримки банківської системи в разі необхідності. В сучасних умовах, коли
існує глобальна конкуренція, накопичення золотовалютних резервів також
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дозволяє
урядові
через
валютну
політику
підтримувати
конкурентоспроможність експортоорієнтованих галузей економіки (через
недооціненість національної валюти) та підтримувати стабільність валютного
ринку. Економічна динаміка характеризується тим, що ровиток є результатом
кризових явищ, відтак, уряди змушені здійснювати самострахування від
наслідків фінансових криз. Оскільки резерви призначені для використання в
умовах непередбачуваних змін в економічній ситуації, вони вкладаються у
високоліквідні низькоприбуткові активи.
Утримання резервів, як і будь-яких активів, вимагає певних витрат
(оскільки втрачається можливість використання активів на інші цілі), за
оцінками спеціалістів Deutche Bank, за останні 60 років середньозважений дохід
від вкладень резервів досяг лише 1% на рік, при цьому основною валютою, в
якій зберігалися резерви, був долар США, який своєю чергою характеризується
тенденцією до знецінення [2]. Фактично уряди вилучають частину коштів, які
могли бути спрямовані на капітальні інвестиції в інфраструктуру та структурну
перебудову економіки. Загалом, утримання резервів є недостатньо
прибутковим, тому підхід до управління ними з боку урядів почав змінюватися.
Суверенні інвестиційні фонди є інструментом для заощадження урядом коштів,
які не можуть інвестуватися у національну економіку.
Передумовою для створення фондів національног багатства є наявність
надлишкових золотовалютних резервів. Існує чотири основних показники для
визначення адекватності резервів: відношення резерві до короткострокового
зовнішнього боргу, відношення резервів до М2, відношення резервів до
вартості імпорту за 3 місяці, а також відношення резервів до ВНП [3].
Суверенні інвестиційні фонди створюються саме з надлишкових резервів та
становлять собою певну інституційну інновацію в управлінні резервами,
оскілки уряд повністю володіє їх активами і за необхідності може спрямовувати
їх активи на будь-які інші цілі. Фонди національного багатсва є проявом
пристосування країн з ринками, що формуються, до умов, які існують у світовій
економіці. Фонди національного багатства дозволяють урядам уникнути
негативних ефектів для національної економіки, хоча їх існування викликає
необхідність у вирішенні інших проблем. Втім, як інструмент підвищення
ефективності управління золотовалютними резервами, вони дозволяють
вирішити проблему недостатньо високих доходів від інвестування резервів, в
той же час створюючи конкурентну ситуацію у державному секторі.
Центральний банк та фонди національного багатства фактично змушені
підвищувати ефективність роботи, застосовувати найкраші практики, щоб не
втратити частину активів під управлінням, що має призвести до досягнення
найкращих результатів кожним з них.
Фонди національного багатства дозволяють зменшити або ліквідувати
альтернативні витрати на утримання резервів через більшу диверсифікацію
портфелю активів, в які здійснюється інвестування резервів. Суверенні
інвестиційні фонди дозволяють регулювати валютний ризик, оскільки
вкладення у різні валюти дозволяє скорочувати втрати у вартості
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золотовалютних резервів країни порівняно з консервативною стратегією
центрального банку.
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ЗМІСТ ТА НАСЛІДКИ БЮДЖЕТНОГО ДЕФІЦИТУ В УКРАЇНІ
Дефіцит бюджету – перевищення видатків бюджету над його доходами (з
урахуванням різниці між наданням кредитів з бюджету та поверненням
кредитів до бюджету) [1, с.5].
Проблема бюджетного дефіциту одна з найважливіших у фінансовій
науці. Підсилена негативними наслідками неконтрольованого зростання
інфляційного тиску й обсягів державного боргу, вона може розглядатися у
контексті гарантування економічної безпеки будь-якої держави. Дефіцит
бюджету в поєднанні із державною заборгованістю можна вважати
економічним явищем, що лежить у площині перетину державних фінансів та
макроекономічної динаміки. Таке поєднання зумовлює необхідність тісної
взаємодії державного бюджету і валютно-кредитного механізму на мікро- та
макро- рівнях, а дослідження такого симбіозу набуває міждисциплінарного
характеру і потребує глибокого аналізу різних економічних теорій, наукових
шкіл та вивчення глибинних історико-політичних аспектів цієї проблематики.
Дефіцит бюджету є ефективним інструментом регулювання соціальноекономічних процесів. Формування та реалізація бюджетної політики у частині
регулювання дефіциту бюджету потребує концептуальних підходів до
визначення оптимального розміру, джерел фінансування бюджетного дефіциту
та механізму його використання з урахуванням запасу боргової стійкості,
циклічності економічного розвитку та необхідності фінансування видатків
бюджету для виконання державою відповідних функцій. Доцільним є
використання дефіциту бюджету як складової системи бюджетного регулювання
у період економічних трансформацій та посткризового відновлення економіки з
метою стабілізації макроекономічної ситуації та стимулювання економічного
зростання.
Зважаючи на швидке зростання бюджетного дефіциту й державного
боргу в більшості країн світу, а також загрози внаслідок цього, потрібно
враховувати певні ризики для України з метою завчасного обґрунтування
оптимальних кризових заходів, які повинні вживатися не для подолання
наслідків кризи, а для її попередження. В цьому контексті вчасна ідентифікація
та належна реакція на фінансові ризики мають стати ключовими приорітетами
сучасної національної економічної політики, спрямованої на прискорення
посткризового відновлення економіки України.
Одним із викликів макроекономічної стабілізації в нашій країні є
порушенння координації та узгодженості розвитку фінансового та реального
секторів економіки внаслідок незадовільних темпів реформування та низки
прорахунків в економічній політиці, передусім розбалансованості бюджету
протягом останніх п'яти років. Уряд України інтенсивно працює над
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розв'язанням проблем, що гальмують розвиток реального сектору економіки [2,
с.8].
У більшості країн світу, у тому числі в Україні, бюджетні дефіцити
набули хронічного характеру, що сприяло поглибленню фінансової
нестабільності. Вони дають поштовх інфляційним процесам і відволікають
значні обсяги фінансових ресурсів з приватного сектору. Неконтрольованість і
зняття питання про бюджетне обмеження дефіциту є причиною погіршення
фінансової дисципліни в країні та поглиблення фінансової безвідповідальності
урядів.
Як видно з статистики при збільшенні доходів бюджету збільшується і
видаткова його частина. Зокрема обсяг доходної частини загального фонду
місцевих бюджетів (без урахування трансфертів) на 2012 рік склав 19 млн. 327
тис.грн., що на 4 млн. 147,7 тис. (або 27,3% ) більше затверджених показників
на 2011 рік та на 2 млн. 176 тис. грн. (або 13%) більше фактичних надходжень
за 2011 рік.
Що стосується Державного бюджету на 2012 рік, то 10 квітня уряд вніс до
Верховної Ради проект закону «Про внесення змін до Закону України «Про
Державний бюджет України на 2012 рік», яким, зокрема, пропонується
збільшити доходи держбюджету на 33,3 млрд грн – до 366,167 млрд грн,
зокрема доходи загального фонду на 28,8 млрд грн – до 316,954 млрд грн.
Витрати держбюджету пропонується збільшити на таку саму суму – до 391,356
млрд грн, зокрема витрати загального фонду – на 28,8 млрд грн, до 341,551
млрд грн. [3].
Необхідно констатувати, що в Україні значно зріс державний борг. Це
негативно позначається на стані збалансованості бюджету наступних років,
оскільки навантаження на погашення основної частини боргу та виплату
процентів за боргом відбуваються за рахунок видаткової частини державного
бюджету. Необхідно зазначити, що більшість запозичень, взятих Україною
протягом цих років, залучалися на коротко- та середньостроковій основі. Це
негативно вплинуло на стан бюджетної політики країни, адже необхідно
щорічно виплачувати значні відсотки за користування кредитними ресурсами
та великі суми на погашення основної суми боргу.
У більшості країн світу, у тому числі в Україні, бюджетні дефіцити
набули хронічного характеру, що сприяло поглибленню фінансової
нестабільності. Вони дають поштовх інфляційним процесам і відволікають
значні обсяги фінансових ресурсів з приватного сектору. Неконтрольованість і
зняття питання про бюджетне обмеження дефіциту є причиною погіршення
фінансової дисципліни в країні та поглиблення фінансової безвідповідальності
урядів.
Загалом, бюджетний дефіцит можна розглядати як:
– підтвердження марнотратства центральних органів державної влади;
– чинник економічної нестабільності;
– інструмент економічного розвитку;
– індикатор впливу податкової й бюджетної політики на сукупний
внутрішній попит;
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– показник розширення масштабів діяльності держави;
– політичний інструмент маніпулювання у період виборчих кампаній.
За наявності бюджетного дефіциту держава повинна обирати оптимальні
заходи для його ліквідації. У світовій практиці застосовуються два методи
подолання бюджетного дефіциту: емісійний і беземісійний.
Емісійний метод покриття бюджетного дефіциту пов’язаний з
використанням грошово-кредитної емісії. Такий метод вважається недостатньо
ефективним, оскільки може негативно вплинути на економічну ситуацію в
країні.
Більш обґрунтованим вважається вирішення проблеми бюджетного
дефіциту неемісійним методом за рахунок внутрішніх джерел, шляхом
збільшення податків чи інших доходів або скорочення видатків [2, с. 10].
Отже, в умовах сучасної нестабільної ситуації в економіці України,
бюджетний дефіцит повинен бути мінімальним, таким, щоб його можна було
профінансувати за рахунок реальних надходжень. Бюджетна політика повинна
спрямовуватися на збільшення інвестиційних видатків, тому що вони
сприятимуть підвищенню внутрішнього попиту та спланованих заощаджень
населення, збільшення витрат на підтримку державного сектора економіки.
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ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ФІНАНСОВОЇ СТАБІЛЬНОСТІ У РОЗВИНУТИХ
КРАЇНАХ ТА РЕКОМЕНДАЦІЇ ДЛЯ УКРАЇНИ
Однією з основних проблем будь-якої економічної системи є
забезпечення її ефективної та стабільної діяльності. У сучасних мінливих та
висококонкурентних умовах дуже актуальними є питання саме стабільного
безкризового розвитку. З переходом до ринкових відносин Україна змогла
повною мірою оцінити вплив різного роду криз на розвиток економіки.
Фінансова стабільність невіддільна від характеристик фінансової
системи. Оскільки фінансова система є складним системним утворенням і
складається з таких елементів, як фінансові установи та організації,
інфраструктури інститути та зв’язки між ними, охоплені поняттям фінансових
ринків, то фінансова стабільність передбачає стабільність кожного з цих
елементів цієї системи. Забезпечення фінансової стабільності потребує
системного підходу до всіх складових фінансової системи у їх взаємодії та під
впливом зовнішніх факторів, породжених глобалізаційними процесами [1].
Наприкінці 90-х років ХХ ст. у зарубіжних й вітчизняних наукових
виданнях розпочалася досить гостра дискусія щодо принципів, показників
оцінки та індикаторів стабільності фінансового сектору. Фінансові та
економічні кризи, які упродовж усього ХХ-го століття спостерігалися в різних
країнах світу, як на розвинутих, так і частіше на ринках, що розвиваються,
зумовлювали необхідність всебічного дослідження та розробки відповідних
заходів і методів прогнозування, попередження криз, а також шляхів виходу з
них [2].
Так, після Азіатської кризи в 1999 р. на нараді в Бонні був створений
Форум фінансової стабільності (ФФС), міністрами фінансів і керівниками
центральних банків країн Великої сімки. В центрі уваги Форуму фінансової
стабільності знаходились фінансовий і пруденціальний нагляд, координація дій
і обмін інформацією в цій галузі. Пізніше у квітні 2009 року була створена Рада
з фінансової стабільності в якості наступника Форуму фінансової стабільності
(ФФС), з метою розробки міжнародних стандартів та координації роботи
фінансової влади держав на міжнародному рівні [3]. Основними цілями РФС
стали розробка та сприяння впровадженні ефективних методів регулювання,
нагляду та інших стратегій розвитку фінансового сектору; сприяння
координації та обміну інформацією між органами влади, які відповідальні за
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фінансову стабільність; консультування та моніторинг передового досвіду
щодо досягнення стандартів регулювання.
Масштабність і суперечливість проявів світової валютно-фінансової
кризи у 2007-2008 рр. зумовили необхідність перегляду методологічних
підходів до забезпечення фінансової стабільності як у глобальному масштабі,
так і на національному макро- та мікрорівні. Адже основою глобальних
кризових тенденцій були не лише системні диспропорції розвитку світової
економічної системи, а й помилки та прорахунки керівництва центральних
банків країн та окремих фінансових інституцій щодо вибору методів
забезпечення стабільності фінансово економічного розвитку.
Перші звіти про фінансову стабільність почали публікуватися з середини
1990-х років у Великобританії (1996) та окремих Скандинавських країнах. Слід
зазначити, що після низки фінансових криз МВФ та Світовим банком було
розроблено систему FSAP (Програму оцінки роботи фінансового сектора), що
рекомендована для запровадження як у країнах з розвиненими фінансовими
ринками, так і тими, що знаходяться у стадії розвитку.
Основною метою реалізації таких програм є зниження вірогідності
настання криз на міжнародних фінансових ринках та формування відповідних
інструментів для визначення стабільності фінансового сектора окремих країн
[4]. На сьогодні майже 70 країн світу оприлюднюють звіти про фінансову
стабільність.
Таблиця 1
Публікація звітів про фінансову стабільність в окремих регіонах
Регіон

