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УДК 35

ОСОБЛИВОСТІ ДЕРЖАВНОГО ТА РЕГІОНАЛЬНОГО УПРАВЛІННЯ 
ІНВЕСТИЦІЙНИМ ПРОЦЕСОМ В УКРАЇНІ ЯК СКЛАДОВОЇ 

ПУБЛІЧНОГО УПРАВЛІННЯ ТА АДМІНІСТРУВАННЯ

АДАМОВСЬКА Вікторія Сергіївна
к.е.н, доцент, доцент кафедри обліку, оподаткування, публічного управління та адміністрування, 
ДВНЗ «Криворізький національний університет»
vika_adamo@mail.ru

Анотація. У статті розроблено організа-
ційну структуру державного та регіонального 
управління інвестиційним процесом в Україні. 
Також запропоновано використовувати мето-
дичний підхід до оцінки безальтернативного 
інвестиційного проекту в контексті державно-
го та регіонального управління інвестиційним 
процесом. Раціональний розподіл інвестиційних 
ресурсів повинен бути заснований на принципах 
першочерговості, справедливості і рівності. При 
цьому обов’язковим є врахування принципу пу-
блічності.

Аннотация. В статье разработана органи-
зационная структура государственного и регио-
нального управления инвестиционным процессом 
в Украине. Также предложено использовать ме-
тодический подход к оценке безальтернативного 
инвестиционного проекта в контексте государ-
ственного и регионального управления инвести-
ционным процессом. Рациональное распределение 
инвестиционных ресурсов должно быть основано 
на принципах первоочередности, справедливо-
сти и равенства. При этом обязательным явля-
ется соблюдение принципа публичности.

Ключові слова: держава, управління, регіони, публічність, інвестиції, інвестиційний процес, 
ресурси, рівність, першочерговість, суспільство. 

Ключевые слова: государство, управление, регионы, публичность, инвестиции, инвестиционный 
процесс, ресурсы, равенство, первоочередность, общество.

Постановка проблеми. Скрутна економічна 
ситуація в Україні, обмеженість ресурсів, недо-
сконале державне управління зумовили занепад 
інвестиційної діяльності в країні. Багато років 
державна інвестиційна політика була безсистем-
ною та непослідовною, а вплив на інвестиційну 
сферу обмежувався функцією державного ре-
гулювання процесу вкладання капіталу. Це зумо-
вило те, що на даному етапі розвитку і становлен-
ня Україні, багато сфер суспільно-економічного 
життя суспільства або фінансуються не у повно-
му обсязі, або взагалі багато державних програм 
«заморожено». 

Кризова ситуація ускладнилася також че-
рез негативний вплив зовнішніх і внутрішніх 
факторів на економіку країни, серед яких: не-
професіоналізм та недостатній досвід в сфері 
управління державних службовців, порушення 
принципу соціальної справедливості і рівності 
при проведенні приватизації державної влас-
ності, невизначеність умов залучення внутрішніх 
і зовнішніх інвестицій тощо. Все це призвело до 
тінізації економіки, зростання корупції, відтік 

капіталу з країни, а отже, до значного скорочен-
ня надходження грошових коштів до держав-
ного бюджету країни. Відповідно в державі не 
вистачає коштів для фінансування обов’язкових 
соціальних програм – знижується інвестиційна 
та інноваційна активність, відбувається занепад 
освіти, науки, медицини та інше.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Вагомим внеском у розвиток сучасної теорії й 
практики оцінки економічної ефективності інве-
стицій є праці вітчизняних і зарубіжних учених 
С. І. Абрамова, О. П. Анісімова, С. С. Аптекаря 
[5], О. Л. Баранова [2], Т. Я. Беня, Г. Бірмана, І. 
О. Бланка, В. В. Бочарова, М. Брауна, Є. Ф. Брі-
гхема, І. Г. Єгорової, Р. Каплана, С. В. Козаченко, 
В. Колосок, А. М. Майдановича, В. Я. Нусінова 
[6; 7], П. І. Орлова, А. Е. Розенплентера [10], В. В. 
Савчука, О. В. Савчука, C.В. Савчука, А.М. Тури-
ла, Т.С. Хачатурова, В.М. Хобти, С. М. Ямпольсь-
кого, Адамовської В.С. [4; 8; 9]. Сучасна ситуація 
в Україні потребує розробки та застосування но-
вих підходів до оцінки ефективності  державного 
управління інвестиційним процесом в Україні.
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Постановка завдання. Метою статті є розроб-
ка організаційної структури державного та регіо-
нального управління інвестиційним процесом в 
сучасних умовах господарювання та удоскона-
лення методики оцінки доцільності та ефектив-
ності реалізації інвестиційного проекту згідно з 
державною програмою.

Виклад основного матеріалу дослідження. 
Інвестиційна діяльність є одним із найважливі-
ших аспектів функціонування будь-якого суб’єк-
та господарювання. Для державного управління 
інвестиція як економічна категорія означає від-
носини між суб’єктами інвестиційної діяльності 
з приводу довгострокових вкладень капіталу у 
виробництво з метою отримання прибутку та 
задоволення індивідуальних, колективних та су-
спільних потреб [1].

При розподілі державних коштів між суб’єк-
тами господарювання згідно з державною ін-
вестиційною програмою повинні зберігатися 
принципи першочерговості, рівності, свободи 
та відповідальності, ефективності та соціальної 
справедливості. Такі принципі в науковій літе-
ратурі називають бінарними принципами [1]. 
Якщо один з принципів не дотримується або пе-
реважає у бік одного із суб’єктів господарювання, 
це призводить до нераціонального використання 
інвестиційних ресурсів та зменшення інвестицій-
ного потенціалу економіки. 

У зв’язку з тим, що державне управління ін-
вестиційним процесом має системний характер, 
інвестиційне середовище можна характеризува-
ти як сферу взаємодії суб’єктів інвестиційного 
процесу з урахуванням соціальних, правових, 
економічних, фінансових, екологічних,  духов-
но-моральних, чинників. В процесі ефективного 
перерозподілу ресурсів для фінансування дер-
жавних інвестиційних програм згідно з вище-
зазначеними чинниками формується синерге-
тичний ефект взаємодії об’єктів і суб’єктів про-
цесу вкладання капіталу. З урахуванням того, що 
інвестиції держави в основному є обов’язковими, 
фінансуються ті сфери життя суспільства, які є 
життєво необхідними. Зрозуміло, що віддача від 
таких інвестицій у вигляді фактичного прибутку 
не завжди можлива. Тому синергетичний ефект 
може бути як позитивним, так і негативним. Од-
нак, в цілому кумулятивна величина даного ефек-
ту буде зростати, якщо інвестиційне середовище 
буде функціонувати як єдина цілісна система.

У багатьох наукових працях як зарубіжних, 
так і вітчизняних науковців значна увага акцен-
тується на обмеженості фінансових, сировинних 

та інших видів  ресурсів в державі, тим паче, коли 
країна знаходиться в кризовому стані. На їхню 
думку, в таким умовах держава має скоротити ін-
вестиції і заощаджувати. 

Вважаємо, що такий погляд науковців є не 
зовсім коректним, адже не фінансувати обов’яз-
кові сфери суспільного життя неможливо. Від 
цього залежить добробут і розвиток суспільства. 
У такій ситуації має бути застосований ефек-
тивний спосіб раціонального розподілу інвести-
ційних ресурсів, заснований на принципах пер-
шочерговості, справедливості і рівності. Крім 
цього, обов’язковим є врахування принципу пу-
блічності. Громада повинна безпосередньо брати 
участь в розробці і прийнятті рішень щодо вкла-
дення інвестицій держави у певні сектори еко-
номіки. Державні службовці ознайомлені лише 
із загальною ситуацією і станом речей, і тільки 
громадяни, які знаються на ситуації, що склала-
ся в певному секторі економіки, і розуміються на 
реальному становищі об’єкта чи сфери інвесту-
вання, так як безпосередньо проживають у да-
ному регіоні або працюють у цій сфері, можуть 
врахувати ті факти, які оминулися при розробці 
програми державного інвестування і які суттєво 
можуть вплинути на кінцевий результат.

Дотримання принципу публічності дозво-
лить усунути вплив на якість державного та ре-
гіонального управління інвестиційним проце-
сом такого вагомого негативного чинника як 
невизначеність. Знання реальної ситуації у пев-
ному регіоні або у певній галузі, куди плануєть-
ся вкладати інвестиції держави, може не тільки 
збільшити очікуваний результат від інвестицій, 
але й заощадити ресурси.

Сучасний інвестиційний процес виходить за 
суто економічні межі, що потребує від кожного 
суб’єкта інвестування ґрунтовного вивчення со-
ціальних, культурних, національних, глобальних 
та інших чинників і включення їх у систему ма-
кроекономічного управління. Нами запропо-
новано організаційну структуру державного та 
регіонального управління інвестиційним про-
цесом в Україні. Це дозволить зберігати бінарні 
принципи відносин між суб’єктними господарю-
вання, розподілити інвестиційні ресурси згідно 
затребуваності за регіонами, галузями виробни-
цтва (рис. 1).
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Рис. 1. Організаційна структура державного та регіонального управління інвестиційним процесом в 
Україні

У зв’язку з тим, що інвестиційні програми 
держави є обов’язковими, то  такі інвестиційні 
проекти можна вважати безальтернативними [2]. 
Нами запропоновано удосконалити існуючу у на-
уковій літературі методику прямого розрахунку 
ефекту від упровадження безальтернативного ін-
вестиційного проекту, фінансованого за рахунок 
власних коштів підприємства. Ми ж пропонуємо 
у розрахунках брати за дану величину кошти дер-
жави в цілях державного та регіонального управ-
ління інвестиційним процесом. 

У роботі [3] власні кошти коригуються на ве-

личину зобов’язань, які виникають у процесі по-
точної діяльності. У зв’язку з цим запропоновано 
зменшувати величину власних коштів на суму 
поточних зобов’язань, які мають відсоткову став-
ку більшу, ніж ставка по депозиту. 

Відповідно коригується й сума власних ко-
штів при відмові від реалізації інвестиційного 
проекту за умови вкладення її на депозит. При 
цьому приріст капіталу при відмові від реалізації 
інвестиційного проекту за умови вкладення ско-
ригованої суми власних коштів на депозит визна-
чається за формулою:

де ПКдеп. – приріст капіталу при відмові від 
реалізації інвестиційного проекту за умови вкла-
дення скоригованої суми власних коштів на де-

позит за період часу (TД – 1), грн; ВК’ – скориго-
вана сума власних коштів, грн; qдеп. – депозитна 
ставка, частка од.; TД – життєвий цикл проекту, рік.
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В умовах державного управління інвестицій-
ним процесом порівняння з варіантом вкладання 
коштів на депозит не є доцільним. Державна про-
грама повинна бути обов’язково профінансова та 
реалізована за будь-яких умов. Ми пропонуємо у 
розрахунках враховувати суму дефіциту або над-
лишку бюджетних коштів на певну дату реаліза-
ції інвестиційного проекту, і відповідно на дану 
величину коригувати інвестиції держави.

Запропонована удосконалена методика оцін-
ки ефективності безальтернативного інвестицій-
ного проекту дає змогу системно просліджувати 

динаміку бюджетних коштів і вчасно приймати 
рішення щодо до фінансування державою тих чи 
інших обов’язкових інвестиційних напрямків.

Висновки. З огляду на вищезазначене, у стат-
ті розроблено організаційну структуру держав-
ного та регіонального управління інвестиційним 
процесом в Україні. Також запропоновано вико-
ристовувати методичний підхід до оцінки без-
альтернативного інвестиційного проекту в кон-
тексті державного та регіонального управління 
інвестиційним процесом.
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offered. effective way of rational distribution of 
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of priority, justice and equality should be applied. In 
addition, it is obligatory to take into account of the 
principle of publicity
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Investment decline is in the centre of the 
systemwide collapse of the society because of 
imperfect state regulation of investment activity. 
During the transitional period state investment 
policy has been methodless and inconsistent, and 
the impact on the investment field was limited to the 
function of state regulation of investment capital.

At the present stage of development of Ukraine 
as a European state, burning issue is effective state 
and regional management, which would be based on 
the principles of equality and justice among citizens 
as well as business entities and would be built on 
publicity principle.

The government should support the 
development of all spheres of socio-economic, 
political and cultural life of society. It implements 
such function by controlling investment activity 
and distributing the means and resources between  
investment subjects.

Many scientific studies of both foreign and 
domestic scientists paid much attention to the 
limited financial, raw and other types of resources 
in the state, especially when the country is in a crisis 
condition. According to them, the state should cut 
down investment and save in such conditions.

We believe that such point of view of the scientists 
is not entirely correct, it is not impossible to fund 
aspects of social life. Well-being and development of 
the society depend on it. In such a situation effective 
way of rational distribution of investment resources, 
which are based on the principles of priority, justice 
and equality should be applied. In addition, it is 
obligatory to take into account of the principle of 
publicity. The society should be directly involved in 
developing and decision taking process on investment 
of the state of identified sectors. Government officials 
are aware only of the overall situation and the state 
of things, and only citizens, who are familiar with the 
situation in a particular sector, and understand the 
real situation of the subjects of investment since they 
either live in the region or work in that sector, may 
take into account the facts that were missed while 
developing the program of public investment and 
which can significantly affect the final result.

Taking into consideration the above, 
organizational structure of the state and regional 
management of the investment process in Ukraine has 
been developed in the article. A methodical approach 
to evaluating non-alternative investment project in 
the context of state and regional management of the 
investment process has been offered.
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Анотація. Питання визначення сутності 
податкового менеджменту, як багаторівневої 
системи, потребує уточнення. Необхідно теоре-
тично обґрунтувати й розробити рекомендації 
щодо удосконалення механізму податкового ме-
неджменту держави, регіонів, підприємств та 
персоналу.

Аннотация. Вопрос определения сущности 
налогового менеджмента, как многоуровневой 
системы, требует уточнения. Необходимо тео-
ретически обосновать и разработать рекомен-
дации по усовершенствованию механизма нало-
гового менеджмента государства, регионов, пред-
приятий и персонала.

Ключові слова: податки, податковий менеджмент, рівні податкового менеджменту, види 
податкового менеджменту.

Ключевые слова: налоги, налоговый менеджмент, уровни налогового менеджмента, виды 
налогового менеджмента.

Постановка проблеми в загальному вигляді 
та її зв’язок із важливими науковими або прак-
тичними завданнями. Найважливішим елемен-
том фінансів держави є податки, які складають 
майже 90% державних й муніципальних бюджет-
них потоків. Податковий менеджмент є складо-
вою загальної структури управлінських органів 
держави і разом з тим виступає як найважливіша 
ланка фінансового механізму в цілому. Управлін-
ня податковою системою являє собою складову 
частину загальної системи управління фінансами 
країни, але, як здається, не є досконалим. Тому 
вкрай актуальним є удосконалення механізмів 
податкового менеджменту.

Аналіз останніх досліджень та публікацій, в 
яких започатковано розв’язання даної проблеми. 
Нині питання проблем та перспектив розвитку 
податкового менеджменту є предметом пиль-
ної уваги та дискусій науковців. Цей напрямок 
базується на симбіозі теорії менеджменту та 
практики справляння податків і як напрямок на-
укових досліджень виник порівняно недавно.

Вагомим внеском у розвиток сучасної теорії 
та практики податкового менеджменту є праці, 
написані такими вітчизняними й зарубіжни-
ми вченими, як: В.Л. Андрущенко, П. К. Бечко, 
О. Д. Василик, В. П. Давидова, Д. І. Дема, О. М. 
Десятнюк, Ю. Б. Іванов, В. В. Карпова, А. Я. Кі-

зим, А. І. Крисоватий, Н. В. Лиса, А. В. Лісовий, 
Я. В.   Литвиненко, А. І. Луцик, Ю. В. Мельник, Г. 
В. Ползікова, П. В. Пузирьова, М. Н. Скворцов, A. 
M. Соколовська, О. М. Тимченко, Л. М. Шабли-
ста, М. Шадурская, І. В. Шевчук та інші.

Не зменшуючи значимості проведених до-
сліджень в окресленому напрямку, слід зазначи-
ти, що деякі аспекти зазначеної проблеми й доте-
пер є дискусійними серед науковців й потребують 
подальших досліджень. Крім того, розглядаючи 
проблеми розвитку податкового менеджменту, 
науковці здебільшого приділяють увагу питан-
ням адмініструванню податків. Але податковий 
менеджмент – це не тільки чітке виконання за-
конодавчих актів та інструкцій вищестоящих 
органів управління. Вважаємо, що податковий 
менеджмент необхідно досліджувати не лише з 
точки зору податкової науки, а й з позицій кла-
сичного менеджменту.

Виокремлення невирішених раніше частин 
загальної проблеми, яким присвячується означе-
на стаття. На наш погляд джерела, присвяченні 
дослідженню податкового менеджменту, є дещо 
фрагментованими, адже науковці здебільшого 
пишуть про податковий менеджмент з різних то-
чок зору, зосереджуючись на своїй спеціальності 
і не узагальнюючи ідеї і концепції, розроблені 
фахівцями інших галузей знань. Унаслідок цього 
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відсутнє єдине визначення сутності поняття «по-
датковий менеджмент», а також повне розуміння 
даного напрямку, отримане шляхом інтеграції 
різних точок зору.

Вважаємо, що для застосування ефективних 
методів податкового менеджменту необхідно чіт-
ко розуміти його сутність, рівні, види, особли-
вості функціонування тощо.

Формування цілей статті. Мета – дослідити 
сутність податкового менеджменту, його рівні та 
види.

Для досягнення поставленої цілі були розв’я-
зані наступні задачі:

1. Проведено критичний огляд рівнів по-
даткового менеджменту, що пропонуються різ-
ними науковцями.

2. Досліджено та уточнено сутність поняття 
«податковий менеджмент».

3. Диференційовано види податкового ме-
неджменту.

Виклад основного матеріалу дослідження з 
повним обґрунтуванням отриманих наукових ре-
зультатів. Авторами роботи [5] констатовано, що 
податковий менеджмент, з одного боку, є резуль-
татом застосування наукових знань, а з іншого 
– сферою практичної діяльності. У першому ви-
падку йдеться про розроблення концептуальних 
основ податкового менеджменту: його предмета, 
об’єкта, сукупності принципів, підходів та ін-
струментарію; у другому – про конкретні форми, 
методи і прийому ухвалення рішень з управління 
податками, оподаткуванням і податковими пото-
ками на різних рівнях.

Так, автори робот [5; 9; 1] вважають, що від-
повідно до розподілу загальної системи фінансів 
на державні фінанси і фінанси підприємств слід 
виокремлювати два рівня податкового менед-
жменту:

1. Макрорівень — державний податковий 
менеджмент;

2. Мікрорівень — податковий менеджмент 
підприємств (організацій), або корпоративний 
податковий менеджмент.

При цьому автори роботи [5] справедливо 
наголошують на тому, що мета державного подат-
кового менеджменту та корпоративного відріз-
няються: держава зацікавлена у зростанні подат-
кових надходжень, а підприємства – у зменшенні 
податкових платежів. Проте, як підкреслюють 
автори, спільна мета податкового менеджменту, 
незважаючи на його рівень, полягає у зміцненні 
фінансів, підвищенні економічної ефективності, 
забезпеченні економічного зростання.

Автори роботи [2; 3] вважають, що податко-
вий менеджмент включає три рівні, які взаємо-
пов’язані між собою, а саме:

1. Державний - регламентація оподаткуван-
ня, контроль за сплатою податкових платежів; 
організація роботи контролюючих органів щодо 
адміністрування податків та зборів.

2. Корпоративний – вибір найбільш ефек-
тивного варіанту сплати податкових платежів 
при альтернативних напрямах господарської 
діяльності (оптимізація).

3. Персональний – вибір такої форми спла-
ти податків, яка найбільше влаштовує фізичну 
особу та сприяє підвищенню її добробуту.

Поділяємо думку авторів роботи [7], які вио-
кремлють чотири рівні податкового менеджмен-
ту, які взаємопов’язані між собою, а саме:

1. Державний податковий менеджмент.
2. Регіональний податковий менеджмент.
3. Корпоративний податковий менед-

жмент.
4. Персональний податковий менеджмент.
Крім того, проведений аналіз літературних 

джерел дозволив установити, що немає єдності 
в поглядах науковців на трактування сутності 
поняття «податковий менеджмент» та його ви-
дів. Це пояснюється існуванням різних наукових 
шкіл, напрямків і завдань дослідження.

Крім того, деякими науковцями ототож-
нюються поняття адміністрування податків та 
податковий менеджмент, що є не коректним та 
призводить до плутанини у їх трактуванні. Отже, 
розглянемо ці поняття детальніше.

Сутність категорії «адміністрування подат-
ків» визначена на законодавчому рівні. Так, згід-
но Податкового Кодексу України [6] адміністру-
вання податків, зборів, митних платежів, єдиного 
внеску на загальнообов’язкове державне соціаль-
не страхування та інших платежів відповідно до 
законодавства, контроль за дотриманням якого 
покладено на контролюючі органи – це сукуп-
ність рішень та процедур контролюючих органів 
і дій їх посадових осіб, що визначають інститу-
ційну структуру податкових та митних відносин, 
організовують ідентифікацію, облік платників 
податків і платників єдиного внеску та об’єктів 
оподаткування, забезпечують сервісне обслуго-
вування платників податків, організацію та кон-
троль за сплатою податків, зборів, платежів від-
повідно до порядку, встановленого законом.

На відміну від категорії «адміністрування 
податків» на сьогодні основних положень норма-
тивно–правового визначення в Україні сутності 
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поняття «податковий менеджмент», його видів, 
особливостей функціонування тощо не передбаче-
но, хоча дане поняття активно використовується. 
Зазначене призвело до існування безлічі підходів 

до вивчення поняття «податковий менеджмент», 
що підтверджує багатоваріантність його сутності, 
як економічної категорії. Результати проведеного 
аналізу літературних джерел узагальнено у табл. 1.

Таблиця 1

Визначення сутності поняття «податковий менеджмент»
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Ознайомившись з найбільш поширеними 
визначеннями категорії «податковий менед-
жмент», які використовуються в науковому тер-
мінологічному обігу, встановлено, що на сьогодні 
існують різноманітні формулювання, які визна-
чають його сутність, що вже є визнанням склад-
ності в розумінні цієї категорії.

Пропонуємо під податковим менеджмен-
том розуміти сукупність прийомів та методів 
цілеспрямованого управління податковими по-
токами на державному, регіональному, корпора-
тивному та персональному рівнях з метою фор-
мування відповідного рівня бюджету засобами 
оподаткування та створення сприятливих умов 
для розвитку економіки та соціальної сфери.

За результатами проведеного ґрунтовного 
огляду літературних джерел автором роботи [7] 
узагальнено існуючі у науковому термінологіч-
ному обігу ознаки класифікації податкового ме-
неджменту та його види (табл. 2).

Отже, податковий менеджмент охоплює еко-

номіку по вертикалі і горизонталі, забезпечуючи 
фіскальні інтереси бюджетів різних рівнів.

Висновки з даного дослідження та перспек-
тиви подальшого розвитку в цьому напрямі. У 
результаті проведеного дослідження визначено, 
що реалізація податкового менеджменту дуже ча-
сто зводиться лише до виконання податкової ро-
боти і майже нівелюються такі важливі складові, 
як організація податкового менеджменту, його 
планування, прогнозування, регулювання тощо. 
При цьому функція податкового контролю вико-
нується лише в аспекті збільшення податкових 
надходжень. Установлено, що на сьогодні відсут-
ній комплексний підхід у напрямку дослідження 
сутності поняття «податковий менеджмент». На 
нашу думку розробка та впровадження цього 
підходу дозволить комплексно оцінити ефектив-
ність податкового менеджменту на різних його 
рівнях, визначити ризики податкових платежів 
підприємств та можливі напрямки їх мінімізації 
та оптимізації.
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Таблиця 2

Класифікація видів податкового менеджменту
(складено на основі [7])
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Abstract. The issue of determining the nature of 
tax management as a multilevel system, needs to be 
clarified. It is necessary to theoretically substantiate 

and develop recommendations for improvement of the 
mechanism of tax management of the state, regions, 
enterprises and personnel.

Key words: taxes, tax management, levels of tax management, tax management.

Now the question problems and prospects of 
tax management is the subject of attention and 
debate scientists. This trend is based on a symbiosis 
of management theory and practice of tax collection 
and a line of research emerged recently.

Not diminishing the importance of the conducted 
research believe that literature is devoted to research 
on tax management, are somewhat fragmented, as 
scientists mostly write about tax management from 
different perspectives, focusing on the specialty and 
not generalizing ideas and concepts developed by 
experts from other disciplines.  As a result, there is no 
single definition of the essence of the concept of «tax 
management» as well as a complete understanding of this 
area obtained by integrating the different perspectives.

In addition, some scholars identified the 
concepts of tax administration and tax management, 
which is not correct and leads to confusion in their 
interpretation.

The essence of the category «tax administration» 
is defined by the Tax Code of Ukraine. In contrast 
to this category, the main provisions of the 
regulatory determination in Ukraine the notion «tax 
management», its types, functioning and so on is not 
available today, although this concept is actively used. 
This has led to the existence of many approaches to 
the study of the concept of «tax management».

We believe that the application of effective 
methods of tax management should clearly 
understand its nature, levels, types, features of 
functioning and the like.