Кількість
Частота
країн, які
публікацій
публікують
на рік
звіт у
регіоні
та 2/6
2

Австралія
Океанія
Азія
(за винятком
СНГ)
Африка
ЄС
Європа (крім
ЄС)
СНД
Північна
і
Південна
Америка

Середня
кількість
сторінок

Оприлюднення
результатів
стрестестування

60

Так

Підрозділ з
питань фінансової
стабільності –
відповідальний за
підготовку звіту
В 1 країні

14/32

1

77

Відсутнє

У 7 країнах

2/46
24/27+ЄЦБ
10/12

2
1
1

45
100
76

Відсутнє
Так
У 2 звітах

В 1 країні
У 15 країнах
у 5 країнах

6/9
10/32

1
1

62
90

У 3 звітах
У 5 звітах

В 1 країні
В 1 країні

Джерело: інформація про звіти про фінансову стабільність Міжнародного
валютного фонду
Структура, обсяги та формат, а також назви звітів про фінансову
стабільність можуть певною мірою відрізнятися. Проте звіт про фінансову
стабільність є документом центрального банку, специфіка якого полягає в
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наявності притаманних тільки цьому типу звітів атрибутів. Їх узагальнення
надає нам можливість визначити такі ключові атрибути:
- акцент на ризиках та загрозах;
- холістичний (цілісний) підхід. Предметом дослідження звітів про
фінансову стабільність є фінансова система в цілому;
- серійність публікацій. Звіт про фінансову стабільність є серійним
документом (табл. 1), тобто оприлюднення звітів відбувається
безперервно на регулярній основі [5].
Враховуючи світовий досвід та специфіку сучасних фінансових криз, на
наш погляд, ефективнішим є створення та функціонування підрозділу
фінансової стабільності як автономної структурної одиниці центрального
банку. На сьогодні Національний банк сфокусував свою діяльність на
організаційних та методологічних аспектах, що передбачає: вирішення
актуальних методологічних задач складання індикаторів та аналізу фінансової
стабільності (розробка агрегованих індикаторів фінансової (банківської)
стабільності, розроблення методології стрес-тестування та їх застосування при
підготовці звіту про фінансову стабільність).
Список використаних джерел
1. Забезпечення фінансової стабільності в Україні в умовах посткризової
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стабільності/ С.В. Науменкова// Вісник КНУ: Економіка, 2006. – Випуск 90.
5. Сидоренко О.Ю. Роль звіту про фінансову стабільність у діяльності
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РИНОК СТРАХУВАННЯ: ПЕРЕДУМОВИ ВИНИКНЕННЯ,
УЧАСНИКИ ТА ЇХ РОЛЬ У РОЗВИТКУ ЕКОНОМІКИ ДЕРЖАВИ
Перестрахування – це самостійна галузь страхування. Ціль
перестрахування полягає в захисті страховика від можливих фінансових втрат,
які він понесе за власними договорами страхування, якщо не захиститься
перестрахуванням. Об’єм захисту в кожному випадку визначається договором
перестрахування. За допомогою перестрахування страховик може збільшити
ємність свого страхового портфелю через підписання договорів прямого
страхування по ризикам, які перевищують за своєю повною вартістю його
фінансові ресурси. Завдяки перестрахуванню страхова компанія підтримує
необхідну рівновагу у своїй діяльності, яка постійно знаходиться під впливом
багатьох факторів. До таких факторів відносяться і випадкові коливання в
розвитку збитковості, і ймовірність катастроф, які спроможні спричинити
колосальні збитки, особливо в ситуації кумуляції збитку, коли страховик несе
відповідальність по багатьом страховим полісам через одну подію.
Розвиток та особливості ринку перестрахування досліджували такі
науковці, як проф. Базилевич В.Д., доц. Пікус Р.В., проф. Гаманкова О.О.,
проф. Осадець С.С. та інші вчені.
Існує багато визначень перестрахування. Класичне визначення було дане
в законодавстві Великобританії в ХІХ ст., де перестрахування трактувалось як
нове страхування уже застрахованого ризику, призначене для того, щоб
убезпечити страховика від раніше прийнятих ризиків. Найкоротше визначення
дане в німецькому торговому уставі: «Перестрахування – це страхування
ризику, взятого на себе страховиком».
В Законі України «Про страхування» перестрахування визначають, як
страхування одним страховиком (цедентом, перестрахувальником)
на
визначених договором умовах ризику виконання частини своїх обов'язків
перед страхувальником у іншого страховика (перестраховика) резидента або
нерезидента, який має статус страховика або перестраховика, згідно з
законодавством країни, в якій він зареєстрований.
Перестрахування має досить велику історію. Вперше воно з’явилося в
середні віки у сфері морського страхування. Перший широко відомий контракт,
який мав прикмети перестрахування, був укладений в Генуї в 1370 році. Даний
контракт був укладений між агентом страховика та двома торговцями, які
виступили в ролі перестраховиків. По даному договору перестраховувалась
частина рейсу по перевезенню товарів на кораблі із Генуї в Брюгге.
В 1846 році у м. Кельн було створено незалежне Кельнське перестрахове
суспільство. Це була перша організація, яка найбільше вплинула на розвиток
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страхової справи, її техніки та методів, так як з її створенням з’явилася
можливість задовольнити індивідуальні потреби первинних страховиків.
Протягом наступного десятиліття з’явились інші перестрахові організації,
серед яких Мюнхенське та Швейцарське, які і зараз займають вагому нішу на
світовому ринку. Крім того, страховики створювали «внутрішні» перестрахові
організації, капітал яких знаходився повністю або більшою частиною в
розпорядженні основної страхової організації, яка в свою чергу передавала
свою перестрахову діяльність повністю або частково даному «внутрішньому»
перестраховику.
На початку Першої світової війни лідируючі позиції на світовому ринку
займали німецькі перестрахові компанії, які здійснювали чітке управління та
вдосконалювали методи перестрахування. Але в результаті війни німецькі
перестраховики втратили ділові зв’язки з зарубіжними партнерами, втратили
значну частину своїх активів через знецінення та вимушені були починати свою
діяльність спочатку. В цей же період Швейцарська перестрахова організація
значно укріплює свої позиції на світовому ринку перестрахування за
допомогою відкриття дочірніх організацій закордоном. Тим не менш, у 1935
році німецькі перестраховики знову займають лідируючі позиції, не дивлячись
на політику держави, яка зменшувала валютні надходження з метою
досягнення самозабезпечення країни.
Після Другої світової війни на ринку перестрахування відбулися значні
зміни. Держави з соціалістичним режимом ввели державну монополію на
страхування та практично відмовилися від перестрахування. Державні
перестрахові монополії були створені у Перу, Бразилії, Ірані та Уругваї.
Німецькі перестраховики майже припинили свою діяльність, а досягти стійкого
положення на ринку змогли лише у 1950 році.
У ХХІ ст. на світовому перестрахування сформувалися наступні центри:
США, Центральна Європа, Японія та Бермуди. Останні, за оцінками експертів,
акумулюють близько 10% світової перестрахової премії. Лідерами на ринку
перестрахування є такі компанії, як Swiss Re, Munich Re, General Colon Re,
Lloyd´s.
Найбільший ринок перестрахування знаходиться в США, причому велика
частина його операцій зосереджена всередині країни. Перестрахові компанії
Німеччини, Великобританії та Швейцарії, навпаки, працюють на експорт
перестрахових послуг.
На перестраховому ринку є покупці, продавці та страхові посередники.
Перший страховик, який передає ризик у перестрахування, називається
цедентом. Страхова компанія, яка приймає ризики в перестрахування,
називається цесіонером. Процес передачі ризиків перестрахування називається
цесією. Повторна передача ризику на перестрахування називається
ретроцесією. При наступній передачі ризику другий страховик називається
ретроцедентом, а приймаючий у нього ризик – ретроцесіонером.
Перестрахування розширяє можливості прямого страховика, представляючи
собою складну процедуру вторинного перерозподілу страхового ризику на
світовому страховому ринку.
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Таблиця 1
На перестраховому ринку функціонують три основні групи учасників
Назва учасника
Професійні перестраховики

Прямі страховики

Перестрахові брокери

Опис його діяльності
Страхові компанії, які функціонують в межах
дозволенної законодавством організаційно – правові
формі, мають відповідну ліцензію та не ведуть іншої
діяльності, крім перестрахування. В компетенцію
перестраховика не входить пряме страхування і,
відповідно, він не працює зі страхувальниками.
1.Мають спеціальний перестраховий відділ та
регулярно пропонують свої послуги на ринку.
2.Не ведуть регулярної перестрахової діяльності, час
від часу пропонують свої послуги на ринку, в певних
галузях і часто на основі принципу взаємності.
Спеціалізовані посередники, які розміщують ризики
прямих страховиків в перестрахових компаніях. Їх
послугами, як правило,
користуються
прямі
страховики, які не ведуть перестрахової діяльності або
ведуть її в незначній кількості.

На ринку перестрахування продовжується концентрація капіталу,
зумовлена процесами глобалізації в економіці і постійно зростаючою потребою
в більших перестрахових ємкостях. Цей процес веде до формування
найбільших перестрахових груп.
Список використаних джерел
1. Закон України «Про страхування».
2. Заруба О. Д. Страхова справа: Підручник. – К.: Т-во «Знання», 2003.
3. Страхування : Підручник / Керівник авт. кол. і наук. ред.. С.С. Осадець – К.:
КНЕУ, 1998. – 528 с.
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ВДОСКОНАЛЕННЯ СИСТЕМИ ФІНАНСУВАННЯ ОХОРОНИ
ЗДОРОВ’Я В КОНТЕКСТІ РЕФОРМУВАННЯ
Незважаючи на задекларовані Конституцією України гарантії, система
охорони здоров’я (СОЗ) не забезпечує рівного безкоштовного доступу
населення до якісного медичного обслуговування.
При збільшенні обсягу видатків на охорону здоров’я у 2010 та 2011 роках
до 39,4 млрд. грн. та 42 млрд. грн. відповідно, їх частка не перевищувала 4%
ВВП, що майже у 3 рази нижче середньосвітових витрат на медико-санітарну
допомогу [1]. Недостатнє фінансування СОЗ зумовлює необхідність
вдосконалення існуючої системи фінансування галузі, пошук нових
організаційних форм фінансового забезпечення медичних закладів.
Окремим питанням реформування СОЗ в Україні, вдосконалення системи
фінансування галузі присвячені праці таких науковців, як Богуш Л.Г.,
Виноградов О. В., Вороненко Ю.В., Левицький О.І., Рудень В.В., Тощенко Ж.Т.
На разі, в літературних джерелах ще не проведено комплексного аналізу
перших результатів процесу реформування СОЗ.
З метою покращення здоров’я населення, забезпечення рівного і
справедливого доступу усіх громадян до медичних послуг належної якості у
рамках програми економічних реформ на 2010-2014 роки “Заможне
суспільство, конкурентна економіка, ефективна держава” було розпочато
реформу медичного обслуговування. Реформа, поміж іншого, передбачає зміну
організації фінансового забезпечення галузі, приведення її у відповідність до
програмно-цільового методу бюджетування. Зокрема: впровадження медичних
стандартів надання медичної допомоги на засадах доказової медицини,
скорочення чотирьохрівневої системи фінансування до двох, трьох рівнів,
підвищення частки первинної медичної допомоги в загальному обсязі
фінансування медичних послуг, формування національної системи єдиних
економічно обґрунтованих тарифів на медичні послуги, перехід від
кошторисного фінансування до самостійного перерозподілу коштів.
Медичні стандарти включають в себе чотири типи взаємопов’язаних
документів: клінічні настанови, стандарти медичної допомоги, уніфіковані
клінічні протоколи медичної допомоги, локальні протоколи медичної допомоги
(клінічний маршрут пацієнта) [2]. Розвиток стандартизації в СОЗ дозволить
здійснювати стратегічне планування діяльності галузі, регулювання та
контроль за витратами на функціонування системи в цілому.
Перехід на двох та трьохрівневу систему фінансування охорони здоров’я
відпрацьовується у пілотних областях – Вінницькій, Донецькій,
Дніпропетровській та м. Києві. Скорочення рівнів фінансування відбувається
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завдяки чіткій класифікації послуг медичної допомоги на первинну, вторинну,
третинну та екстрену допомогу.
Організація фінансового забезпечення
здійснюється в розрізі видів медичної допомоги: забезпечення первинної
медичної допомоги відбувається на районному та міському рівнях, а вторинної
та третинної – на обласному. Кошти державного бюджету передбачається
сконцентрувати на рівні МОЗ, що забезпечить більш гнучке їх використання.
Запропонована
модель
організації
фінансового
забезпечення
перерозподіляє фінансові ресурси між первинною та вторинною медичною
допомого на користь первинної. Фінансові ресурси бюджетів сіл, селищ, міст
районного значення концентруються на районному рівні, а розпорядниками
бюджетних коштів стають центри первинної медико-санітарної допомоги.
Краще фінансування первинної ланки медичного обслуговування робить
пріоритетним попередження та профілактику захворюваності і, як наслідок,
зменшує видаткові потреби на вторинну та третинну допомогу.
Методика визначення видаткових потреб на фінансування первинної
допомоги, як і раніше, базується на нормативах фінансування на одного
пацієнта помноженого на кількість жителів відповідної територіальної одиниці.
Фінансування вторинної та третинної допомоги відбувається за новим
принципом – шляхом оплати вартості наданих медичних послуг або, так
званого, “глобального бюджету”. Фінансування закладів охорони здоров’я
здійснюється не на основі кошторисів, а на основі договорів про медичне
обслуговування населення, укладених між розпорядником бюджетних коштів
та медичною установою. Кошти спрямовуються на пацієнта, а не на утримання
медичних закладів.
Для розрахунку вартості послуг з охорони здоров’я використовується
витратний метод, який заснований на розрахунку виробничої собівартості та
адміністративних витрат для надання послуги за видами захворювань (рис. 1).