Consequently, there is a need to clarify the 
nature of «tax management», under which the set of 
techniques and methods of purposeful control of tax 
flows at the state, regional, corporate and personal 
levels, in order to generate an appropriate level of 
the budget by means of taxation and the creation of 
favorable conditions for development of economy 
and social sphere.

Determined that there is no unity among 
scientists on the levels and tax management.  Shares 
the view of the authors of the works which distinguish 
four levels of tax management, interrelated, namely 
management state tax, regional tax management, 
tax management corporate and personal tax 
management.

It was established that there was no 
comprehensive approach towards research essence of 
the concept «tax management». We believe that the 
development and implementation of this approach 
will comprehensively evaluate the effectiveness of 
tax management at different levels, to determine 
the risks of tax payments of enterprises and possible 
ways to minimize them and optimization.

References

1. Bechko P. K., Lysa N. V. Podatkovyi 
menedzhment: navch. posib. [dlia stud. vyshch. 
navch. zakl.] / P. K. Bechko, N. V. Lysa – K.: Tsentr 
uchbovoi litera tury, 2009. — 288 s.

2. Dema D. I. Podatkovyi menedzhment: 
administruvannia podatkiv i zboriv: navch. posib. / 

D. I. Dema, I. V. Shevchuk; za zah red. D. I. Dema. – 
Zhytomyr: ZhNAEU, 2014. – 323 S.

3. Lisovyi A. V. Podatkovyi menedzhment: 
problemy ta perspektyvy rozvytku / A. V. Lisovyi, T. 
A. Lisova // Stalyi rozvytok ekonomiky. – 2013. – #2. 
– S. 267–269.



19

ФІНАНСИ, БАНКІВСЬКА СПРАВА ТА СТРАХУВАННЯ

4. Lutsyk A. I. Fiskalni ta rehuliuiuchi zasady 
derzhavnoho podatkovoho menedzhmentu: dys. kand. 
ekonom. nauk: 08.04.01 / Lutsyk A. I.: Ternopilskyi 
derzh. ekonomichnyi un-t. – T., 2006. – 233 S.

5. Melnyk Yu.V., Yurchenko V.V., Bohdanova 
N.V. Vstup do podatkovoho menedzhmentu: navch. 
– metod. posib. / Melnyk Yu.V., Yurchenko V.V., 
Bohdanova N.V.– K: Tsentr uchbovoi literatury, 
2012. – 50 s.

6. Podatkovyi kodeks Ukrainy vid 02.12.2010 
# 2755-VI (zi zminamy ta dopovnenniamy). – 
Rezhym dostupu: http://zakon0.rada.gov.ua/laws/
show/2755-17

7. Polzikova H. V. Mekhanizmy podatkovoho 
menedzhmentu v umovakh kryzy: dys. kand. ekonom. 
nauk: 08.00.08 / H. V. Polzikova: Prydniprovska 
derzh. Akademiia budivnytstva ta arkhitektury. – D., 
2015. – 264 S.

8. Puzyrova P.V. Kharakterystyka podatkovoho 
menedzhmentu ta oznaky yoho efektyvnosti v 

suchasnykh umovakh / P. V. Puzyrova, Yu. H. 
Kovalska // Formuvannia rynkovykh vidnosyn v 
Ukraini. – 2012. – #2. – S. 36–39.

9. Sidenko B.V. Modernizatsiia podatkovoi 
sluzhby / Sidenko B.V., Melentieva O.V.// Zbiór 
raportów naukowych. „Postępy w nauce w ostatnich 
latach. Nowych rozwiązań”. (28.12.2012 - 30.12.2012) 
- Warszawa: Wydawca: Sp. z o.o. «Diamond trading 
tour», 2012. – S. 6-9.

10. Skvortsov M. N. Podatkovyi menedzhment. 
– Kn. 2: Podatkovyi menedzhment v umovakh 
stanovlennia i rozvytku rynkovoi ekonomiky / 
Za red. V. P. Davydovoi; Tsentr perepidhotovky 
ta pidvyshchennia kvalifikatsii kerivnykh kadriv 
orhaniv Derzhavnoi podatkovoi sluzhby Ukrainy. – 
K.: Kondor, 2007. – 416 S.

11. Shadurskaia M. Teoretycheskye osnovы 
hosudarstvennoho nalohovoho menedzhmenta y 
nalohovoho admynystryrovanyia / M. Shadurskaia 
// Svit finansiv. – 2011. – #1. – S. 101–103.



20

ФІНАНСОВИЙ ПРОСТІР     № 3 (23) 2016

УДК 336.225.673:347.4

ПОДАТКОВИЙ КОНТРОЛЬ ЯК ЗАСІБ ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ 
УПРАВЛІННЯ ДЕРЖАВНИМИ  ФІНАНСОВИМИ РЕСУРСАМИ 

Гупаловська Мирослава Богданівна
к.е.н., доцент кафедри фінансів ім. С.І. Юрія 
Тернопільського національного економічного університету
 E-mail: kleo507@ukr.net

Анотація. У статті розглянуто теоретич-
ні аспекти податкового контролю,  проаналі-
зовано практику  його здійснення в контексті 
управління державними фінансовими ресурсами, 
окреслено перспективні шляхи підвищення ефек-
тивності податкового контролю в Україні. 

Аннотация. В статье рассмотрены теоре-
тические аспекты налогового контроля, проана-
лизирована практика его осуществления в кон-
тексте управления государственными финан-
совыми ресурсами, определены перспективные 
пути повышения эффективности налогового 
контроля в Украине.

Ключові слова: державний фінансовий контроль, податковий контроль, державні фінансові 
ресурси, перевірка
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Постановка проблеми. Державний фінансо-
вий контроль є обов’язковим елементом ефек-
тивного управління державними фінансами. Ос-
новними складовими державних фінансів є бюд-
жетні ресурси та кошти державних цільових фон-
дів. Сталий розвиток будь-якої країни залежить 
від рівня наповненості її дохідної бази за рахунок 
різних платежів. Серед державних доходів Украї-
ни левову частку становлять бюджетні доходи, у 
яких найбільшу питому вагу займають податкові 
надходження. Враховуючи кризову ситуацію, яка 
склалася в Україні, проблема наповнення бюд-
жетів усіх рівнів стає однією з найголовніших. У 
зв’язку з цим важливого значення набуває роз-
роблення системи контрольних заходів, в основі 
яких повинні лежати методи податкового кон-
тролю.  Висока ефективність податкового кон-
тролю є однією з ключових умов забезпечення 
безпеки та економічного добробуту держави, що 
зумовлює актуальність цього дослідження. 

 Аналіз останніх досліджень та публікацій. 
Дослідженням окремих аспектів теорії і практики 
податкового контролю в Україні присвячені пра-
ці таких дослідників, як: Андрущенко В.Л., Буряк 
П.Ю., Витвицька Н.С, Єгарміна В. Д.. Залуцька 
Н.С., Карпінський Б.А., Кізима А.Я., Корецький 
О.М., Мельник П.В., Соловйова Ю.О. та інших. 
Проте, сучасний стан України вимагає комплекс-
ного підходу до розв’язання основної проблеми 
держави – наповнення дохідної частини бюджетів, 

шляхом вдосконалення податкового контролю за 
правильністю нарахування  та своєчасністю спла-
ти податкових платежів та зборів. 

Метою статті є наукове обґрунтування теоре-
тичних та практичних аспектів податкового кон-
тролю як засобу підвищення ефективності управ-
ління державними фінансовими ресурсами.

 Обгрунтування отриманих наукових ре¬-
зультатів. Податковий контроль – це система за-
ходів, що вживаються контролюючими органами 
з метою контролю правильності нарахування, 
повноти і своєчасності сплати податків і зборів, 
а також дотримання законодавства з питань ре-
гулювання обігу готівки, проведення розрахун-
кових та касових операцій, патентування, ліцен-
зування та іншого законодавства, контроль за до-
триманням якого покладено на контролюючі ор-
гани [1]. Разом з тим, огляд наукової літератури  
показує, що податковий контроль розглядається 
як різновид державного фінансового контролю. 
Так, Н. Маринів стверджує, що податковий кон-
троль – це один із видів державного фінансового 
контролю, який становить діяльність спеціально 
уповноважених суб’єктів щодо особливого об’єк-
та, спрямовану на забезпечення дотримання по-
даткового законодавства платниками податків, 
податковими агентами та іншими суб’єктами, які 
забезпечують реалізацію податкового обов’яз-
ку платників податків, установлення та притяг-
нення винних осіб до відповідальності [2, с. 15]. 
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Подібної думки притримуються і             Ю. Со-
ловйова та Д. Рева [3; 4]. 

Однак, при такому визначенні ігнорується 
один з важливих аспектів податкового контро-
лю, як внутрішній контроль платників податків 
за формуванням бази оподаткування і правиль-
ністю сплати належних податків, обов’язкових 
зборів і платежів. Саме тому ми погоджуємося з 
твердженням              О. Шевчука, що податковий 
контроль слід розглядати як неодмінну і дуже 
важливу складову як державного, так і внутріш-
ньокорпоративного фінансового контролю і са-
моконтролю домогосподарств [5].

Таким чином, податковий контроль, лишаю-
чись складовою державного фінансового контро-
лю, набуває свою особисту нішу в економічних 
відносинах ринкової економіки [6, с. 226].

Контролюючим органом у частині ад-
міністрування податків і зборів є Державна 
фіскальна служба України (ДФС) та її тери-
торіальні органи, які забезпечують формування 

та реалізацію державної політики у сфері бороть-
би з правопорушеннями при застосуванні подат-
кового та митного законодавства, а також зако-
нодавства з питань сплати єдиного соціального 
внеску [7].

Одним із першочергових завдань для ДФС 
на сьогодні є безумовне забезпечення виконання 
показників наповнення бюджету. ДФC забезпе-
чує найбільшу частку доходів Зведеного бюджету 
України – 83,5 %. Зокрема, у 2015 році до Зведе-
ного бюджету України забезпечено 587,1 млрд. 
грн. платежів, що на 162 млрд. грн., або на 38,1%, 
більше попереднього року [8].

Разом з тим, спостерігається тенденція щодо 
зменшення кількості проведених контрольно-пе-
ревірочних заходів органами ДФС (Рис.1). Це по-
яснюється тим, що робота ДФС спрямовується 
на зниження адміністративного тиску стосовно 
сумлінних платників податків та підвищення 
ефективності контрольно-перевірочних заходів 
щодо ризикових суб’єктів господарювання.
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Рис. 1. Динаміка контрольно-перевірочних заходів ДФС України*
* Побудовано автором на основі [8]

Основним методом податкового контролю 
є перевірка. Об’єктивна передумова застосуван-
ня податкових перевірок пов’язана з повнова-
женнями органів, які наділені правом на прове-
дення контролюючих дій. Подібними правами 
у широкому сенсі наділені всі органи, що здій-
снюють контроль  за надходженням податків і 
зборів до бюджетів. Однак спеціально для цієї 
мети створені органи Державної фіскальної 
служби України. Так, за результатами перевірок 
ДФС України у 2015 році до бюджету донара-

ховано 36,5 млрд. грн. грошових зобов’язань у 
т.ч. за результатами планових документальних 
перевірок – 18,5 млрд. грн., позапланових – 18,0 
млрд. грн., що на 13,3 млрд. грн. більше, ніж у 
2014 році [8].

 За вісім місяців 2016 року органами ДФС 
України було здійснено 12403 перевірки (ре-
зультати яких узгоджено), за результатами яких 
сума донарахованих бюджетних зобов’язань, 
яка підлягає погашенню становить 3856254 тис. 
грн. (рис. 3.).
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* Побудовано автором на основі [8]

Разом з тим,  ми підтримуємо думку В. Д. 
Єгарміної про те, що головним завданням по-
даткового контролю слід вважати не збільшення 
сум донарахувань за результатами проведених 
перевірок і констатації порушень податкового 
законодавства, а виявлення причинно-наслід-
кових зв’язків виявленних порушень, розробка 
конкретних пропозицій і заходів по удоскона-
ленню податкового законодавства і переходу від 
примусового стягнення податків і зборів до до-
бровільного виконання податкових зобов’язань 
перед державою як юридичними так і фізичними 
особами. [9]

Тому, вважаємо за  доцільне, виділити на-
ступні напрями удосконалення податкового кон-
тролю в Україні:

- реформування системи органів державного 
податкового контролю, уточнення їх завдань та 
функцій;

- дотримання ефективної взаємодії між 
суб’єктами податково¬го контролю та інши-
ми державними контролюючими інституціями, 
формуван-ня спільних баз даних та процедур 
обміну інформацією, забезпечення стабільності 

форм та механізмів податкової звітності; 
- розвиток превентивного податкового кон-

тролю, який сприятиме формуванню високої по-
даткової культури суспільства;

- забезпечення реальної прозорості податко-
вого процесу;

 - визначення цільових орієнтирів і норм 
контролю;

- підвищення гнучкості системи податкового 
контролю, в тому числі забезпечення її адаптив-
ності до нових умов [10].