Вартість
медичної
допомоги

=

Вартість послуг з
охорони здоров’я,
які входять до
нозології

+

Вартість одного дня
перебування та
харчування пацієнта
в стаціонарі

×

Термін
перебування
пацієнта в
стаціонарі

Вартість консультативних послуг

+

Вартість діагностичних послуг

+

Вартість лікувальних послуг

+

Вартість профілактичних послуг

+
+

Вартість реабілітаційних послуг

Рис. 1. Розрахунок вартості медичної допомоги в закладах вторинної та
третинної допомоги за новою методикою МОЗ України
Джерело: складено автором за проектом наказу МОЗ України “Про
затвердження Методики розрахунку вартості медичної допомоги” від
21.12.2011
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Запропонована методика дозволить встановити єдині методологічні
принципи при розрахунках по визначенню вартості медичної допомоги для
закладів охорони здоров’я державної та комунальної форм власності,
визначенню бюджетних асигнувань при фінансуванні їх з бюджетів усіх рівнів,
контролю за їх ефективним та раціональним використанням.
Наказом МОЗ вже затверджено Методику розрахунку вартості лікування
хворих на хронічну хворобу нирок V стадії із застосуванням гемодіалізу та
підготовлено проект наказу “Про затвердження Методики розрахунку вартості
медичної допомоги” по всім іншим захворюванням [3, с.122].
Таким чином, в рамках реформування СОЗ в пілотних областях
вдоконалено методику визначення видаткових потреб галузі. Впроваджено
елементи програмно-цільового методу бюджетування, розроблено систему
медичних стандартів, розпочато формування національної систему єдиних
економічно обґрунтованих тарифів на медичні послуги, збільшено частку
первинної медичної допомоги в загальному обсязі фінансування медичних
послуг, проведено перехід від кошторисного фінансування до фінансування на
договірних засадах тощо. Для успішного реформування СОЗ в подальшому
необхідно продовжити роботу з впровадження елементів програмно-цільового
методу бюджетування в пілотних областях із залученням фахівців профільного
міністерства та суміжних галузей. Необхідно завершити підготовку
нормативної бази, що регулює правові відносити в сфері охорони здоров’я.
Результати моніторингу в пілотних областях мають бути взяті за основу при
подальшому реформуванню СОЗ на решті території країни.
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ОСОБЛИВОСТІ СТРУКТУРНОГО РОЗВИТКУ ФІНАНСОВИХ СИСТЕМ
КРАЇН ЦЕНТРАЛЬНОЇ ТА СХІДНОЇ ЄВРОПИ У ПЕРІОД ДО
ФІНАНСОВОЇ КРИЗИ 2008 РОКУ
Після періоду становлення фінансової системи у країнах Центральної та
Східної Європи у 1990х роках, яке для багатьох країн Центральної та Східної
Європи (ЦСЄ) супроводжувалось економічними потрясіннями та банківськими
кризами, 2000-ні роки стали роками динамічного розвитку банківського
сектору і для окремих країн регіону ринків капіталу. Швидке нарощення
банківських активів та зростання ринкової капіталізації до світової фінансової
кризи 2008 року, що відбувалось на фоні надлишкової ліквідності міжнародних
фінансових ринків, зростання частки іноземного банківського капіталу в
країнах регіону, вступу до ЄС та лібералізації фінансових ринків, з одного боку
свідчить, що країни ЦСЄ наздоганяють країни старі члени ЄС у їх фінансовому
розвитку, але з іншого могло вказувати перегрів фінансових ринків і загрозу
стабільності. Мета цієї роботи розглянути структурні зміни фінансових систем
країн ЦСЄ у контексті фінансової стабільності.
Розвиток фінансових систем з особливою увагою до країн ЦСЄ є
предметом наукового аналізу як зарубіжних (А. Аслунд, Дж. Бонін, Д.
Міхайлек, А. Роман, А.Здзеницька, С.Барисиць та інші), так і українських
(І.Лютий, В.Шевченко, А. Філіпенко, З. Луцишин, В.Міщенко і інші) науковців.
Ця робота продовжує аналіз фінансових ринків регіону і фокусує увагу на
актуальних питаннях фінансової стабільності.
Фінансових сектор країн ЦСЄ, що приєдналися до ЄС у 2004 та 2007
роках, зростав значно швидшими темпами за країни зони євро. Так, середній
розмір фінансового сектору, розрахований як сума банківських активів та
ринкової капіталізації по відношенню до ВВП, у країн ЦСЄ зріс вдвічі між 2000
та 2007 роками, тоді як у країнах Єврозони середній приріст склав лише 13%.
Однак, фінансова система країн регіону станом на докризовий 2007 рік все ще
значно поступалась країнам старим членам ЄС: розмір фінансової системи
країн ЦСЄ становив від 53% до ВВП (Румунія) до 130% до ВВП (Словенія),
тоді як в країнах Єврозони від 165% до ВВП (Греція) до 429% до ВВП
(Люксембург)5.
Країни регіону мають банківсько-орієнтованою фінансовою системою,
однак, у більшості країн регіону в 2000-2007 роках ринкова капіталізація
зростала швидше за ріст банківського сектору. У регіоні виділилися країни з
найбільш розвиненими ринками капіталу. Відповідно до розрахованих
індикаторів структури фінансової системи за методикою Р.Левіна та А.
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Деміргук-Кант [Ошибка! Источник ссылки не найден.], які вимірюють
відносний розмір, активність та ефективність банківського сектору по
відношенню до ринків капіталу ми можемо виділити наступні групи країн: 1).
Країни регіону з найбільш розвиненими ринками капіталу – Польща, Угорщина
та Чеська Республіка; 2). Країни з відносно високою ринкою капіталізацією, але
низькою активністю ринків капіталу – Болгарія, Румунія, Словенія; 3) Країни з
низьким розвитком ринків капіталу – Естонія, Словаччина, Латвія та Литва.
Розвиток банківського сектору у передкризові 2000-ні роки в країнах
ЦСЄ відбувався надстрімкими темпами у формі швидкого зростання
банківських кредитів до ВВП. Причинами стрімкого зростання кредитування в
країнах ЦСЄ називають як фактори попиту (зростання наявних доходів
населення, очікування щодо майбутнього зростання доходів, стабілізація
інфляції) так і фактори пропозиції (доступ до дешевших іноземних фінансових
ресурсів, поступове зниження відсоткових ставок, зростання конкуренції між
банками, розвиток фінансової інфраструктури та інституцій) [Ошибка!
Источник ссылки не найден., с.7]. Найшвидше банківські кредити
недержавному сектору зростали в Латвії (середнє реальне зростання у 20002007 році 38,6%), Румунії (32,7%), Литві (31,7%), та Болгарії (30,3%). Найнижчі
темпи у Словаччини (2,4%), Чеської Республіки (4,3%) та Польщі (10%)
[Ошибка! Источник ссылки не найден., c.5]. Таким чином, більшість країн
регіону демонструвало надмірні швидкі темпи зростання банківських кредитів,
тобто кредитного буму. В Болгарії кредитний бум почався з 2003 року, в
Естонії та Латвії з 2004 року, Румунія демонструвала надмірні темпи зростання
кредитування у 2006 році, Угорщина та Словенія занадто швидко нарощували
банківські кредити відповідно у 2006 та 2005 роках [Ошибка! Источник
ссылки не найден.].
Найбільша частка приросту банківських кредитів у більшості країн
регіону (за виключенням Словенії) припадає на кредити домогосподарствам,
насамперед на іпотечні кредити, які на кінець 2007 року в середньому для країн
нових-членів ЄС складали 51,4% всіх кредитів домогосподарств або 15,7% ВВП
[Ошибка! Источник ссылки не найден., c.75]. При чому частка іпотечних
кредитів у іноземній валюті для деяких країн була особливо високою: Румунія –
89,7% всіх іпотечних кредитів у 2007 році, Польща – 55,2%, Угорщина – 46,4%,
Болгарія – 37,3%, що робило ці країни уразливими до можливої девальвації
національної валюти У Чеської Республіки та Словаччини майже відсутні
іноземні кредити у іноземній валюті [Ошибка! Источник ссылки не найден.,
c.82]. Зростання банківських кредитів країни регіону в основному фінансували
за рахунок депозитів та власного капіталу, однак зростаюча частка
фінансування за рахунок зовнішніх запозичень була характерна для Угорщини,
Румунії та Словенії [Ошибка! Источник ссылки не найден., c.82]. Країни
Балтії також фінансували кредитний бум шляхом притоку іноземного капіталу
[Ошибка! Источник ссылки не найден., c.80].
У 2000-ні роки активно розвивались фондові ринки країн регіону: в
Болгарії ринкова капіталізація зросла з 5% до ВВП у 2000 до 67% в 2008, в
Чеській Республіці з 20% до 44%, в Угорщині з 30% до 32%; в Польщі з 18% до
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51%; в Румунії з 3% до 25% та у Словенії з 12% до 79%6. Вагомим фактором
розвитку ринків капіталу став інтерес іноземних інвесторів, який стимулювався
вступом країн до ЄС у 2004 та 2007 роках. Крім того, збільшення іноземної
участі, в поєднанні з лібералізацією рахунку операцій з капіталом, стали
відчутним стимулом для валютного ринку в регіоні і спонукали розвиток
швидко зростаючих, хоча все ще в зародковому стані, ринків похідних
інструментів в деяких країнах регіону [Ошибка! Источник ссылки не
найден., c. 4]. Але насправді найбільш розвинені ринки акцій, облігацій і
похідних інструментів, як ми вже зазначали у поділі країни регіону на групи,
мають Польща, Угорщина та Чеська Республіка. В той час як швидке зростання
і високий рівень ринкової капіталізації в Словенії, Болгарії та Румунії є
оманливим і побудований на спекулятивній поведінці інвесторів, в той час як
реальні об’єми торгів на фондових ринках цих країн залишаються обмеженими
[Ошибка! Источник ссылки не найден., c. 8]. При цьому найцікавішим для
інвесторів фондовим ринком в регіоні стала Варшавська біржа з найбільшим
абсолютним розміром капіталізації, найбільшим оборотом деривативів та
найбільшою кількістю компаній у лістингу.
Таким чином, більшість країн регіону у 2000-ні роки демонстрували
ознаки перегріву у динаміці розвитку як банківського сектору, так і ринків
капіталу, що насамперед стосується Болгарії та Румунії. Ринки капіталу
залишилися недорозвиненими у країнах Балтії, де загрози фінансовій
стабільності накопичились у домінуючому банківському секторі, що
фінансував надмірне зростання кредитів шляхом зовнішніх запозичень.
Угорщина та Польща мають більш зрілі у порівняні з іншими країнами регіону
ринки капіталу та банківську систему, які демонстрували помірніше зростання.
Але висока залежність від іноземного фінансування в Угорщині зробили цю
країну чутливою до економічних і фінансових потрясінь 2008 року. Фондова
біржа Польщі – Варшавська фондова біржа – закріпилась як лідер серед
фондових бірж регіону. В Чеській Республіці та Словаччині через
консервативний нагляд та зважену монетарну політику банківські кредити