Висновок. Висока дієвість податкового кон-
тролю є однією з умов підвищення ефективності 
управління державними фінансовими ресурса-
ми. В основі ефективного податкового контролю 
повинно бути забезпечення виконання консти-
туційного обов’язку з сплати податків та опера-
тивного реагування на відхилення у податковому 
процесі. Разом з тим, розроблення конкретних 
рекомендацій щодо вдосконалення процедур 
здійснення податкового контролю та уточнен-
ня теоретико-методологічних засад сприятиме 
підвищенню його дієвості та ефективності.

Список використаних джерел

2. Маринів Н.А. Податкова перевірка як ор-
ганізаційно-правова форма реалізації податково-
го контролю: автореф. дис. … канд. юрид. наук: / 
Н.А. Маринів. – Х.: ХНУВС, 2007. –  20 с.

1. Податковий кодекс України вiд 02.12.2010 
р. № 2755-VI (з змінами і доповненнями) [Елек-
тронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon3.
rada.gov.ua/laws/show/2755-17



23

ФІНАНСИ, БАНКІВСЬКА СПРАВА ТА СТРАХУВАННЯ

3. Соловйова Ю. О. Податковий контроль як 
спеціальний вид державного

фінансового контролю [Електронний ресурс] 
/ Ю. О. Соловйова. — Режим доступу : http://www.
lex-line.com.ua/?go=full_article&id=250.

4. Рева Д. В. Правове регулювання податко-
вого контролю в Україні : автореф. дис. … канд. 
юрид. наук / Д. В. Рева. –  Х.: НЮАУ, 2005. – 20 с.

5. Шевчук О.  Теоретичні засади розвитку 
податкового контролю /  Олег  Шевчук // Вісник 
КНТЕУ. – 2012. –  № 2. – С. 74-83

6. Корецький О.М. Податковий контроль як 
необхідна умова функціонування ефективної по-
даткової системи / О.М. Корецький // Державне 
управління: удосконалення та розвиток. – 2012. 
–  Вип. 2. – С.224-233.

7. Положення про Державну фіскальну служ-
бу України від від 21 травня 2014 р. № 236 [Елек-

тронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon2.
rada.gov.ua/laws/show/236-2014-%D0%BF

8. Звіти про виконання плану роботи Дер-
жавної фіскальної служби України [Електронний 
ресурс]. – Режим доступу: http://sfs.gov.ua

9. Єгарміна В. Д.  Податковий контроль: те-
оретичні засади і практика застосування / В. Д. 
Єгарміна // Збірник наукових праць Національ-
ного університету державної податкової служби 
України . – 2011. –  № 1. – С. 166-176

10. Гупаловська М. Б. Податковий контроль 
як важлива складова державного фінансово-
го контролю /  М. Б. Гупаловська // Управління 
фінансами держави, регіону, підприємства та до-
могосподарства: погляди науковців і практиків: 
збірн. тез. доп. Другої Всеукр. Інт.-конф., ТНЕУ, 
11 квітня 2016 р.– Тернопіль: Вектор, 2016. – C. 
23-26 



24

ФІНАНСОВИЙ ПРОСТІР     № 3 (23) 2016

JEL CLASSІFІCATІON H 30, H 72

TAX CONTROL AS MEANS OF IMPROVING THE MANAGEMENT OF 
PUBLIC FINANCIAL RESOURCES

Myroslava Bohdanivna Hupalovska
Ph.D. in Economics, Associate Professor at the S.I. Yurii Department of Finance 
Ternopil National Economic University

Abstract. In the article the theoretical aspects 
of the tax control are examined, its practical 
implementation in the context of the management of 

public financial resources is analyzed and perspective 
ways to improve the efficiency of tax control in Ukraine 
are outlined.
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Considering the crisis situation in Ukraine, the 
problem of filling the budgets of all levels is one of 
the most important. Thereby, the development of the 
system of control measures based on the methods 
of tax control is acquiring great importance. High 
efficiency of tax control is one of the key conditions 
of security and economic prosperity of a state, which 
determines the relevance of the study. Tax control is 
seen as a form of state financial control.

The main method of tax control is audit. In 
2015, according to the audit results of the State Fiscal 
Service of Ukraine, the sum of USD 36.5 billion was 
assessed to the budget.

However, not additional accrual increased by 
the results of inspections and ascertaining of tax 
laws violations but identifying the cause and effect 
relations of the violations, development of specific 

proposals and measures to improve tax legislation 
and the transition from enforce recovery of taxes and 
fees to voluntary fulfillment of state tax obligations by 
both legal and natural persons should be considered 
as a main task of the tax control.

Therefore, we consider it appropriate to 
emphasize the following approaches of the 
improvement of tax control in Ukraine: the reform 
of the public tax control; effective interaction 
between the subjects of tax control; development of 
the preventative tax control; ensuring pellucidity of 
the tax process; definition of targets and standards of 
the control.

Clarification of theoretical and methodological 
foundations and development of specific 
recommendations for improving the procedures of tax 
control will improve its effectiveness and efficiency.
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Анотація. У статті розглянуті причини 
та наведені переваги, за якими платники по-
датків зацікавлені в проведенні перевірок подат-
кової звітності саме незалежними аудиторами. 
Обґрунтована необхідність внесення змін в іс-
нуючу нормативну базу аудиту та створення 
окремого методичного забезпечення аудиту по-
датків. Підтверджено, що податковий аудит, з 
точки зору податкового законодавства, це все ж 
таки процесуальні дії контролюючих органів.

Аннотация. В статье рассмотрены при-
чини и приведены преимущества, согласно ко-
торым плательщики налогов заинтересованы 
в проведении проверок налоговой отчетности 
независимыми аудиторами. Обоснована необхо-
димость внесения изменений в существующую 
нормативную базу аудита, создание отдельного 
методического обеспечения аудита налогов. Под-
тверджено, что налоговий аудит, с точки зрения 
налогового законодательства, это все таки про-
цессуальные действия контролирующих органов.

Ключові слова: Аудитор, аудиторська діяльність, податковий аудит, податковий контроль, 
користувачі інформації, фінансова інформація, погоджені процедури, ризик застосування санкцій, 
захисті інтересів, невизначеність законодавства.

Ключевые слова: Аудитор, аудиторская деятельность, налоговый аудит, налоговый контроль, 
пользователи информации, финансовая информация, согласованные процедуры, риск применения 
санкций, защите интересов, неопределенность законодательства.

Постановка проблеми. 
В переліку форм зовнішнього економічного 

контролю чільне місце займає податковий кон-
троль, який здійснюється незалежними аудито-
рами та державними контролюючими органами. 
В практичній діяльності контролюючих органів 
використовується поняття податковий аудит, 
яке законодавчо не визначене і за своєю суттю є 
процесуальними діями контролюючих органів.

Щодо податкового аудиту проблеми законо-
давчого врегулювання існують і в  аудиторської 
діяльності.. Проблема полягає в тому, що за від-
сутністю нормативної бази аудитори вимушені 
при виконанні завдань на власний розсуд обира-
ти процедури, методи перевірки, та форми під-
сумкових документів . Всі ці питання потребують 
ґрунтовного дослідження.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Питанням податкового аудиту присвяче-

но багато наукових праць у сфері фінансового 
контролю, серед яких можна виділити роботи 
вітчизняних вчених О.А. Петрик, В.В. Рядської, 
О.І. Малишкіна, О.В. Артюха, А.Ю. Редько, серед 
зарубіжних авторів – І.О. Бажина, О.С. Іванової, 
М.П. Кашириної. 

Дуже велике значення мають думки та на-
працювання вчених, але варто зауважити, що 
питання теорії та практики податкового аудиту 
потребують подальшого дослідження.

Мета статті полягає в підтвердженні необхід-
ності внесення змін в існуючу нормативну базу, 
та того, що податковий аудит – це один з видів 
аудиторських послуг, які вже багато років нада-
ються аудиторами. 

Виклад основного матеріалу дослідження.
У загальній системі контролю провідне міс-

це відведено аудиторській діяльності, яка здійс-
нюється з метою захисту інтересів користувачів 
економічної інформації.

Правові засади здійснення аудиторської 
діяльності в Україні визначає Закон України 
«Про аудиторську діяльність», який спрямований 
на створення системи незалежного фінансового 
контролю. Аудиторська діяльність здійснюється 
незалежними особами (аудиторами), аудиторсь-
кими фірмами, які уповноважені суб’єктами го-
сподарювання на проведення аудиту чи надання 
інших аудиторських послуг. 

 Умовою зайняття посади аудитора в ауди-
торській фірмі є наявність сертифікату аудитора.
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Відповідно до Закону України «Про ауди-
торську діяльність», аудиторська діяльність - 
підприємницька діяльність, яка включає в себе 
організаційне і методичне забезпечення аудиту, 
практичне виконання аудиторських перевірок 
(аудит) та надання інших аудиторських послуг 
[2]. 

 Згідно визначення, наданого в законі, аудит 
зводиться до перевірки даних бухгалтерського 
обліку і показників фінансової звітності суб’єкта 
господарювання .

В податковій звітності наводиться інформа-
ція щодо визначення об’єктів оподаткування та 
визначаються суми податків. Виникає питання: 
чи є підстави вважати, що в податкових декла-
раціях також наводиться фінансова інформація? 
Так, але думка науковців з цього питання поля-
гає в тому, що податкова звітність не належить 
до складу фінансової звітності підприємства, як 
на міжнародному рівні, так і в Україні. 

Виконання аудиторських перевірок (аудиту) 
– це   одна зі складових аудиторської діяльності. 
Законом передбачається надання інших аудитор-
ських послуг, перелік яких визначається Аудитор-
ською палатою України відповідно до стандартів 
аудиту (рішення № 244/14 від 22 грудня 2011 року). 
В переліку послуг завдань з надання впевненості 
є оцінка відповідності діяльності підприємства 
вимогам законодавства (податкового, митного, 
господарського та ін.). перелік супутніх послуг 
включає : консультації з питань оподаткування, у 
тому числі з організації податкового обліку та по-
даткової звітності; складання податкових деклара-
цій та звітів; представництво інтересів замовника 
з питань обліку, аудиту, оподаткування в держав-
них органах, організаціях або в суді; інші види ау-
диторських послуг, надання яких не суперечить 
чинному законодавству України [5]. 

 Міжнародними стандартами аудиту перед-
бачається виконання таких завдань, як: 

- завдання для надання впевненості: ау-
дит історичної фінансової інформації, зокрема 
фінансової звітності; огляд історичної фінан-
сової інформації, зокрема фінансової звітності; 
завдання з надання впевненості, що не є аудитом 
чи оглядом історичної фінансової інформації;

- супутні послуги, визначені Міжнародними 
стандартами супутніх послуг: завдання з вико-
нання погоджених процедур стосовно фінансо-
вої інформації; завдання з підготовки фінансової 
інформації [ 3].

 Окремого стандарту, який би конкретно 
розглядав методику проведення аудиту податко-

вої звітності, так як фінансової, немає. 
 Проблеми податкового характеру, такі як 

постійні зміни в податковому законодавстві та 
власна за метою інтерпретація фіскальними ор-
ганами законодавства, викликають необхідність 
незалежного підтвердження податкової звіт-
ності. Податковий аудит протягом всього часу 
існування незалежного аудиту був і є дуже акту-
альним для платників податків та суб’єктів ауди-
торської діяльності .

Суб’єкти господарювання, при цьому, мають 
можливість своєчасного коригування в обліку 
встановлених відхилень, що знижує ризик засто-
сування санкцій за порушення податкового за-
конодавства з боку контролюючих органів та до-
зволяє підприємству підготуватися до податко-
вих перевірок державних контролюючих органів, 
а значить аудит носить «допоміжний» характер  
що є перевагою перед податковою перевіркою . 

 На практиці більшість замовників аудиту 
фінансової звітності, вимагають від аудитора в 
тому числі і проведення аудиту податкової звіт-
ності. Ці вимоги можна вважати обґрунтовани-
ми за умови визнання аудиторами розрахунків з 
бюджетом суттєвими для фінансової звітності. 