зростали найнижчими темпами за рахунок внутрішніх джерел, що зробило
банківську систему стійкою до кризи.
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РОЗРИВ МІЖ ВЛАСНИМИ ДОХОДАМИ І ВИДАТКАМИ
МІСЦЕВИХ БЮДЖЕТІВ, ТА ШЛЯХИ ЙОГО СКОРОЧЕННЯ
Існуючі проблеми інституціональних змін у фінансовій системі не слід
зводити тільки до недосконалості діючого законодавства та ігнорування
регіональних інтересів з боку центральних органів влади. Аналітичні матеріали
свідчать, що основою суперечностей при формування та виконанні місцевих
бюджетів є розрив між власними доходами і витратами місцевих органів влади
[1, с. 195].
Сьогодні, Україні вкрай необхідно проводити реформу міжбюджетних
відносин, оскільки діюча система має багато недоліків на законодавчому рівні.
Головним ефектом від проведення реформ у міжбюджетних відносинах
має стати скорочення співвідношення частки трансфертів наданих бюджетом
центрального рівня - бюджетам місцевого самоврядування за рахунок
збільшення власних доходів місцевих органів влади.
Протягом останніх років спостерігається негативна тенденція до
збільшення частки міжбюджетних трансфертів, яка сягала понад 50% у
структурі доходів місцевих бюджетів. Така ситуація спричиняє надмірну
залежність від вищих органів та посилює регулюючий важіль держави на
органи місцевого самоврядування, які компенсують різницю у сумі необхідної
для покриття видатків за рахунок міжбюджетних трансфертів. Така залежність
призвела до збільшення регіонів реципієнтів. Якщо на початку 90-х років
кількість таких регіонів налічувало 14, то на сьогодні всі 26 (крім м. Києва) є
реципієнтами.
Для скорочення розриву бюджетів між власними доходами і витратами
місцевих органів влади, потрібно вжити наступні заходи:
1.
Підвищити
фінансову
незалежність
органів
місцевого
самоврядування і рівня фінансової забезпеченості делегованих повноважень
через встановлення відповідності між видатками та доходами місцевих
бюджетів;
2.
Розширити
власну
дохідну
частину
органів
місцевого
самоврядування шляхом перерозподілу складу доходів І та ІІ кошиків доходів
міждержавним та місцевими бюджетами, а саме передача на місцевий рівень
податків та зборів як:
- Плата за ліцензії й сертифікати, державну реєстрацію, плата за
використання природних ресурсів. [2].
3.
Збільшення доходів, що не враховуються при розрахунках
міжбюджетних трансфертів, шляхом включення до їх списку: плати за землю в
повному обсязі, адміністративних штрафів, плати за торговий патент на деякі
види підприємницької діяльності;
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- Активізувати економічну та господарську діяльність органів місцевого
самоврядування з цілю збільшення ділової активності;
- Розширити повноваження органів місцевого самоврядування стосовно
самостійного адекватного становлення ставок місцевих податків і зборів;
4.
Підвищення видаткової автономності місцевих бюджетів та
ефективності використання бюджетних коштів на місцевому рівні шляхом
передачі на місцевий рівень видаткових повноважень, а саме:
- Зміни законодавства з метою створення механізмів для об'єднання
ресурсів місцевих бюджетів у рамках фінансово-організаційної кооперації на
місцевому рівні;
- Проведення децентралізації у частині видаткових повноважень між
державним та місцевими бюджетами з приводу управління видаткових функцій
з метою збільшення ефективності та мобільності вирішення негайних проблем
на відповідних територіях;
- Провести територіальну реформу, з метою оптимізації адміністративних
видатків пов’язаних з їх обслуговуванням;
- Передати обслуговування деяких суспільних послуг які несуть велике
фінансове навантаження на місцевий бюджет – приватним підприємствам, під
жорстким контролем та регулюванням з боку держави за діяльністю цих
підприємств;
Таким чином можна зробити висновки що, саме від самостійності
місцевих бюджетів, залежить стабільність економіки України. Доказ тому,
події світової кризи під час якої Україна опинилась у країнах-лідерах, по темпу
зменшення ВВП та інфляції національної валюти, що негативно відобразилось
на соціально-економічних показниках. Від цих наслідків країна ще оговтується
і зараз.
08.07.2010 року в Украйні були прийняті зміни до Бюджетного кодексу
України, які вдосконалили систему міжбюджетних відносин направлених на
розширення власних доходів органів місцевого самоврядування. Незважаючи
на позитивні надбання, потрібно і надалі вдосконалювати законодавчу базу, яка
б посилювала зацікавленість органів місцевого самоврядування самостійно
залучати фінансові ресурси, нарощувати інвестиційну привабливість регіону та
переходити із рангу дотаційних в розряд донорських одиниць бюджету.
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ПРОТИДІЯ ТІНЬОВІЙ ЕКОНОМІЦІ ЯК ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ
ФІНАНСОВОЇ БЕЗПЕКИ УКРАЇНИ
Тіньова економіка є в усіх країнах світу і її мотивація схожа. Вона
постійно заповнює слабо контрольовані або зовсім не контрольовані ніші у
світовому просторі. Її мобільність і здатність до самовідтворення в умовах
компресії простору і часу створення міжнаціональних контролюючих
інститутів, які забезпечили б інтеракційний підхід до розв’язання проблеми
тінізації економіки країни світу через її детінізацію.
Розвиток тіньової економіки стримує соціально-економічний розвиток
держави та стимулює деструктивні процеси в усіх сферах національної
економіки. З цим пов’язана необхідність вжиття заходів з детінізації економіки
в контексті забезпечення економічної безпеки держави.
Теоретичні, методологічні та практичні аспекти впливу тіньової
економіки на фінансову безпеку держави досліджувалися у працях І.Лютого, А.
Базилюка, О. Барановського,З.
Варналія, Б. Данилишина, Т. Ковальчука, М.
Коржанського, Ю. Лисенкова, Л. Савченко, Л. Тарангул, О.Турчинова та
багатьох інших учених.Разом із тим, хочу зазначити, піднята проблематика
залишається актуальною для подальших досліджень, адже національна
економіка постійно розвивається, а процеси функціонування тіньової економіки, як постійні, так і дискретні, весь час знаходяться під впливом різних
вагомих чинників.
Розвиток тіньової економіки пов’язується з глобальною трансформацією
світового господарства. У розвинених країнах іллегалізація економічної
діяльності викликана залученням цих країн до індустріального та
інформаційного суспільства. У соціалістичних країнах різке зростання
тіньового сектору виявилося результатом недосконалості директивно-планової
моделі економіки порівняно з ринковою.
В Україні, як і в багатьох інших країнах СНД, після здобуття
незалежності стрімкого зростання набула «тіньова» економіка. Це зумовлено
невідповідністю законодавчої бази тим ринковим відносинам, які почали
зароджуватися.Відмивання доходів безпосередньо пов’язане з ухиленням від
сплати податків.
Тіньова економіка в Україні стала однією з найважливіших не тільки
економічною, а і соціально-політичною проблемою. Обсяг тіньової економіки
складає в нашій державі від 40 до 60 відсотків ВВП. Обсяг капіталу, що
перебуває за межами України, але має українське походження, з початку
встановлення її незалежності, сягає приблизно $50 мільярдів.
Основними сферами, у яких тіньова економіка набуває вагомого значення,
виступають: сільське господарство, будівництво, деревообробка, сфера
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операцій з нерухомістю, торгівля автомобілями, легка промисловість,
нафтопереробна, хімічна та рибна промисловість, оптова торгівля [1, с. 229230].
Очевидно, тіньова економіка несе серйозні загрози, у тому числі й для
фінансової безпеки держави, та згубно впливає на основні її складові:
бюджетну, валютну, грошово-кредитну, боргову, банківську безпеку,
безпекустрахового та фондового ринків [2, с. 56-61].
За даними Міністерства економіки України, особливо небезпечною для
фінансової безпеки держави є загроза відтоку національного капіталу за
кордон, що є одним з основних чинників розвитку та розростання тіньової
економіки.
Про факти відмивання доходів злочинного походження до
правоохоронних органів інформація надходить у більшості випадків від
органів, на які покладено фінансовий моніторинг та виявлення сумнівних
фінансових операцій. «Тіньова» економіка, як суспільне явище властива всім
соціально-економічним системам, є неодмінною їх складовою. До тіньової
економіки належить вся економічна діяльність, що з тих чи інших причин не
враховується офіційною статистикою і не включається при підрахунках до
показників національних рахунків.
На мою думку, відмивання брудних грошей тісно пов’язане з корупцією в
політиці та соціальних сферах, що спричинює поєднання владних структур з
кримінальним світом.
Боротьба з тіньовою економікою не може полягати лише в
адміністративних та каральних заходах, вона, по-перше, неможлива без
детального статистичного обліку тіньових капіталів. По-друге, як демонструє
досвід інших держав, надзвичайно ефективним методом боротьби з нею є
амністія тіньових капіталів як політична, так і правова.
Зростання тінізації економіки, її вплив на фінансову безпеку значно
знижує “імунітет” країни.Важливим чинником тінізації економіки України є
недосконалість і переважно фіскальний характер податкової політики та
нестабільність нормативно-правової бази.
Причини її розквіту загальновідомі — податковий тягар, надмірне
регулювання державою ринків праці та продукції, недосконале законодавство.
Серед наслідків — погіршення інвестиційного клімату, недовіра до керівництва
держави як громадян, так і представників зарубіжних країн. В кожній сфері
прояву тіньової економіки потрібно шукати різні шляхи детінізації, адже
специфічність кожної галузі не дає все звести під стандартне трактування. На
мою думку необхідно створити умови для легалізації тіньового сектора та
усунення державних корумпованих структур на всіх рівнях влади.
Дослідження свідчать, що задля забезпечення фінансової безпеки та
усунення впливу тіньового сектора на неї потрібно постійно вживати таких
заходів: аналіз ринку цінних паперів; діагностика запропонованих
інвестиційних проектів; захист державних підприємств від іноземного
втручання, тобто від скуповування контрольного пакету акцій іноземними
інвесторами; аналіз негативних наслідків розвитку виробничої та ма276