 О.І. Малишкін, д.е.н., професор у статті «Ау-
дит податків: конструкція на майбутнє», пише 
про те, що «Більшість українських авторів роз-
глядають такий аудит як частину перевірок ро-
зрахунків з бюджетом в контексті аудиту фінан-
сової звітності». Наприклад, Н.А. Іванова і О.В. 
Ролінський до мети аудиту податків відносять 
підтвердження правильності, своєчасності та 
повноти нарахування і перерахування податків» 
[10]. В цій статті автором пропонується поняття 
мети аудиту податків як «висловлення думки ау-
дитора щодо відповідності показників податко-
вої звітності законодавчим вимогам та обліковій 
політиці платника податків». Ми погоджуємось з 
цією думкою, але метою аудиту податкової звіт-
ності, який проводиться саме незалежними ау-
диторами, є також запобігання платниками по-
датків претензій з боку контролюючих органів. 
Артюх О.В, к.е.н., доцент у статті «Податковий 
аудит як завдання з надання впевненості» про-
понує наступне визначення податкового аудиту: 
«Податковий аудит – це завдання з надання до-
статньої впевненості, яке реалізується у формі 
спостереження та перевірки обліку та звітності 
у системі оподаткування платника податків з 
метою висловлення незалежної думки аудитора 
про достовірність, повноту та відповідність чин-
ному податковому законодавству в усіх суттєвих 
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аспектах та допомоги у прийнятті оптимальних 
управлінських рішень у сфері оподаткування 
згідно вимог користувачів» [16].

Перевірка дотримання вимог податкового 
законодавства стосовно нарахування та сплати 
податків може бути і предметом супутніх аудиту 
послуг (МССП 4400 «Завдання з виконання по-
годжених процедур») , про що і свідчить сучасна 
практика аудиторської діяльності . 

 Результати незалежного аудиту є конфіден-
ційною інформацією, користувачами інформації, 
отриманої в результаті незалежного податкового 
аудиту, є замовники (власники або вищий управ-
лінський персонал підприємства). Метою прове-
дення аудиту є захист інтересів користувачів. В 
даному випадку захищаються інтереси і держави 
і замовників аудиту.

Місія незалежного податкового аудиту но-
сить подвійний характер і полягає в захисті інте-
ресів держави та захисті інтересів суб’єктів під-
приємницької діяльності.

За відсутністю затверджених методичних ре-
комендацій, аудитори вимушені на власний роз-
суд визначати в договорах предмет аудиторських 
послуг, при виконанні завдань обирати процеду-
ри, методи перевірки, та форми підсумкових до-
кументів.

Основними завданнями незалежних ауди-
торів під час проведення податкового аудиту є:

- оцінка правильності нарахування, повноти 
та своєчасності сплати до бюджету податкових 
платежів;

- оцінка відповідності нормам податкового 
законодавства податкової звітності;

- виявлення та аналіз порушень у частині на-
рахування та сплати податкових платежів;

- висловлення незалежної думки про до-
стовірність обліку та звітності у системі оподат-
кування;

- профілактика порушень у податковій сфері 
(за вимогами користувачів).

Суб’єкти податкового аудиту – аудиторські 
фірми, які на підставі укладеного договору про-
водять аудит податкової звітності, або надають 
супутні аудиту послуги. Можна стверджувати, 
що в практичному застосуванні податковий ау-
дит – це один з видів аудиторських послуг.

 Українські вчені вважають доцільним за-
провадження нової концепції організації аудиту 
оподаткування та пропонують «Варіанти імпле-
ментації аудиту податків у чинну нормативну 
базу» [10], але на сьогодні ніяких змін в норма-
тивній базі не відбулося. Питання податкового 

аудиту найбільш актуальні так і потребують ґрун-
товного дослідження та внесення змін в існуючу 
нормативну базу  та створення методичного за-
безпечення. 

В переліку форм зовнішнього економічно-
го контролю чільне місце займає податковий 
контроль, який згідно з Податковим Кодексом 
України є системою заходів, що вживаються кон-
тролюючими органами з метою контролю пра-
вильності нарахування, повноти і своєчасності 
сплати податків і зборів, а також дотримання за-
конодавства з питань регулювання обігу готівки, 
проведення розрахункових та касових операцій, 
патентування, ліцензування та іншого законо-
давства, контроль за дотриманням якого покла-
дено на контролюючі органи (ст. 61.1 ПКУ) [1].

 Здійснюється податковий контроль кон-
тролюючими органами якими є органи доходів і 
зборів - центральний орган виконавчої влади, що 
забезпечує формування єдиної державної подат-
кової, державної митної політики в частині ад-
міністрування податків і зборів, митних платежів 
та реалізує державну податкову, державну митну 
політику, забезпечує формування та реалізацію 
державної політики з адміністрування єдино-
го внеску, забезпечує формування та реалізацію 
державної політики у сфері боротьби з право-
порушеннями при застосуванні податкового та 
митного законодавства, а також законодавства з 
питань сплати єдиного внеску, його територіаль-
ні органи [1].

В сучасних умовах господарювання в прак-
тичній діяльності контролюючих органів та 
суб’єктів підприємницької діяльності викори-
стовується поняття податковий аудит. На зако-
нодавчому рівні поняття податкового аудиту не 
визначено. Так, центральний орган виконавчої 
влади, що забезпечує формування єдиної дер-
жавної податкової, державної митної політики 
під податковим аудитом розуміють податкові 
перевірки, правила проведення яких встановлені 
вимогами Податкового кодексу. 

Основним методом податкового контролю є 
податкова перевірка.

Податкова перевірка - це процесуальна дія 
контролюючих органів щодо контролю за дотри-
манням податкового законодавства, правильні-
стю обрахунку, своєчасністю і повнотою сплати 
податків і зборів [1].

Процеси проведення податкової перевірки, 
конкретизація процедур її проведення, права та 
обов’язки контролюючих органів і платників подат-
ків регулюються Податковим Кодексом України.
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 Суб’єкти податкового аудиту – податкові ау-
дитори – посадові особи контролюючих органів, 
уповноважених на проведення податкового ау-
диту.

Наявність сертифікату аудитора для подат-
кових аудиторів не вимагається.

У випадку встановлення за результатами 
контролю відхилень звітності від податкового 
законодавства, здійснюються заходи контролю-
ючих органів щодо предмету контролю та притя-
гуються до відповідальності посадові особи під-
контрольного об’єкта. 

Результати перевірки оформлюються у фор-
мі акта або довідки за встановленою формою у 
двох примірниках, який підписується посадови-
ми особами контролюючого органу, реєструється 
та особисто вручається платнику податків.

Місією податкового контролю є захист еко-
номічних інтересів держави.

Таким чином, відмінними рисами податко-
вого аудиту, який проводиться незалежними ау-
диторами та посадовими особами контролюючих 
органів, є:

- різні суб’єкти: податковий контроль здій-
снюють посадові особи контролюючих органів, 
уповноважених на проведення податкового ау-
диту; проведення аудиту податкової звітності 
здійснюють професійні сертифіковані аудитори;

- різні підсумкові документи: за результата-
ми податкового контролю (перевірки) складаєть-
ся акт або довідка; за результатами аудиту - звіт 
незалежного аудитора;

- наслідки у разі встановлення відхилень: по-
датковий контроль - санкції за порушення подат-
кового законодавства; аудит - знижує податкові 
ризики й потенційні санкції за порушення подат-
кового законодавства. Незалежність висловленої 
думки аудиту на відміну від податкової перевір-
ки;

- користувачами інформації: результатами 
податкового контролю користуються платники 
податків та самі контролюючи органи; результа-
тами незалежного податкового аудиту - власники 
або вищий управлінський персонал підприєм-
ства. Інформація аудиторів є конфіденційною;

- діяльність незалежних аудиторів є під-
приємницькою діяльністю; діяльність державних 
контролюючих органів не є підприємницькою 

діяльністю;
- порядок проведення податкових перевірок 

контролюючими органами регулюються Подат-
ковим Кодексом України. Нормативній базі про-
ведення незалежного аудиту податків як особли-
вому напрямі аудиторської діяльності властива 
теоретико-методологічна невизначеність;

- перевірки дотримання вимог податкового 
законодавства стосовно нарахування та сплати 
податків та зборів контролюючими органами є 
обов’язковими для суб’єктів господарювання. 
Підставою для проведення аудиту є договір, який 
укладається з суб’єктом господарювання - плат-
ником податків.

Спільними рисами можна вважати:
1) мету - підтвердження того, що податкова 

звітність, надана до контролюючих органів, точ-
но відображає усі аспекти господарської діяль-
ності, а сама діяльність відповідає вимогам чин-
ного законодавства;

 2) завдання - встановлення достовірності 
нарахування та сплати податкових платежів; 
встановлення відповідності нормам податкового 
законодавства податкової звітності; виявлення 
порушень чинного податкового законодавства;

3) предмет - документи бухгалтерського об-
ліку та звітності, декларації та розрахунки по 
сплаті податків, зборів (обов’язкових платежів), 
інші документи фінансово-господарської діяль-
ності, активи суб’єкта господарювання та його 
технологічні процеси тощо;

4) об’єкти податкового аудиту – платники 
податків, зборів (обов’язкових платежів) до бюд-
жетів усіх рівнів та державних цільових фондів.

Висновки. 
Аналіз нормативно-правової бази та літе-

ратурних джерел підтверджує, що податковий 
аудит, з точки зору податкового законодавства, 
це все ж таки процесуальні дії контролюючих 
органів, що вживаються ними з метою контро-
лю правильності нарахування, повноти і своє-
часності сплати податків і зборів у вигляді про-
ведення перевірок, і тому такий вид діяльності 
не відповідає вимогам аудиту та суперечить суті 
аудиту.

Податковий аудит, як вид аудиторської 
діяльності, вимагає законодавчого врегулювання 
.
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Annotation. The article describes the causes and 
the benefits for interested of taxpayers in conducting 
inspections of tax returns by independent auditors. 
The need to amend the existing regulatory framework 

audit is justified and audit software developed 
methodological taxes. It is confirmed that the tax 
audit provided the proceedings regulatory authorities 
in terms of tax legislation.
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Tax control, which is realized by independent 
auditors and state regulatory authorities, occupies 
one of the most important places in the list of external 
economic control forms. Regulatory authorities 
use the notion of a tax audit in practise, which is 
not legally defined and in effect is proceedings of 
regulatory authorities. 

Legal principles of audit activity in Ukraine are 
determined by The Law «On Auditing», which aims 
to create an independent financial control system. 
Auditing is carried out by independent individuals 
(auditors), audit firms, entities, authorized to audit 
or provide other auditing services.

Verification of compliance with tax laws 
concerning taxes calculation and payment  can 
also be a subject of audit related services (ISRS 
4400 «Engagements to Perform Agreed-Upon 

Procedures») as it is evidenced by the current 
auditing practise.

The results of an independent audit are 
confidential, users of information, obtained as a 
result of an independent tax audit, are customers 
(owners or top management of a company). The 
purpose of the audit is to protect the interests of 
users. In this case both the interests of the state and 
customers are protected.

Analysis of the legal framework and the literature 
confirms that the tax audit, in terms of tax law, is still 
legal proceedings of regulatory authorities, which 
is used by them in order to control the correctness 
of calculation, completeness and timeliness of taxes 
payments and fees in the forms of inspections, and 
that is why such activity does not comply the needs 
of audit and contradicts the essence of audit.
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Анотація. Представлено економічну сут-
ність дефініції «податкове регулювання розвит-
ку інтелектуального капіталу». Розглянуто 
інструменти податкової політики, за рахунок 
яких можливо здійснювати податкове регулю-
вання розвитку інтелектуального капіталу на 
рівні держави. Проаналізовано вплив ефективно-
го використання механізму фінансового регулю-
вання розвитку інтелектуального капіталу у 
сфері оподаткування на величину корисного еко-
номічного, інноваційного, соціального та еколо-
гічного ефектів. Узагальнено перелік індикаторів 
ефективності застосування механізму фінансо-
вого регулювання у сфері оподаткування.

Аннотация. Представлено экономическую 
сущность дефиниции «налоговое регулирование 
развития интеллектуального капитала». Рас-
смотрены инструменты налоговой политики, за 
счет которых возможно осуществлять налого-
вое регулирование развития интеллектуального 
капитала на уровне государства. Проанализиро-
вано влияние эффективного использования ме-
ханизма финансового регулирования развития 
интеллектуального капитала в сфере налогоо-
бложения на величину полезного экономического, 
инновационного, социального и экологического 
эффектов. Обобщен перечень индикаторов эф-
фективности применения механизма финансо-
вого регулирования в сфере налогообложения.

Ключові слова: оподаткування, фінансове регулювання, податкове регулювання, інтелектуальний 
капітал, інноваційний розвиток.

Ключевые слова: налогообложение, финансовое регулирование, налоговое регулирование, 
интеллектуальный капитал, инновационное развитие.

Постановка проблеми. Серед ключових тен-
денцій економічного прогресу доцільно виокре-
мити формування нового зразку новаторського 
розвитку на базі застосування комплексу сучас-
них знань і інновацій. Так, роль найпоказовіших 
чинників ефективності економіки відіграють 
саме інноваційні показники, забезпечуючи на-
громадження інтелектуального капіталу, високі 
темпи зростання економіки в умовах глобаліза-
ції. Зазначимо, що серед непрямих методів, за ра-
хунок яких держава забезпечує регулювання ро-
звитку інтелектуального капіталу, одним з най-
впливовіших та універсальних є оподаткування. 
Враховуючи обмеженість фінансових ресурсів, 
проблема даного дослідження висувається у роль 
першочергових.

Аналіз останніх досягнень і публікацій. 
Окремі аспекти дослідження оподаткування як 
елемента фінансового регулювання розвитку ін-
телектуального капіталу в Україні досліджували 
такі науковці: О. В. Катигробова [1, с. 281–285] – у 
процесі опису елементів системи фінансового за-
безпечення інновацій в Україні; С. В. Корновен-

ко, О. М. Тараненко [2, с. 79–84] та Л. І. Курило 
[4, с. 234–245] – під час дослідження впливу ін-
телектуального капіталу на розвиток економіки; 
І. А. Крисоватий [3], Н. Мацелюх, Г. Дем’янчук 
[5, с. 126–134], А. І. Мярковський [7, с. 7–19], А. 
О. Нікішин [8] – у процесі опису перспектив ро-
звитку податкового регулювання інноваційних 
процесів; О. Я. Сцібан [9, с. 267–274], А. С. Чума-
ченко [10, с. 221–224] – під час розробки окремих 
елементів механізму державного регулювання 
інтелектуального капіталу на макрорівні та інші. 
Зазначимо, що наявність дискусійних моментів 
та недостатнє представлення окресленої пробле-
матики у літературі визначили вибір теми дослід-
ження.

Метою статті є виокремлення економічної 
сутності дефініції «податкове регулювання ро-
звитку інтелектуального капіталу», розгляд ін-
струментів податкової політики, за рахунок яких 
можливо здійснювати податкове регулювання 
розвитку інтелектуального капіталу на рівні дер-
жави, аналіз впливу ефективного використання 
механізму фінансового регулювання розвитку 
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інтелектуального капіталу у сфері оподаткуван-
ня на величину корисних ефектів, узагальненні 
переліку індикаторів ефективності застосування 
механізму фінансового регулювання у сфері опо-
даткування.

Виклад основного матеріалу. Державне ре-
гулювання розвитку інтелектуального капіталу 
в Україні в т. ч. здійснюється шляхом: комплекс-
ної підтримки окремих напрямів інноваційної 
діяльності, визначених пріоритетними; форму-
вання ефективної нормативно-правової бази 
для стимулювання діяльності у сфері інновацій; 
стимулювання фінансово-кредитних установ, які 
здійснюють кредитування окремих інноваційних 
проектів; захисту інтересів та прав суб’єктів ін-
новаційної діяльності; встановлення пільгових 
умов у сфері оподаткування інноваційної діяль-
ності. На нашу думку, одним з найбільш ефектив-
них напрямів фінансового регулювання розвитку 
інтелектуального капіталу є оподаткування. 

Як зазначає Л. І. Курило [4, с. 236], під ін-
телектуальним розуміють капітал, формування 
якого відбувається за рахунок економічного і 
природного потенціалу та людських і інформа-
ційних ресурсів, у структурі якого виокремлюють 
наступні складові: ринковий, людський, спожив-
чий та інші, які знаходяться у постійній взаємодії.

Податкове регулювання розвитку інтелекту-
ального капіталу в Україні як частина фінансово-
го регулювання має охоплювати ймовірні ефекти 
у майбутньому, що можуть мати екологічний, 
соціальний та економічний характер. Так, «по-
даткове регулювання розвитку інтелектуального 
капіталу» – це непрямий фінансовий метод, що 
здійснюється у динамічному процесі ефектив-
ної взаємодії суб’єкту, що здійснює регулювання 
розвитку інтелектуального капіталу, об’єкту, на 
який спрямовується вплив, тобто ефективність 
вищевказаного розвитку, та комплексу інстру-
ментів податкової політики, за рахунок яких від-
бувається цей процес. 

Суб’єктом податкового регулювання розвит-
ку інтелектуального капіталу виступає держава, а 
саме органи законодавчої і виконавчої влади че-
рез те, що податок є виключно державним атри-
бутом. Зауважимо, що процес податкового ре-
гулювання характеризується динамічністю, так, 
фінансове регулювання у сфері оподаткування 
полягає не тільки у встановленні певних ставок 
чи пільгових умов, але і у їх своєчасному коригу-
ванні відповідно до соціально-економічних умов.

Узагальнивши світовий досвід у сфері подат-
кового регулювання розвитку інтелектуального 

капіталу, представимо комплекс інструментів 
податкової політики, за рахунок яких можливо 
здійснювати податкове регулювання розвитку 
інтелектуального капіталу на рівні держави:

– застосування пільгової ставки податку 
на прибуток для підприємств, що реєструють 
результати інноваційної діяльності та впровад-
жують їх у господарську діяльність вітчизняних 
підприємств;

– використання максимально прискоре-
них темпів амортизації основних засобів та не-
матеріальних активів суб’єктами інноваційної 
діяльності;

– застосування пільгових умов оподатку-
вання імпорту окремих видів необоротних ак-
тивів, задіяних у процесі інноваційної діяльності 
вітчизняних суб’єктів господарювання;

– створення пільгових умов оподаткування 
для підприємств, які здійснюють інвестиції в ін-
новаційні процеси.

У світовій практиці з метою аналізу рівня 
податкового стимулювання діяльності у сфері ін-
новацій визначається показник граничної подат-
кової ставки на нові інвестиції (Marginal Effective 
Tax Rate on investment in R&D assets), тоді як у віт-
чизняному податковому законодавстві не визна-
чено дієвих механізмів податкового регулювання 
розвитку інтелектуального капіталу. Зауважимо, 
що найсприятливіші умови у сфері оподаткуван-
ня для розвитку інтелектуального капіталу зафік-
совано в Іспанії, Чехії, Канаді, Франції та Японії.

Як влучно вказує І. А. Крисоватий, механізм 
фінансового регулювання інноваційних процесів 
у сфері оподаткування має свої унікальні особли-
вості [3, с. 7], так, його ефективне застосування, 
направлене на розвиток інтелектуального капіта-
лу, спричинить позитивний вплив на величину 
корисного економічного, інноваційного, соціаль-
ного та екологічного ефектів, а саме:

– економічний ефект, що полягає у зро-
станні рівня стрімкого розвитку територій та 
прибутковості певних видів діяльності з одно-
часним зниженням трудомісткості виробництва 
та собівартості отриманої продукції, а також 
сприянні підвищенню інвестиційної активності. 
Крім того, для аналізу отриманого економічного 
ефекту І. А. Крисоватим запропоновано застосу-
вання наступних показників: коефіцієнт якості 
прибутку; зниження собівартості продукції; ко-
ефіцієнт якості інвестицій [3, с. 7];

– інноваційний ефект, що полягає у збіль-
шенні величини інтелектуального капіталу, 
спроможності певних галузей гідно конкурувати 
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на зовнішніх ринках та підвищенні якості виро-
бленої продукції. Індикаторами інноваційного 
ефекту ефективності застосування механізму 
фінансового регулювання у сфері оподаткування 
доцільно вважати рівень активності підприємств 
у сфері інновацій, показники інформаційного за-
безпечення та інші;

– соціальний ефект, що полягає у зростанні 
рівня продуктивної зайнятості населення, в т. ч. 
в інтелектуальних виробництвах, активізації за-
гального рівня прагнення до саморозвитку осо-
бистості, збільшенні доходів населення, соціаль-
них стандартів та загального обсягу інвестицій в 
людський капітал, коригуванні цін на товари, що 
є аналогічними інноваційній продукції та загаль-
ному підвищенні добробуту населення. Індика-
торами соціального ефекту ефективності засто-
сування механізму фінансового регулювання у 
сфері оподаткування доцільно вважати питому 
вагу населення, занятого в інтелектуальному ви-
робництві, в загальній кількості зайнятого насе-
лення країни, питому вагу інвестицій у людський 
капітал в загальному обсязі інвестицій та інші;

– екологічний ефект, що полягає у масово-
му застосуванні альтернативних джерел енергії, 
зниженні загального рівня забруднення атмос-
фери, збереженні ландшафтів, флори і фауни. 
Індикаторами екологічного ефекту ефективності 
застосування механізму фінансового регулюван-
ня у сфері оподаткування доцільно вважати за-
гальний рівень шкідливих викидів, питому вагу 
застосування альтернативних джерел енергії у 
загальному її обсязі.

Висновки та перспективи подальших дослід-
жень. Таким чином, виходячи з проведеного до-
слідження, зроблено наступні висновки:

1. Узагальнено теоретичний підхід до тракту-
вання категорії «податкове регулювання розвит-
ку інтелектуального капіталу», що, на відміну 
від існуючих, розглядається як непрямий фінан-
совий метод, що здійснюється у динамічному 
процесі ефективної взаємодії суб’єкту, що здій-
снює регулювання розвитку інтелектуального 

капіталу, об’єкту, на який спрямовується вплив, 
тобто ефективність вищевказаного розвитку, та 
комплексу інструментів податкової політики, за 
рахунок яких відбувається цей процес. Зазначе-
не сприятиме поглибленню понятійного апарату 
економічної науки.

2. Представлено комплекс інструментів по-
даткової політики, за рахунок яких можливо 
здійснювати податкове регулювання розвитку ін-
телектуального капіталу на рівні держави, у т. ч. 
застосування пільгової ставки податку на прибу-
ток для підприємств, що реєструють результати 
інноваційної діяльності та впроваджують їх у го-
сподарську діяльність вітчизняних підприємств; 
використання максимально прискорених темпів 
амортизації основних засобів та нематеріаль-
них активів суб’єктами інноваційної діяльності; 
застосування пільгових умов оподаткування 
імпорту окремих видів необоротних активів, 
задіяних у процесі інноваційної діяльності віт-
чизняних суб’єктів господарювання; створення 
пільгових умов оподаткування для підприємств, 
які здійснюють інвестиції в інноваційні процеси.

3. Проаналізовано вплив ефективного засто-
сування механізму фінансового регулювання ро-
звитку інтелектуального капіталу у сфері оподат-
кування на величину корисного економічного, 
інноваційного, соціального та екологічного ефек-
тів та узагальнено індикатори стану ефективності 
його застосування, а саме: коефіцієнт якості при-
бутку; зниження собівартості продукції; коефі-
цієнт якості інвестицій – для оцінки економічно-
го ефекту; рівень активності підприємств у сфері 
інновацій, показники інформаційного забезпе-
чення – для оцінки інноваційного ефекту; пито-
ма вага населення, занятого в інтелектуальному 
виробництві, в загальній кількості зайнятого 
населення країни, питома вага інвестицій у люд-
ський капітал в загальному обсязі інвестицій – 
для оцінки соціального ефекту; загальний рівень 
шкідливих викидів, питома вага застосування 
альтернативних джерел енергії у загальному її 
обсязі – для оцінки екологічного ефекту.
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Abstract. In the article it was presented the 
economic essence of the definition of “tax adjustment 
of the intellectual capital development «. It have been 
considered the instruments of tax policy, through 
which could be possible to implement tax adjustment 
of the intellectual capital development at the state 
level. It has been analyzed the impact of effective use of 

the financial regulation mechanism for development 
of the  intellectual capital in the field of taxation on 
the amount of useful economic, innovation, social 
and environmental effects. It have been generalized 
the indicators of the efficiency of the mechanism 
appliance for financial regulation in taxation.

Keywords: taxation, financial regulation, tax adjustment, intellectual capital and innovation.

The article is aimed to highlight the economic 
nature of the definition «tax regulation  of intellectual 
capital development «. It have been reviewed the tax 
policy instruments, through which could be possible 
to implement tax adjustment for the intellectual 
capital development at the state level. It has been 
analysed  the impact of effective use of the financial 
regulation mechanism for development of the  
intellectual capital in the field of taxation on the 
amount of useful economic, innovation, social and 
environmental effects.

Conclusions and prospects for further research. 
Thus, on the basis of the conducted research, the 
following conclusions are:

1. It was generalized  the theoretical approach to 
the interpretation of the category «tax adjustment for 
the intellectual capital development,» which, unlike 
existing ones, was considered as an indirect financial 
method that was carried out in a dynamic process 
of effective interaction of the entity that regulated 
the development of intellectual capital; the object 
on which the effects had done, ie the effectiveness 
of the above development, and the complex of the 
tax policy instruments through which this process 
occurred. Specified will contribute to the deepening 
of the conceptual apparatus of economic science.

2. It have been presented the set of tax policy tools, 
through which could be possible to implement tax 
adjustment for the intellectual capital development at 
the state level, including the application of preferential 
rates of income tax for enterprises, which register 
the results of innovative activities and implement 

them in economic activity of domestic enterprises; 
using the maximum accelerated depreciation of fixed 
assets and intangible assets of subjects of innovation 
activities; the application of the preferential tax 
treatment of imports of certain fixed assets involved 
in the process of innovative activity of domestic 
enterprises; preferential tax policies for enterprises 
that invest in innovation processes.