ркетингової структури підприємств у країні [3, с. 76-80].
На сучасному етапі тіньова економіка відіграє важливу роль у
формуванні ринкової структури господарства України. Вона значним чином
впливає на фінансову безпеку держави, роблячи її вразливою.
Необхідно звернути увагу на існуючі положення митного, бюджетного,
податкового законодавства. Нова нормативно-правова база має бути націлена
на створення таких законів та підзаконних актів, які будуть привабливими як
для держави, так і для підприємців взагалі
Таким чином, явище тінізації економіки впливає на всі сфери
функціонування національної економіки. Завдяки зусиллям влади мають бути
встановлені жорсткі перешкоди на шляху тонізації прибутку та відтоку
капіталу, що забезпечить очищення економіки та покращення фінансового
клімату держави та забезпечить стабільний стан фінансової безпеки країни.
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ЗАСОБИ АДМІНІСТРАТИВНОГО ВПЛИВУ У ВАЛЮТНОМУ
РЕГУЛЮВАННІ УКРАЇНИ
У дійсний кризовий період застосування ряду валютних обмежень в
Україні є об'єктивно необхідним [3]. Але ефективну валютну політику
неможливо проводити тільки засобами адміністративного впливу. Їх варто
доповнювати стимулюванням розміщення капіталу в національну економіку в
порівнянні з можливостями експорту капіталу закордон [1].
Обов'язковий продаж валютного виторгу був скасований в 2005 р., через
що НБУ втратив інструмент, яким забезпечувався гарантований продаж валюти
на внутрішньому валютному ринку. 2009 р., після девальвації гривни, відбулося
різке скорочення обсягів імпорту, і в січні 2009 р. експорт перевищив імпорт. У
свою чергу, економічна криза привела до падіння попиту на закордонні товари,
тому на той момент не було необхідності введення обов'язкового продажу
валютного виторгу експортерів на рівні 50%, а також скорочення строків
розрахунків по зовнішньоекономічних операціях зі 180 днів до 90 днів. Але вже
у 2012 р. ініціатива з дозволу центральному банку тимчасово вводити
обов'язковий продаж частини валютного виторгу (на термін до шести місяців)
та змінювати терміни розрахунків за операціями експорту та імпорту товарів
закріплена в розробленому в НБУ законопроекті №11033, зареєстрованому у
Верховній раді 25.07.2012 р. Надання права НБУ використовувати такі
інструменти дасть можливість для запобігання розвитку негативних тенденцій
на валютному ринку України.
Важливим кроком України на шляху становлення ринкової економіки
стало скасування збору на обов'язкове державне пенсійне страхування операцій
по придбанню безготівкової іноземної валюти на міжбанківському ринку
України. Цей збір є малоефективним інструментом формування дохідної
частини бюджету Пенсійного фонду й не робить істотного впливу на приріст
інвестицій і темпів економічного зростання [2]. Метою введення цього збору
було отримання додаткових доходів для погашення заборгованості з виплати
пенсій. Збір відіграв значну роль у вирішенні цієї фіскальної та політичної
проблеми. У 1999 р. було погашено понад 1 млрд. грн. заборгованості, з них
387 млн. грн. становили надходження від цього нового збору. Збір до
Пенсійного фонду зазнав кількох змін з часу запровадження. Так, була звужена
сфера справляння збору, яким раніше обкладались всі операції (готівкові та
безготівкові), до лише безготівкових у 2004 році одночасно з підвищенням
ставки з 1,0% до 1,5%. Звільнення готівкових операцій від сплати збору до
Пенсійного фонду було головним чином зумовлено небезпекою розвитку
тіньового ринку обміну валют. Хоча збір до Пенсійного фонду практично
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виконав своє завдання як інструмент негайного погашення заборгованості з
виплати пенсій, він продовжував залишатись значним джерелом бюджетних
доходів для уряду. У 2005 р. збір до Пенсійного фонду дозволив зібрати 2,1
млрд. грн. доходів, що склало 2,0% загальних доходів Державного бюджету. У
2007 р. ситуація повторюється із сумою доходів, але їх частина зменшується до
1,7%.
Збір до Пенсійного фонду із операцій купівлі-продажу безготівкової
інвалюти має наступні основні негативні наслідки для економіки України:
- гальмування надходження іноземних інвестицій в країну;
- обмеження імпорту інвестиційних товарів;
- нанесення шкоди розвитку внутрішнього ринку капіталу;
- обмеження ліквідності валютного ринку.
Збір до Пенсійного фонду був насправді податком на операції на
валютному ринку, коли кожна угода купівлі-продажу валюти обкладалася
податком зі ставкою 1,5% до 2006 р., 1,3% у 2006 р., 1% у 2007 р., 0,5% у 2008
р., 0,2% у 2009 р., 0,5% у 2010 р. [4]. Внаслідок цього, простий обмін
ліквідністю між банками стає надто дорогим і не відбувається на практиці. Як
наслідок, банки не могли діяти як «маркет-мейкери». Натомість, при виконанні
наказу про купівлю, скажімо, 1 млн. дол. США, вони мали знайти компанію,
яка бажала продати 1 млн. дол. США або банк з аналогічним наказом про
продаж. Отже, збір до Пенсійного фонду суттєво зменшував ліквідність, а
внаслідок цього і ефективність функціонування валютного ринку України.
Більше того, збільшувалася потреба в інтервенціях на валютному ринку з боку
НБУ.
З 01.07.2010 р. Законом «Про державний бюджет» збір до Пенсійного
фонду із операцій купівлі-продажу безготівкової інвалюти скасували, однак у
зв’язку із завершенням терміну дії цього закону він був автоматично
поновлений з 01.01.2011 р., коли у січні 2011 р. Верховна Рада України його
знов скасувала. На сьогодні з метою уникнення негативного впливу
дестабілізуючих чинників (дій валютних спекулянтів, зовнішніх валютних
ризиків, політичної складової) повторно активно піднімається питання
введення цього збору, але вже в розмірі 3% при купівлі безготівкової іноземної
валюти. На даний момент це може мати помітний ефект в Україні, але при
цьому слід включити ризики для клієнтів комерційних банків, що виконують
кредитні зобов'язання в іноземній валюті, проводять розрахунки за
міжнародними контрактами, щоб уникнути тінізації таких потоків. Тому для
звичайних фінансових операцій не спекулятивного характеру треба розробити
систему пільг або повне звільнення від уплати цього збору комерційними
підприємствами, які працюють на зовнішньоекономічному ринку України. Цей
захід позитивно вплине на стабільність курсу, зростання доходів держави і
погасить валютні спекуляції та надмірну монополізацію валютного ринку
України, коли кілька великих спекулянтів одночасними діями можуть впливати
на валютний курс.
Але НБУ потрібно розуміти, що введення цього збору до операцій з
готівковою іноземною валютою невпинно позначиться на настроях населення,
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яке буде скуповувати валюту, тому такі кроки дестабілізують валютний ринок, і
утримати курс гривні на поточному рівні вже не вдасться. Справляння збору з
роздрібного продажу валюти також призведе до конфлікту з міжнародними
фінансовими установами, тому мова має йти лише про введення збору на
купівлю безготівкової валюти. У такому випадку тиск відчує не валютний
ринок, а імпортери, бо збір привнесе нові податкові надходження від
зростаючих обсягів імпорту. А це є дієвим інструментом зниження темпів
приросту імпорту.
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РЕГУЛЮВАННЯ ДОХОДІВ НАСЕЛЕННЯ ЯК ІНСТРУМЕНТ
ЗБАЛАНСОВАНОСТІ БЮДЖЕТУ ПЕНСІЙНОГО ФОНДУ УКРАЇНИ
В умовах економічних перетворень важливим є удосконалення
фінансової політики держави, в тому числі в частині збалансування бюджетів
фондів соціального страхування. Вагомим джерелом формування доходної
частини бюджету Пенсійного фонду України, як найбільшого фонду
соціального страхування, є нарахування на заробітну плату у вигляді єдиного
соціального внеску. Показник частки власних надходжень, що формуються за
рахунок надходжень єдиного соціального внеску, у структурі доходів бюджету
Пенсійного фонду України у 2011 році становив 70,4 відсотки. З Державного
бюджету України на фінансування пенсійних програм протягом 2011 року було
виділено 58,3 млрд. грн. Із загального обсягу виділених асигнувань
40,6 млрд. грн. – дотація на виплату пенсій, надбавок та підвищень до пенсій,
призначених за різними пенсійними програмами, 17,7 млрд. грн. – кошти на
покриття дефіциту Пенсійного фонду України для виплати пенсій. З метою
своєчасної та у повному обсязі виплати пенсій Пенсійному фонду України з
єдиного казначейського рахунку виділялися позики. Повернення наданих сум
позик відбувалось після закінчення виплатного періоду в межах фінансових
можливостей Пенсійного фонду України. Загальна сума позик, наданих у
2011 році, становила 43,4 млрд. грн. Протягом року на їх погашення було
спрямовано 31 млрд. грн. Залишок непогашених сум позик станом на
1 січня 2012 року становив 12,4 млрд. грн. З урахуванням вищезазначеного
загальна сума дефіциту бюджету Пенсійного фонду України у 2011 році
сягнула 30,1 млрд. грн.
У табл. 1 наведені данні про надходження коштів до бюджету Пенсійного
фонду України за 2007-2011 роки.
В умовах економічних перетворень необхідним є зменшення частки
коштів державного бюджету в бюджеті Пенсійного фонду України. Досягнення
даної мети можливо за умови збільшення власних надходжень бюджету
Пенсійного фонду України за рахунок єдиного соціального внеску від
приватного сектору економіки. Що в свою чергу вимагає якісно нових підходів
реалізації державної політики в сфері регулювання рівня доходів і зайнятості
населення.
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Таблиця 1
Надходження коштів з Державного бюджету України до бюджету
Пенсійного фонду України у 2007-2011 роках

Роки

Доходи
бюджету
Пенсійного
фонду
України
млрд. грн.