3. It has been analyzed the impact of effective 
use of the financial regulation mechanism for 
development of the  intellectual capital in the field 
of taxation on the amount of useful economic, 
innovation, social and environmental effects. It 
have been  summarized the status indicators of the 
effectiveness of its application, namely the quality 
factor of profit; reduction of production costs; 
the quality factor of the investment for evaluation 
the economic impact; the level of activity of the 
enterprises in innovation, indicators of information 
support for  assessing  the innovative effect; the 
proportion of the population employed in intellectual 
production to the total employed population, the 
share of investment in human capital in the total 
volume of investments for  assessing the  social 
impact; the general level of harmful emissions, the 
share of alternative energy sources in its total volume 
for estimation the environmental effect.

The results of the work are appropriate to use in 
the process of reforming the tax system of Ukraine 
with the aim of stimulating the development of 
intellectual capital in the country.
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Анотація. Висвітлено сутність фінансової 
безпеки держави та окреслено її складові. Аргу-
ментовано, що серед структурних елементів 
в загальній системі фінансової безпеки провідне 
місце займає – бюджетна безпека. Обґрунтова-
но підходи до трактування поняття «бюджет-
на безпека» та уточнено визначення зазначеної 
дефініції. Окреслено основні проблеми бюджетної 
безпеки, джерела загроз, і – відповідно,  ризики 
бюджетної безпеки. Ідентифіковано ряд чин-
ників, які впливають на ефективність бюджет-
ної безпеки держави.

Аннотация. Освещены сущность финан-
совой безопасности государства и очерчены ее 
составляющие. Аргументировано, что среди 
структурных элементов в общей системе фи-
нансовой безопасности ведущее место занимает 
- бюджетная безопасность. Обоснованы подхо-
ды к трактовке понятия «бюджетная безопас-
ность» и уточнено определение указанной дефи-
ниции. Определены основные проблемы бюджет-
ной безопасности, источники угроз, и - соответ-
ственно, риски бюджетной безопасности. Иден-
тифицированы ряд факторов, которые влияют 
на эффективность бюджетной безопасности 
государства.

Ключові слова: фінансова безпека держави, бюджетна безпека держави, об’єкт бюджетної 
безпеки, суб’єкти бюджетної безпеки, загрози бюджетній безпеці.

Ключевые слова: финансовая безопасность государства, бюджетная безопасность государства, 
объект бюджетной безопасности, субъекты бюджетной безопасности, угрозы бюджетной 
безопасности.

В умовах ринкової трансформації економіки 
важливого значення набуває фінансова безпе-
ка держави, яка характеризується таким станом 
фінансової системи, який забезпечував би дер-
жаву необхідним обсягом фінансових ресурсів, 
необхідних для виконання покладених на неї 
функцій і завдань та забезпечував би захист на-
ціональних інтересів. Тобто фінансова система 
повинна мати так званий «запас міцності» на ви-
падок непередбачуваних обставин, щоб державні 
органи мали можливість своєчасно відреагувати 
на потенційні загрози та мінімізувати їх негатив-
ні наслідки.

Фінансову безпеку можна розглядати як 
окремий елемент економічної безпеки держави і 
як фундаментальну основу її національної безпе-
ки в цілому. Водночас вона представляє собою 
умови стійкого функціонування фінансової си-
стеми держави, забезпечуючи стабільність всіх 
процесів, які відбуваються в ній, де створюються 
фінансові умови необхідні для соціально-еко-
номічної і фінансової стабільності розвитку дер-

жави, збереження цілісності та єдності фінансо-
вої системи та подолання різного роду загроз у 
фінансовій сфері.

Детальний аналіз напрацювань науковців у 
сфері фінансової безпеки дозволив зробити вис-
новок, що фінансова безпека держави включає 
ряд підсистем. 

Серед наукових публікацій, що стосуються 
складових фінансової безпеки, практично усі на-
уковці виокремлюють бюджетну, інвестиційну та 
грошово-кредитну [1; 2; 3; 4; 5; 6; 7]. В окремих 
працях акцентується увага на борговій, подат-
ковій безпеці, фондового та страхового ринку [1; 
3; 8; 9;  10].

Тому, вважаємо, що серед структурних еле-
ментів в загальній системі фінансової безпеки 
провідне місце займає – бюджетна безпека. Це 
можна пояснити тим, що бюджет виступає ін-
струментом забезпечення та регулювання со-
ціально-економічного розвитку держави і є од-
ним з дієвих важелів макроекономічної стабілі-
зації (рис. 1).
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 Рис. 1. Роль бюджету в соціально-економічному розвитку держави
Джерело : сформовано на основі проведених досліджень

Бюджет як категорію можна розглядати з 
різних сторін:  

– як централізований фонд фінансових ре-
сурсів, який виникає внаслідок певних відносин, 
що складаються між усіма членами суспільства. 
Цей фонд є матеріальною базою для фінансу-
вання функцій держави, реалізації її фінансової 
політики. Тобто бюджет виступає інструментом, 
за допомогою якого держава виконує  покла-
дені на неї функції та завдання: розподіляє заку-
мульовані фінансові ресурси між територіями, 
галузями, верствами населення та контролю їх 
використання. Основними званнями при цьому 
виступають – підвищення рівня централізації 
ВВП до бюджету та вирівнювання державних по-
треб з можливостями;

– за формою прояву бюджет є фінансовим 
планом держави і являє собою розпис доходів 

і видатків. Він відображає склад і структуру до-
ходів і видатків, а також їх розподіл між різними 
рівнями бюджетної системи. З метою підвищен-
ня соціально-економічного розвитку держави 
повинні реалізовуватися такі завдання як:  зба-
лансування бюджетів всіх рівнів; усунення бюд-
жетної розбалансованості; оптимізація рівня 
бюджетного дефіциту та визначення джерел його 
фінансування; створення ефективної системи 
міжбюджетних відносин; удосконалення системи 
державного фінансового контролю;

– як інструмент макроекономічного регулю-
вання. Тобто через податки (систему оподатку-
вання) і видатки (бюджетне фінансування) дер-
жава регулює соціально-економічний розвиток 
держави, враховуючи інтереси різних суб’єктів;

– як макроекономічний стабілізатор – за-
безпечує стабілізацію соціально-економічного 
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розвитку держави через формування резервного 
фонду задля фінансування непередбачуваних ви-
датків, які не носять постійний характер.

Тобто бюджет є необхідним елементом за-
безпечення бюджетної безпеки.

Бюджетна безпека, як одна з основних скла-
дових фінансової безпеки розглядається як стан 
забезпечення платоспроможності держави з ура-
хуванням балансу доходів і видатків державного 
й місцевих бюджетів та ефективності викори-
стання бюджетних коштів [11; 2, с. 250]. 

Бюджетна безпека характеризує фінансові 
умови, виражені у обсягах бюджетних ресурсів і 
принципах їх формування та розподілу, за яких 
забезпечується здатність держави й суспільства 
до самозбереження і розвитку. Змістовно це по-
няття виявляється у співвідношенні бюджетних 
коштів і сумарних потреб реципієнтів таких ре-
сурсів. За формою прояву бюджетна безпека ви-
являється в системі оцінок, що характеризують її 
рівень у динаміці й відносно оптимального зна-
чення індикаторів [12, с. 276]. 

Бюджетна безпека передбачає здійснення 
державної політики, орієнтованої на реалізацію 
національних економічних інтересів країни, зо-
крема на забезпечення сталого економічного 
зростання та необхідного рівня інвестицій для 
розвитку продуктивних сил у довготерміновому 
періоді, підтримку і захист національних вироб-
ників, стимулювання розвитку наукомістких га-
лузей економіки, проведення соціальної політи-
ки, спрямованої на підвищення рівня життя 
населення і забезпечення основних соціальних 
потреб [13].

Зміст бюджетної безпеки проявляється як 
співвідношення бюджетних коштів, параметрів 
їх формування та розподіл та сумарних потреб 
одержувачів таких ресурсів [14, с. 122].

Бюджетна безпека – це ключова складова 
частина фінансової та економічної безпеки, їх 
фундамент та матеріальна основа. Забезпечення 
бюджетної безпеки є винятковою прерогативою 
держави. Ніхто інший не в змозі вирішити цю за-
дачу [15, с. 312-318].

Бюджетна безпека – рівень бюджетного по-
тенціалу держави відносно виконання ним своїх 
функцій з врахуванням балансу доходів і видат-
ків державного та місцевого бюджетів і доціль-
ності, законності і ефективності використання 
бюджетних засобів на всіх рівнях [10, с. 234].

Бюджетна безпека передбачає реалізацію 
такої бюджетної політики, яка спрямовувалася 
б, перш за все, на реалізацію національних еко-

номічних інтересів країни. Такими інтересами 
рахуються: забезпечення стійкого економічного 
росту; акумуляція в руках держави необхідного 
рівня інвестицій, які дозволяють розвивати про-
дуктивні сили країни в довгостроковому періоді; 
підтримка і захист національних виробників; 
стимулювання розвитку наукоємних галузей еко-
номіки; проведення соціальної політики, спря-
мованої на підвищення рівня життя населення; 
забезпечення основних соціальних запитів і по-
треб [16, с. 45].

Бюджетна безпека держави – процес ро-
зробки, прийняття і контролю (моніторингу) 
виконання бюджету з урахуванням реального 
стану економіки держави, наявності реальних і 
потенційних небезпек, загроз та ризиків у сфері 
економіки, а також стану і тенденцій у розвит-
ку світової економіки та її впливу на економіку 
України в наступний час та протягом бюджетно-
го року [17].

Кірєєв С.І. зазначає, що «бюджетна безпека 
характеризується ступенем збалансованості бюд-
жету, а відтак розміром його дефіциту або без-
дефіцитності. Рівень бюджетної безпеки оберне-
но пропорційний рівню бюджетного дефіциту» 
[18, с. 499].

Бюджетна безпека – один з основних інди-
каторів оцінки ефективності державної політи-
ки з питань зміцнення соціальної сфери, впливу 
держави на розвиток таких макроекономічних 
процесів, як економічне зростання, забезпечення 
обороноздатності держави, прискорення темпів 
науково-технічного прогрес, докорінне переос-
нащення матеріально-технічної бази виробни-
цтва, розвиток інноваційних процесів, зменшен-
ня безробіття, підвищення зайнятості та ін. [19, 
с. 158].

Враховуючи таке розмаїття поглядів науков-
ців на визначення поняття «бюджетна безпека», 
можна виокремити такі підходи до його тракту-
вання: 

- як стан забезпечення платоспроможності 
держави; 

- як фінансові умови, виражені у обсягах 
бюджетних ресурсів і принципах їх формування 
та розподілу;

- як державна політика, орієнтована на 
реалізацію національних економічних інтересів 
країни;

- як співвідношення параметрів форму-
вання бюджетних коштів та сумарних потреб 
одержувачів цих коштів;

- як рівень виконання державою  своїх 
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функцій з врахуванням балансу доходів і видат-
ків державного та місцевого бюджетів;

- як процес розробки, прийняття і контро-
лю (моніторингу) виконання бюджету;

- як ступінь збалансування бюджету.
 Враховуючи ці обставини, вважаємо за не-

обхідне дещо уточнити визначення зазначеної 
дефініції. Під бюджетною безпекою ми розуміємо 
стан бюджетної системи, який характеризується 
збалансованістю  доходів і видатків державного і 
місцевого бюджетів, високим рівнем ліквідності 
активів, наявністю грошових валютних та інших 
резервів, які здатні забезпечити стабільність на-
ціональної економіки.

Об’єктом бюджетної безпеки є бюджетні 
ресурси та параметри їх формування, характе-
ристики бюджетної системи й особливості бюд-
жетного процесу, що враховуються в процесі за-
безпечення бюджетної безпеки. Предметом бюд-
жетної безпеки виступає діяльність держави та 
фінансових інституцій, спрямована на реалізацію 
певного її рівня, шляхом впливу на об’єкт бюд-
жетної безпеки. Суб’єктами бюджетної безпеки 
виступають державні органи влади та управлін-
ня, органи місцевого самоврядування, населення. 
Основною метою бюджетної безпеки є забезпе-

чення ефективного функціонування бюджетної 
системи держави через виявлення та протидію 
загрозам її функціонуванню.

 Серед основних проблем бюджетної безпеки 
варто виділити декілька ключових, а саме: необ-
хідність чіткого розмежування функцій держав-
ного та місцевих бюджетів; вдосконалення си-
стеми міжбюджетних відносин; впорядкування 
системи взаємозаліків, встановлення процедури 
обґрунтування пріоритетів бюджетних витрат та 
їх норм, запобігання випадкам нецільового ви-
ко¬ристання бюджетних ресурсів та ін.

Абсолютно виправданим є твердження про 
те, що одне із центральних питань, яке нині 
визначає стан бюджетної безпеки держави, «по-
лягає у паритетності розподілу грошових ресур-
сів у межах бюджетної системи України і, як ре-
зультат, ефективності організації міжбюджетних 
відносин» [20, с.64].