2007
2008
2009
2010
2011

101.4
143.4
151.9
183.6
197.5

Дотація з
Державного
бюджету України
На
виплату
пенсій
млрд.
грн.
23.5
40.3
31.1
38.2
40.6

Показник
питомої ваги
Усього
Нарахування Позичка з
коштів
коштів з
бюджетних
єдиного
Державного
Державустанов на
казначейбюджету
ного
На
заробітну
ського
України в
бюджету
покриття
плату млрд.
рахунку
бюджеті
України
дефіциту
грн.
млрд. грн.
Пенсійного
млрд. грн.
млрд. грн.
фонду
України,%
0.0
12.3
0.8
36.6
36.1
0.0
14.2
2.2
56.7
39.5
13.7
16.0
15.0
75.8
49.9
26.6
12.2
6.1
83.1
45.3
17.7
12.9
12.4
83.6
42.3

Джерело: розраховано за матеріалами Пенсійного фонду України,
Державної казначейської служби України [4,5].
Представник фізіократизму А. Тюрго зазначав, що робітники живуть за
рахунок продажу своєї праці, а їх заробітна плата внаслідок конкуренції серед
робітників встановлюється на мінімальному рівні [1, с. 19]. Основу мету
державної політики у сфері регулювання формування рівня доходів населення
він вбачав в зменшенні конкуренції між робітниками шляхом створення
додаткових робочих місць, що зумовить зростання рівня доходів населення, а
відповідно – власних надходжень Пенсійного фонду України.
При реалізації державної політики у сфері регулювання зайнятості
населення країни необхідно врахувати погляди лауреата нобелевської премії з
економіки Дж. Хекмана, досліджуючи питання зайнятості населення, він
розробив методику оцінки впливу тривалість перебування в статусі
безробітного на шанси отримати роботу, яка полягає в аналізі залежності
терміну перебування в статусі безробітного та шансу знайти роботу. При
звільнені шанси знайти роботу при збільшені терміну перебування у статусі
безробітного збільшуються в арифметичній прогресії, але після настання
певного періоду – суттєво скорочуються [2, c. 332].
Американський вчений Дж. Л. Мікеселл, дослідник бюджетної
проблематики, зазначав, що рівень доходів працівників у державному секторі
економіки визначає розміри заробітної плати у приватному секторі економіки.
Резервом збільшення розмірів заробітної плати в приватному секторі економіки
є збільшення розмінів заробітної плати у державному [3, c. 109].
Враховуючи вищевикладене для збалансування бюджету Пенсійного
фонду України, зокрема для збільшення обсягів власних надходжень при сплаті
єдиного соціального внеску, необхідно знизити рівень безробіття в країні та
збільшити рівень заробітної плати в державному секторі економіки. Що
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зумовить збільшення кількості платників страхових внесків, а відповідно
додаткові надходження бюджету Пенсійного фонду України.
Збалансованість бюджету Пенсійного фонду України та відповідно
розвиток системи пенсійного забезпечення в цілому залежить від якісного рівня
реалізації державної політики у напрямі регулювання зайнятості та рівня
доходів населення.
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ШЛЯХИ ПОКРАЩЕННЯ ФІНАНСОВОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ
СОЦІАЛЬНОЇ СФЕРИ В УКРАЇНІ
Основними проблемами економічного та соціального розвитку України
протягом її незалежності були постійні нестачі фінансових ресурсів,
акумульованих в централізованих та децентралізованих фондах, необхідних для
виконання державою покладених на неї функцій, в тому числі обов’язків
забезпечення кожній людині відповідного рівня життя та умов відпочинку,
розвитку її спортивних та духовних здібностей. Це викликано в першу чергу
тим, що в економіці України багато елементів залишилися в тій же формі, в
якій були успадковані від командно-адміністративної системи, що спричинило
утворення макроекономічних диспропорцій. Вони, в свою чергу, значно
зменшують ефективність бюджетного фінансування соціальної сфери.
На стан соціальної сфери, також, впливають непослідовність проведення
реформ виконавчими органами влади, їх неузгоджена діяльність, а іноді і
бездіяльність, значні вади в реалізації державної соціальної політики. Все це
веде до того що в Україні можна виділити низку основних проблем, які з часом
приведуть до кризових явищ в соціальній інфраструктурі:
1. недостатні розміри фінансування соціальної сфери;
2. непослідовність та фрагментарність фінансування;
3. неефективна структура фінансування (основна вага витрат припадає на
заробітну плату, що веде до занепаду матеріальної інфраструктури);
4. відсутність стимулів для переходу до децентралізованого фінансування
частини соціальних витрат.
Зазвичай найголовнішою проблемою здійснення соціальної політики, яка
і визначає межі її здійснення, є проблема фінансування соціальних витрат.
Згідно зі світовою практикою, джерелами прямого та непрямого фінансування
соціальної сфери є [1]:
- безпосередні бюджетні видатки;
- податкові видатки у вигляді пільг, відшкодувань, відстрочок;
- страхові внески до державних та недержавних страхових фондів;
- усуспільнення коштів підприємств у вигляді їх зобов’язань щодо
виконання соціальних функцій;
- благодійність приватних осіб, фірм та організацій;
- громадські ініціативи - різного роду фонди та збори;
- особисті кошти та зобов’язання громадян;
- кредити;
- надання державного майна, використання державної інфраструктури.
Звичайно, держава в теперішніх економічних умовах не в змозі
профінансувати усі соціальні гарантії в повному обсязі, проте забезпечити
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поступове наближення основних соціальних стандартів та гарантій (пенсій,
допомог) до прожиткового мінімуму зобов’язана. Прожитковий мінімум має
використовуватись лише для загальної оцінки рівня життя, а не як соціальний
стандарт, який лежав би в основі забезпечення конституційних соціальних
гарантій [2].
Невідкладними заходами щодо реформування системи соціального
захисту є вдосконалення механізмів адресної допомоги найбільш незахищеним
верствам населення з одночасною поступовою ліквідацією практики надання її
через дотації та пільги всім категоріям населення, що їх потребують.
Основними шляхами реалізації цих заходів слід вважати такі:
- запровадження і фінансове забезпечення на державному рівні
мінімальних
соціальних
гарантій
(пенсій,
стипендій,
допомоги
малозабезпеченим непрацездатним громадянам, безробітним);
- встановлення науково обґрунтованих пропорцій між середніми
мінімальними рівнями заробітної плати і пенсій, допомогою по безробіттю та
допомогою малозабезпеченим громадянам пенсійного віку і сім’ям з дітьми, з
різними оцінками рівнів бідності;
- запровадження, виходячи з динаміки споживчих цін, попереджувальних
заходів соціального захисту населення, адресної допомоги і субсидій;
- захист купівельної спроможності малозабезпечених непрацездатних
громадян і сімей.
Викладені пропозиції можна вважати тактичними завданнями. До
стратегічних завдань реформування системи соціального захисту слід віднести
значне зростання ролі страхових підходів у механізмах соціального захисту та
створення законодавчих, інституційних і фінансових засад для нової системи
соціального страхування, що передбачає обов’язкове страхування, пов’язане зі
стажем роботи громадянина і його участю у створенні фондів соціального
страхування; державне страхування окремих категорій громадян і відповідне
забезпечення гарантій, які бере на себе держава (щодо військовослужбовців та
ін.), добровільне страхування. Така система соціального страхування має
забезпечити більш ефективний соціальний захист населення, об’єктивну
диференціацію пенсій та інших соціальних гарантій відповідно до внеску
кожного громадянина чи його страхового статусу.
Іншою перспективою розвитку соціальної сфери можна назвати
залучення приватного сектора економіки до цієї галузі. В час існування
Радянського Союзу, багато великих підприємств мали власну інфраструктуру,
що включала дитсадки для дітей працівників, рекреаційні центри, лікувальні
заклади (лікарні та санаторії), будинки культури, стадіони, які фінансувалися за
рахунок коштів підприємства. На даний момент існування ринкових механізмів
господарювання
видається
доцільним
стимулювання
створення
корпоративними структурами закладів соціальної інфраструктури всіх галузей,
зокрема залучення середнього та великого бізнесу [3]. Це можна реалізувати за
рахунок непрямих засобів впливу держави на економіку, зокрема через надання
державою податкових та кредитних пільг, суб’єктам бізнесу, які беруть на себе
певну соціальну відповідальність, надання переваг в тендерних торгах та
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державних замовленнях проектам, що передбачають реалізацію соціально
важливих заходів, зобов’язування нового власника під час приватизації
державних підприємств створювати, підтримувати і розвивати власну соціальну
інфраструктуру приватизованого підприємства, тощо.
Такий шлях вирішення проблеми фінансового забезпечення соціальної
інфраструктури має очевидні переваги:
- зменшується навантаження на бюджети всіх рівнів;
- з’являється стимул для підвищення продуктивності праці;
- соціально свідомим підприємствам надаються фінансові вигоди у вигляді
державного стимулювання;
- ефективність використання корпоративних коштів на порядок вища, ніж
коштів державного і місцевих бюджетів.
Запропоновані заходи здатні розрядити сучасну соціальну обстановку та
покращити економічну ситуацію. Вивільнені з їх допомогою кошти можна
спрямувати на економічний розвиток (що розширить фінансові можливості
держави), вирішення проблеми зайнятості, соціальний захист, реалізацію інших
програм переходу до соціально-орієнтованої економіки.
Враховуючи
необхідність
бюджетної
складової
соціальної
інфраструктури, найбільш доцільним є поєднання її з недержавними закладами
медицини, дошкільної освіти, культури, мистецтва та спорту. Такі
перетворення повинні бути поступовими та базуватися на добровільній
ініціативі суб’єктів господарювання, вони вимагають не менше 8-10 років.
Схожі системи в розвинених країнах створювалися протягом десятиліть, тому
для України важливо вже сьогодні робити кроки у цьому напрямі.
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НЕСТАБІЛЬНІСТЬ ФІНАНСОВОЇ СИСТЕМИ УКРАЇНИ:
ПРИЧИНИ ТА ОСОБЛИВОСТІ ПРОЯВУ ЗА УМОВ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ
Світова фінансова криза 2007-2009 рр. наглядно продемонструвала, що
жодна держава не застрахована від ризиків, пов’язаних з нестабільністю
глобальної фінансової системи. Глобалізація веде не лише до розширення,
поглиблення та прискорення взаємозв’язків між країнами світу, але й, як вказує
Дж. Сорос, глобалізує фінансові ринки і здійснює зростаючий домінуючий
вплив на національні економіки глобальних фінансових ринків і
транснаціональних корпорацій [1].
Глобалізаційні процеси, які впродовж останнього десятиліття швидкими
темпами охопили практично усю світову економіку, зумовили виникнення
значних ризиків у всіх сферах, зокрема, у фінансовій. Під впливом глобалізації
змінюється модель побудови як світової, так і національних фінансових систем.
Якщо раніше в їх основі були комерційні банки (bank-based system), то в
останній період переважає система, що ґрунтується на фінансових ринках
(market-based system) [2, с. 62]. Це веде до видозміни характеру ризиків у
фінансовій системі і можливості її регулювання заходами монетарної політики
центрального банку. Наявні ж інструменти грошово-кредитної політики
зорієнтовані передусім на регулювання ліквідності банківської системи.
У зв’язку з більш високим рівнем інтегрованості національних
фінансових ринків у світовий (у порівнянні з банківськими системами) значно
посилився вплив екзогенних чинників фінансової нестабільності на стан
національних економік, насамперед, за рахунок зростаючого тиску з боку
відпливу капіталу з країни і наявності “ефекту зараження”. Найбільш
вразливими від породжених глобалізацією ризиків є країни з ринками, що
розвиваються, одна з яких – Україна. Значні втрати у фінансовому секторі,
відтік капіталу й скорочення обсягів зовнішньоторговельних операцій
спричинили спочатку зниження темпів зростання, а згодом і падіння обсягів
ВВП, яке значно перевищувало аналогічні показники більшості країн світу.
Відбулося розбалансування фінансового ринку, значне зниження ефективності
функціонування банківської системи, знецінення національної валюти,
прискорення інфляційних процесів, виникнення інших негативних наслідків.
Найбільш відчутне у світі падіння обсягів виробництва і знецінення
національної валюти Л. Шинкарук вважає “закономірним результатом якості
економічного зростання, яке мало місце у докризовий період” і
обумовлювалося в основному двома чинниками: зростанням цін на товари
традиційного українського експорту, зумовлених прискореним зростанням
світової економіки з 2004 р., і високим внутрішнім попитом, який стимулювали
монетарна політика та суттєве збільшення кредитування за рахунок іноземного
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капіталу [3, с.64]. Тобто економічне зростання в докризовий період
спричинялося переважно під дією сприятливих чинників зовнішнього
походження і в меншій мірі внутрішніх чинників. Ця особливість економічного
зростання та залежність рівня фінансової стабільності в Україні від стану
світових економіки і фінансового ринку відзначається В. Гейцем. На його
переконання, неефективна міжнародна спеціалізація сформувала небезпечну
залежність національної економіки від кон’юнктури світових товарних та
фінансових ринків і обумовила високу вразливість від макроекономічної
стабільності [4, с. 83].
Значна глибина кризового стану економіки зумовлена, насамперед,
наявними
макроекономічними
диспропорціями,
що
породжені
довгостроковими системними суперечностями:
- надмірною часткою споживання (надлишок попиту, який необхідно було
компенсувати випереджаючим зростанням імпорту) і низьким обсягом
нагромадження;
- надмірно високою відкритістю економіки зовнішньому світу, низьким
рівнем її диверсифікації та відносно вузькою спеціалізацією експорту, що
сформувало високу залежність економічної динаміки та фінансового
становища від ділового бізнес-циклу світової економіки і кон’юнктури
зовнішніх ринків. Міжнародна криза ліквідності знизила світову
економічну активність, спричинивши спад зовнішнього попиту на
основні товари українського експорту (сталь та хімічну продукцію) і
значне зниження цін на них;
- інституційної нерозвиненості фінансової системи та вузькості механізмів
рефінансування банківської системи, що призвели комерційні банки до
надмірних обсягів зовнішніх запозичень і нарощування у великих
обсягах зовнішнього боргу.
З виникненням міжнародної кризи ліквідності зменшилися обсяги
зовнішніх запозичень при наростаючому відпливу капіталу, що значно знизило
ліквідність банківської системи і призвело до скорочення кредитування,
інвестицій та споживання.
Криза не лише призупинила бурхливе нарощування активів у банківській
системі, які у передкризові роки збільшувались в середньому на 35 %, але і
призвела до проблемного для банків зростання простроченої заборгованості за
кредитами, що ускладнило можливості розширення кредитування суб’єктів
економіки. Простежується залежність негативного впливу зміни величини
простроченої заборгованості на результативність діяльності банків, вираженої в
показниках рентабельності активів і капіталу. Особливо показовими в цьому
плані є 2009-2010 рр., коли зростання простроченої заборгованості досягнуло
свого максимуму (2009 р. – 9,36 %, 2010 р. – 11,25 %), а рентабельність активів
і рентабельність капіталу банківської системи України знизилася відповідно до
-32,52 % і -4,38 % у 2009 р. та -10,19 % і -1,45 % у 2010 р. Лише у І півріччі
2012 р., коли рівень простроченої заборгованості по кредитах знизився на 4
процентних пункти, дані показники стали позитивними.
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В сучасний період більш прискорене зростання обсягів імпорту у
порівнянні з експортом, наростання негативного сальдо платіжного балансу,
зменшення золотовалютних резервів НБУ можуть свідчити про посилення
фінансової нестабільності в Україні. Якщо ж врахувати таку подію, як
парламентські вибори (28 жовтня 2012 р.), що традиційно супроводжуються
підвищенням соціальних витрат з державного бюджету і зростанням його
дефіциту, нарощуванням грошової маси в обігу і девальваційним тиском на
обмінний курс, то можна з високою ймовірністю стверджувати про подальше
посилення фінансової нестабільності. При посиленні дії несприятливих
зовнішніх чинників це може призвести до виникнення кризових явищ. І саме
дія зовнішніх чинників, які найбільше справляли вплив на стан фінансової
нестабільності в Україні в минулому, на наше глибоке переконання,
визначатиме її рівень ще на протязі доволі тривалого періоду часу.
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Державна фінансова інспекція України
РИЗИК-ОРІЄНТОВАНИЙ ПІДХІД ДО ПЛАНУВАННЯ
КОНТРОЛЬНО-РЕВІЗІЙНОЇ РОБОТИ
Якісний підбір підконтрольних об'єктів і своєчасність проведення на них
контрольних заходів значною мірою впливають на ефективність роботи
контролюючих органів. Вказане дозволяє віднести планування контрольноревізійної роботи до одних з найважливіших етапів державного фінансового
контролю, який значною мірою визначає подальшу результативність діяльності
Державної фінансової інспекції України.
Як показує практика, кількість планових ревізій та перевірок державних
закупівель, які проводяться органами Держфінінспекції, у середньому майже в
7 разів перевищує кількість позапланових контрольних заходів.
Саме тому квартальні плани контрольно-ревізійної роботи з переліками
підконтрольних об’єктів дають змогу зважено підійти до організації
державного фінансового контролю. Переорієнтація критеріїв відбору таких
об’єктів з системно-періодичного на ризик-орієнтований, забезпечує кінцеву
результативність контролю за умови його економічності. Такий результат
зумовлений самою природою ризику та його застосування під час планування
підконтрольних об’єктів до перевірки.
У законодавстві України реалізовано основні економічні поняття
визначення ризику. Згідно Закону України "Про основні засади державного
нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності" «Ризик – кількісна міра
небезпеки, що враховує ймовірність виникнення негативних наслідків від
здійснення господарської діяльності та можливий розмір втрат від них» [1].
Його дія не поширюється на органи Держфінінспекції, проте згідно ст. 5
затвердження критеріїв оцінки ступеня ризику від здійснення господарської
діяльності і періодичність проведення планових заходів, затверджуються
Кабінетом Міністрів України за поданням органу державного нагляду
(контролю).
Національний банк України у Правилах Національної системи масових
електронних платежів [2], трактує ризик уже як ймовірність
виникнення певної події, настання якої призводить до фінансових чи
іншого виду втрат.
Про негативний вплив ризиків на результати діяльності установи
зазначено в урядовому документі Постанові КМУ «Ризикові операції – будьякі дії (події) зовнішнього і внутрішнього характеру, які негативно вплинули
або можуть вплинути на рівень управління фінансово-господарською
діяльністю суб'єкта господарювання, досягнення ним поставлених цілей і
виконання завдань, ефективність використання ресурсів, результати фінансово290

господарської діяльності, а також на можливі резерви підвищення ефективності
та поліпшення фінансових і виробничих результатів діяльності» [3].
Аналогічні підходи встановлено Мінфіном та Казначейством у спільному
наказі від 07.10.2008 № 417 "Про затвердження Термінологічної бази системи
внутрішнього контролю та аудиту Державного казначейства України" [4].
Наступний алгоритм планування за ризиками враховує їх сутність
відповідно до вищеозначених нормативних вимог (рис.1).
Отримання інформації, оцінка її
достовірності та актуальності
Фіксація, узагальнення та
систематизація ризиків
Кількісна та якісна оцінка ризиків

Інформація
достатня

Прийняття рішення
Інформація
недостатня

Внесення об’єкту (тематики) до
плану контрольно-ревізійної роботи

Рис. 1. Алгоритм планування на основі ризик-орієнтованого підходу
Але на шляху впровадження ризик-орієнтованого підходу в органах
Держфінінспекції є певні перешкоди.
На даний час підконтрольними органам ДКРС є близько 100 тисяч
підприємств, установ і організацій, багато з яких знаходяться в стадії
реорганізації, ліквідації, або нещодавно створені. Уточнення такого масиву
інформації в установленому порядку є неможливим.
Існуюча форма отримання інформації про діяльність потенційних
підконтрольних об’єктів або відсутність доступу до баз даних інших державних
органів не дозволяє належно здійснювати роботу щодо оцінювання на
ризиковість.
Вирішення вказаної проблеми знаходиться у площині дослідження та
впровадження найкращого світового досвіду Держфінінспекцією, як учасника
проекту "Модернізація державних фінансів", одним з етапів якого є
вдосконалення підходів до планування контрольно-ревізійної роботи.
Початковим етапом для вирішення цієї проблеми має стати розробка та
впровадження Методології планування за ризиками.
У відповідному документі необхідно визначити основні типи негативних
(ризикових) обставин (втрат). Серед таких обставин, наприклад, виділяють
типи негативних обставин (втрат):
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- Недоотримання доходів
- Втрати від здійснення витрат на придбання товарів, робіт і послуг за
завищеними цінами або які фактично не отримано
- Втрати від неналежного зберігання активів та/або управління ними
- Втрати третіх осіб (винагороди, лікарняні, пенсії тощо)
Потім на основі цього необхідно визначити критерії ризиків та способи їх
врахування.
По суті, методологія повинна являти собою набір ризиків – окремих
потенційно небезпечних показників діяльності об’єкта контролю, які
вважаються достатніми для попередньої оцінки його діяльності.
Фактичні значення цих показників пропонується порівнювати з
встановленими критеріями (обсягами, сумами тощо). Залежно від різниці між
показником і критерієм визначати вагомість того чи іншого ризику (або його
відсутність).
Крім того, необхідно визначити детальний перелік можливих джерел для
отримання інформації, а також принципи її оцінки. Передбачити можливість
доступу до такої інформації.
Таким чином, якісна оцінка ризику повинна здійснюватись шляхом
наявності у об’єкта певного показника, а кількісна – шляхом порівняння його
фактичного значення з еталонним. Цю роботу необхідно здійснювати в
автоматизованому режимі.
Слід зазначити, що для практичного застосування цієї методики органи
служби потребують отримання значної кількості різнопланової, достовірної та
формалізованої інформації про об’єкти контролю.
На жаль, отримання такої інформації фактично не врегульовано
відповідними документами та часто є недосяжним у використанні для цілей
планування контролю, незважаючи на велику кількість (понад 100 таких
джерел) баз, реєстрів, кадастрів тощо.
Висновки. Впровадження нових підходів до планування контрольноревізійної роботи на основі оцінки ризиків діяльності установ та організацій
потребує по-перше, вироблення методики та алгоритмів такого оцінювання, по
–друге – формування інформаційних джерел та механізмів доступу до цієї
інформації. Практичне застосування методики спрямує наукові та
експериментальні дослідження у напрямках встановлення певних критеріїв
ризиків та способів їх застосування.
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СУЧАСНІ АСПЕКТИ КОНЦЕНТРАЦІЇ ФІНАНСОВОГО КАПІТАЛУ У
БАНКІВСЬКОМУ СЕКТОРІ УКРАЇНИ
Глобалізація фінансових ринків, інтернаціоналізація діяльності та
диверсифікація діяльності банків, входження України в європейський і світовий
економічні простори становлять нові виклики для розвитку банківської системи
в Україні та ставлять нові питання щодо доцільності та ефективності
концентрації банківського капіталу. Сучасний етап розвитку банківської
системи України характеризується концентрацією банківського капіталу як
вагомого чинника ефективності, стабільності та конкурентоспроможності
функціонування банків. На сьогодні особливе місце серед спектру
реорганізаційних перетворень у банківському секторі України займають такі
способи, як злиття та поглинання.
Фінансовий капітал як економічна категорія є складна, багатогранна
система економічних відносин. Вчені, намагаючись описати той чи інший зріз
даного багатогранного об'єкта дослідження, акцентують увагу на одному з його
аспектів, тим самим певною мірою редукуючи економічний зміст аналізованої
категорії. В основному фінансовий капітал визначається як економічні
відносини, що виникають в процесі руху титулів власності на фінансовому
ринку. Окремо розглядаються грошові потоки в банківській системі, капітал у
сфері виробництва, що виступає у формі довгострокових виробничих активів, а
також дохід, здатний до капіталізації що направляється на заощадження і
споживання. У самостійну область виокремилися дослідження економічних
відносин, що виникають у процесі руху фінансових ресурсів (грошових коштів
у широкому сенсі слова). У результаті дослідницький потенціал даного поняття
виявляється надзвичайно широким та динамічним у зв’язку з динамічністю
розвитку фінансових ринків та фінансових інструментів у світі [3, c.65-70].
Україна є активним учасником концентраційних процесів в банківській
сфері, у тому числі і на міжнародній арені. Угоди злиття та поглинання стали
невід’ємною частиною сучасного розвитку банківських інститутів в Україні [4,
с.5-6]. Виконуючи роль інструменту санації та реорганізації банківської
системи в умовах кризи в перші роки її існування, на сьогодні вони є важливим
елементом стратегії розвитку фінансового сектору в Україні та ринковим
механізмом еволюції фінансових інститутів.
Проте поширенню даного ринкового механізму реструктуризації та
концентрації банківської системи в Україні перешкоджають такі фактори як
організаційна та юридична складність здійснення даних операцій, необхідність
ліцензування банку-правонаступника, відсутність механізму врахування
справедливої вартості фінансових установ при конвертації акцій, значна
вартість операційного злиття банків тощо [1, c.112-134].
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Незважаючи на складність та значні витрати, пов’язані з операціями
злиття та поглинання, найбільшої популярності в Україні вони здобули як
механізм виходу зарубіжних банківських груп на Український ринок, як
альтернатива не менш складному процесу реєстрації новоутвореного банку.
Проте сьогодні дані форми концентрації банківського капіталу набувають
популярності і серед суто вітчизняних банків як альтернативна стратегія
розвитку фінансової установи в умовах нової ринкової кон’юнктури.
Посилення конкуренції у галузі в результаті угод про злиття та
поглинання, як ринковий стимул до екстенсивного та інтенсивного розвитку
банків, є ключовим елементом впливу концентраційних процесів та
ефективність банківської системи в цілому [2, c.9].
Процеси злиття та приєднання банків забезпечують відповідний ефект у
довгостроковій перспективі і разом з тим вимагають значних витрат у
короткостроковому періоді. Порівняно молодий вітчизняний банківський
менеджмент поки що не має можливостей та інструментів планування на такі
значні строки, як західний банківський менеджмент. Для того, щоб банки могли
вільно та безпомилково об’єднуватися один з одним, вітчизняній банківській
системі необхідно сформувати належний досвід здійснення різнопланових
консолідації та реорганізації.
Розробка та запровадження нових принципів діяльності банків,
організація системи банківською нагляду, менеджменту, використання
зарубіжного та накопичення власного досвіду зробили вітчизняну банківську
систему важливою складовою кредитної системи країни. Реорганізація та
реструктуризація банків передбачає фінансове оздоровлення та забезпечення
стабільною функціонування банківської системи в цілому, підвищення рівня
концентрації банківського капіталу на основі об’єднання банків, злиття та
приєднання банків, а також удосконалення відповідних аспектів банківського
регулювання та нагляду.
Таким чином, посткризовий період в економіці України характеризується
якісними змінами у процесах злиттів та поглинань в банківському секторі. Для
іноземних банків та банківських груп на сьогодні пріоритетом є консолідація
активів на ринках, що розвиваються, в тому числі і в Україні, та перегляд
стратегії їх розвитку на нових ринках у зв’язку з фінансовою кризою в
Єврозоні. Для вітчизняних банків більш актуальними мотивами до концентрації
капіталу є покращення операційної ефективності, більшою мірою за рахунок
оптимізації витрат, та виконання нормативів щодо достатності капіталу. Так як
на сьогодні основним завданням фінансових установ є забезпечення
стабільного розвитку в умовах глобальної фінансової нестабільності, то саме
ключовим мотивом для злиттів та поглинань банків в Україні у посткризовий
період є створення стабільної ресурсної бази для подальшого динамічного
зростання за більш сприятливої економічної кон’юнктури.
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ЕКОНОМІКО-ОРГАНІЗАЦІЙНІ ЗАСАДИ БЮДЖЕТУВАННЯ СФЕРИ
СОЦІАЛЬНО-КУЛЬТУРНИХ ПОСЛУГ В УКРАЇНІ
Важливою передумовою здійснення ефективного бюджетування сфери
соціально-культурних послуг є побудова дієвого економіко-організаційного
механізму, що передбачає створення та функціонування органів, котрі
приймають управлінські рішення щодо раціонального розподілу та
використання бюджетних коштів.
Розроблення програм в процесі бюджетування сфери соціальнокультурних послуг належить до компетенції Міністерства соціальної політики
України; Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України; Міністерства
охорони здоров’я України; Міністерства культури України, діяльність котрих
регламентується положеннями, зображених у табл. 1, та їх територіальних
органів. Процес складання таких програм повинен відповідати цілям діяльності
головних розпорядників бюджетних коштів, визначених у стратегії
макроекономічного і соціального розвитку держави. Саме соціально-культурні
пріоритети повинні стати основою формування середньо- та довготермінових
програм розвитку на загальнодержавному, галузевому та регіональному рівнях.
Таблиця 1
Нормативно-правове регулювання та напрями спрямування діяльності
міністерств у процесі бюджетування сфери соціально-культурних послуг в
Україні
№
п/п
1.

Назва
міністерства
Міністерство
соціальної
політики
України

Нормативно-правова
підстава
Указ Президента України
від 6 квітня 2011 року №
389/2011 Про Положення
про Міністерство соціальної
політики
України
(із
змінами та доповненнями
станом на 07.05.2012 р.)

2.

Міністерство
освіти і
науки, молоді
та спорту
України

Указ Президента України
від 8 квітня 2011 року №
410/2011 Про затвердження
Положення
про
Міністерство освіти і науки,
молоді та спорту України (із
змінами та доповненнями
станом на 06.06.2011 р.)
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Спрямування діяльності
Формування
та
забезпечення
реалізації державної політики у
сферах зайнятості населення та
трудової міграції, трудових відносин,
соціального захисту населення, з
питань сім’ї та дітей, а також захисту
прав депортованих за національною
ознакою осіб, які повернулися в
Україну.
Формування
та
забезпечення
реалізації державної політики у сфері
освіти і науки, інновацій та
інформатизації,
інтелектуальної
власності, молоді, фізичної культури
та спорту.

3.

Міністерство
охорони
здоров’я
України

Указ Президента України
від 13 квітня 2011 року №
467/2011 Про Положення
про Міністерство охорони
здоров’я
України
(із
змінами та доповненнями
станом на 14.02.2012 р.)

4.

Міністерство
культури
України

Указ Президента України
від 6 квітня 2011 року №
388/2011 Про Положення
про Міністерство культури
України

Формування
та
забезпечення
реалізації державної політики у сфері
охорони здоров’я, санітарного та
епідемічного
благополуччя
населення, створення, виробництва,
контролю
якості
й
реалізації
лікарських
засобів,
медичних
імунобіологічних
препаратів
і
медичних виробів, протидії ВІЛінфекції/СНІДу та іншим соціально
небезпечним захворюванням.
Формування забезпечення реалізації
державної
політики
у
сферах
культури та мистецтв, охорони
культурної спадщини, кінематографії,
вивезення, ввезення і повернення
культурних цінностей, державної
мовної політики.

Джерело: Складено автором на основі джерел [1; 2; 3; 4]
Для досягнення цілей, визначених на етапі стратегічного планування в
програмних і прогнозних документах, головні розпорядники бюджетних коштів
формують бюджетні програми для залучення бюджетного фінансування.
Відповідно їх діяльність спрямована на розробку, аналіз і відбір програм, а
також встановлення головної мети, завдань та термінів їх реалізації. Тобто
кожне міністерство чи органи виконавчої влади мають проекти планів дій на
короткотерміновий та перспективні періоди. Розробивши плани діяльності,
головні розпорядники бюджетних коштів визначають та розподіляють людські,
матеріальні, фінансові та інші ресурси, необхідні для виконання програм,
оцінюють їх вартість та приводять у відповідність з можливостями бюджету.
При цьому обсяг запланованих видатків на реалізацію програм визначається,
виходячи з: а) підсумків роботи розпорядника бюджетних коштів у минулих і
поточних роках; б) оцінки плану його діяльності на поточний та перспективний
періоди; в) очікуваних результатів впровадження програм на плановий та
наступні роки; г) граничного обсягу видатків, доведеного Міністерством
фінансів України.
Вказані міністерства мають подвійну функцію в процесі бюджетування
сфери соціально-культурних послуг. З одного боку, усі вони можуть бути
ініціаторами або державними замовниками певної програми відповідного
соціально-культурного напрямку. Водночас на них покладається додаткова
компетенція в сфері контролю над її виконанням. Внаслідок суміщення у
вказаних міністерствах та в уряді загалом функцій реалізації програм та
загального контролю (а в більшості випадків – й безпосереднього контролю) за
їх виконанням результативність цих програм є досить низькою, що призводить
до недосягнення запланованих соціальних цілей, а ефективність такого
контролю знижується.
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Таким чином, ефективність діяльності економіко-організаційного
механізму бюджетування сфери соціально-культурних послуг залежить від
політико-правових засад соціально-культурної політики, яка проводиться в
країні. Одним із найважливіших інструментів реалізації згаданої політики
постають бюджетні та державні цільові програми, котрі виступають засобом
державної фінансової допомоги при вирішенні пріоритетних соціальнокультурних завдань. Отже, згадані програми мають власні суспільні функції,
цінність, завдання та коло суб’єктів-учасників й посідають самостійне місце в
процесі державного бюджетування сфери соціально-культурних послуг.
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