Джерела загроз бюджетної безпеки – це умо-
ви і фактори, які призводять до деформації бюд-
жетної системи. Існує багато деструктивних об-
ставин, які впливають на забезпечення бюджет-
ної безпеки та ефективність бюджетної політики 
держави. Всі фактори ризику можна згрупувати 
за певними класифікаційними ознаками (табл. 1).

Таблиця 1

Класифікація загроз бюджетній безпеці за факторами ризику

  
  

  
  

 

 
 

 
 

 
  

  

Джерело : сформовано на основі проведених досліджень

Передбачувані загрози є наслідком цикліч-
ного розвитку економіки, зміни кон’юнктури 
фінансового ринку тощо. Їх наслідки відомі  з 
історичного досвіду або результатів економічної 
політики держави в попередніх періодах. Непе-
редбачувані, в свою чергу, виникають миттєво 

і пов’язані з різкою зміною соціально-економіч-
ного становища держави, мінливості правово-
го поля, непередбачуваними діями третіх осіб, 
форс-мажорними обставинами.

Об’єктивні загрози бюджетної безпеки пов’я-
зують з конкретним станом фінансової кон’юн-
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ктури, науковими розробками і відкриттями, 
форс-мажорними обставинами і т. п. тобто вони 
не залежать від прийнятих органами державної 
влади рішень. Суб’єктивні загрози породжені 
різними діями (зумисними, ненавмисними) ор-
ганів державної влади і управління, фінансови-
ми інституціями, іншими суб’єктами економіч-
ної діяльності тощо.

Явні – це реально існуючі (видимі) загрози 
бюджетній безпеці держави, а  латентні являють 
собою приховані загрози. Вони можуть з’явля-
тися раптово, тому задля нейтралізації їх нега-
тивних наслідків потрібно приймати термінові 
заходи. 

За об’єктами посягань загрози бюджетної 
безпеки охоплюють такі важливі елементи як 
податковий потенціал, доходи державного бюд-
жету, бюджетні асигнування, державна і приват-
на власність, економічні ресурси і ін.

За джерелами виникнення вони поділя-
ються на: політичні (породжені нестабільністю 
внутрішньополітичних обставин в державі та 
зміною пріоритетних напрямків діяльності уря-
ду), економічні ( пов’язані із фінансовими мож-
ливостями та інтересами держави та інших еко-
номічних суб’єктів, а також певним порушенням 
грошових пропорцій та бюджетного балансу), 
правові (виникають внаслідок нестабільності 
нормативної бази, нормативних гарантій тощо),  
кримінальні (як результат неправомірних дій 
різних економічних суб’єктів (наприклад, ухи-
лення  суб’єктів господарювання від сплати 
податків)), техногенні (виникають в результаті 
різного роду техногенних катастроф), екологічні 
(є наслідком незадовільного екологічного стану 
держави та залежності суспільного виробництва 
від природно – кліматичних умов), конкурентні 
і ін.

За ступенем ймовірності загрози бюджетній 
безпеці можуть бути малоймовірними (виника-
ють дуже рідко), середнього рівня ймовірності 
(виникають періодично, внаслідок циклічних 
коливань економіки), високоймовірними (вини-
кають часто).

За величиною втрат загрози бувають не-
значні (наслідком є незначні втрати держави), 
значні (наслідком є значні втрати фінансових 
ресурсів держави, проте вона спроможна вико-
нувати основні функціональні повноваження) 
та катастрофічні (пов’язані із неспроможністю 
держави виконувати покладні на неї функції та 
зобов’язання).

Інваріантні загрози породжені дією одного 
фактора, а варіативні – декількох. 

Враховуючи різноманітні види загроз бюд-
жетній безпеці держави всі їх можна згрупувати 
на екзогенні (зовнішні) та ендогенні (зовнішні) 
(табл. 2).

Враховуючи окреслені загрози з впевнені-
стю можна стверджувати, що ефективність бюд-
жетної безпеки зумовлюється такими чинника-
ми як [21]: 

1) величиною її бюджету; 
2) ступенем його збалансованості; 
3) діючою в країні бюджетною системою; 
4) чинною правовою базою, професіоналіз-

мом і ретельністю розробки й процедурою роз-
гляду та затвердження бюджету; 

5) масштабами бюджетного фінансування; 
6) певною бюджетною класифікацією; 
7) наявністю чи відсутністю бюджетних ре-

зервів; 
8) системою бюджетного обліку; 
9) своєчасністю прийняття бюджету; 
10) характером касового виконання бюдже-

ту і використання тимчасово вільних залишків 
коштів державного і місцевих бюджетів комер-
ційними банками; 

11) станом бюджетних розрахунків; 
12) масштабами податкових пільг; 
13) рівнем девальвації національної валюти; 
14) наявністю чи відсутністю жорстких бюд-

жетних обмежень; 
15) бюджетною дисципліною.
Тобто, успішність гарантування бюджетної 

безпеки на практиці визначається наявністю 
механізму її забезпечення. 
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Таблиця 2

Екзогенні та ендогенні загрози бюджетній безпеці держави
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Abstract. The article deals with the essence of 
financial security and outlines its components. There 
are arguments that budget security has the essential 
part among the structural elements of a common 
financial system. Approaches were made to show the 
interpretation of the concept of «security budget» and 

clarified the meaning of that definition. The basic 
problem of budget security were shown threats, and as 
a result risks of budgetary security too. A number of 
factors which influences on e th effectiveness of budget 
security, was identified. 

Keywords: financial security, state budget security, the object of budget security, subjects of budget security, 
risks of budget security. 

The detailed analysis of works of scientists in the 
field of financial safety a conclusion allowed to do, 
that financial safety of the state includes the row of 
subsystems among that  a leading place occupies is 
budgetary safety. It can be explained by that a budget 
comes forward as an instrument of providing and 
adjusting of socio-economic development of the state 
and is one of effective levers of the macroeconomic 
stabilization.

There are such approaches to this determination:
- as the state of providing of solvency of the state; 
- as the financial terms shown in the volumes 

of budgetary resources and principles of their 
forming and distribution;

- as the public policy oriented to realization of 
national economic interests of country;

- as correlation of parameters of forming of 
budgetary facilities and total necessities of recipients 
of these money;

- as a level of implementation of the functions 
the state  taking into account balance of profits and 
charges of the state and local budgets;

- as a development, acceptance and control (to 
monitoring) of implementation of budget process;

- as a degree of balancing of budget.
Taking into account these circumstances, we are 

specify determination of the marked definition. 
The budgetary safety we understand the state 

of the budgetary system, that is characterized by 
balanced  of profits and charges of the state and local 
budgets, high level of liquidity of assets, presence 
of cash currency and other reserves that is able to 
provide stability of national economy. 

The object of budgetary safety are budgetary 
resources and parameters of their forming, 

description of the budgetary system and features of 
budgetary process, that is taken into account in the 
process of providing of budgetary safety.

The activity of the state and financial institutes, 
sent to realization of her certain level, comes forward 
as the article of budgetary safety, by influence 
on the object of budgetary safety. The subjects of 
budgetary safety are forward public organs of power 
and management, organs of local self-government, 
population. The primary purpose of budgetary 
safety is providing of the effective functioning of the 
budgetary system of the state through an exposure 
and counteraction to the threats to its functioning.

The basic problems of budgetary safety, source 
of threats are outlined, and - accordingly,  risks of 
budgetary safety.

 Among the basic problems of budgetary safety 
it costs to distinguish a few main, namely: necessity 
of clear differentiation of functions state and local 
budgets; perfection of the system of interbudgetary 
relations; ordering system offsets, installation 
procedures rationale budget spending priorities and 
their rules preventing improper use of resources and 
others.

Given the above it can be argued that the 
effectiveness of the security budget is conditioned by 
such factors as:

1) the size of its budget;
2) the degree of balance;
3) active in the country’s budget system;
4) The current legal framework, the 

professionalism and diligence procedure 
development and review and approval of the budget;

5) the extent of budget financing;
6) certain budget classification;
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7) the presence or absence of budgetary 
provisions;

8) budget accounting system;
9) the timely adoption of the budget;
10) the nature of the cash budget execution and 

the use of temporarily free balances of state and local 
budgets by commercial banks;

11) as budgetary calculations;
12) the extent of tax incentives;
13) the level of devaluation of the national 

currency;
14) the presence or absence of hard budget 

constraints;
15) budget discipline.
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Анотація. В статті розглянуто критерій 
оптимального інвестиційного портфеля, який 
представлено, як  такий портфель, що забез-
печує найбільшу доходність на одиницю ризику, 
тобто при заданій (очікуваній) доходності оп-
тимального портфеля йому відповідає наймен-
ший ризик. В якості міри ризику запропоновано 
використовувати стандартне відхилення вели-
чини дохідності: чим більше значення даного по-
казника, тим більш ризикованим буде портфель. 
Обгрунтовано, що оперативне управління інве-
стиційною діяльністю слід досліджувати в двох 
аспектах: оперативне управління реальними ін-
вестиціями (управління реалізацією реальних ін-
вестиційних проектів); оперативне управління 
портфелем фінансових інвестицій.

Аргументовано, що під оперативним управ-
лінням портфелем фінансових інвестицій ро-
зуміють обґрунтування і реалізацію управлін-
ських рішень, які забезпечують дотримання 
цільового інвестиційного напряму фінансового 
портфеля згідно з параметрами дохідності, 
ліквідності та ризику. Доведено, що окремим 
елементом підсистеми управління залученням 
інвестиційних ресурсів слід виділити діяльність 
із залучення фінансових інвестицій. При цьому 
важливе місце займає вибір інструментів мобілі-
зації ресурсів. Окреслено, що невеликі за розміром 
підприємства можуть залучати інвестиційні 
ресурси лише в короткостроковому періоді шля-
хом випуску векселів, тоді як, наприклад, серед-
ні підприємства можуть використовувати в 
якості інструментів залучення інвестицій та-
кож облігації (для середньострокових інвестицій) 
та акції (для середньострокового та коротко-
строкового інвестування).

Аннотация. В статье рассмотрены крите-
рий оптимального инвестиционного портфеля, 
представленный, как такой портфель, обеспечи-
вающий наибольшую доходность на единицу ри-
ска, то есть при заданной (ожидаемой) доходно-
сти оптимального портфеля ему соответству-
ет наименьший риск. В качестве меры риска 
предложено использовать стандартное откло-
нение величины доходности: чем больше значе-
ние данного показателя, тем более рискованным 
будет портфель. Обосновано, что оперативное 
управление инвестиционной деятельностью сле-
дует исследовать в двух аспектах: оперативное 
управление реальными инвестициями (управле-
ние реализацией реальных инвестиционных про-
ектов); оперативное управление портфелем фи-
нансовых инвестиций.

Аргументировано, что под оперативным 
управлением портфелем финансовых инвести-
ций понимают обоснование и реализацию управ-
ленческих решений, обеспечивающих соблюдение 
целевого инвестиционного направления финан-
сового портфеля в зависимости от параметров 
доходности, ликвидности и риска. Доказано, что 
отдельным элементом подсистемы управления 
привлечением инвестиционных ресурсов следу-
ет выделить деятельность по привлечению фи-
нансовых инвестиций. При этом важное место 
занимает выбор инструментов мобилизации 
ресурсов. Определены, что небольшие по разме-
ру предприятия могут привлекать инвестици-
онные ресурсы только в краткосрочном периоде 
путем выпуска векселей, тогда как, например, 
средние предприятия могут использовать в ка-
честве инструментов привлечения инвестиций 
также облигации (для среднесрочных инвести-
ций) и акции (для среднесрочного и краткосроч-
ного инвестирования).

Ключові слова: інвестування, управління інвестиційним портфелем, фінансові інвестиції, 
інвестиційний менеджмент, інвестиційний процес, інвестиційна діяльність.

Ключевые слова: инвестирование, управление инвестиционным портфелем, финансовые 
инвестиции, инвестиционный менеджмент, инвестиционный процесс, инвестиционная 
деятельность.
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Управління інвестиційним портфелем є важ-
ливою складовою економічного розвитку країни, 
створює умови для розширення інвестиційної 
діяльності Наразі в умовах активізації євроінте-
граційних процесів, вагоме значення мають про-
блеми розвитку цінних паперів.

Теоретичні та прикладні аспекти інвести-
ційної політики сприяння розвитку розвитку 
економічних і соціальних процесів в країні роз-
глядалися у працях: Анісімова О.М.,  Асанова 
Е.Р.,  Вода І.С.,  Галкіна А.С.,  Герасимова С.В.,  
Гнатюк Т.М.,  Гриневич Л.В.,  Гудзь О. Є,  Дребот 
Н.П.,  Єпіфанова І. Ю.,  Жуков В.В.,  Завербний 
А.С.,  Кабанець О.В.,  Кісіль М.І., Крейдич І.М.,  
Кухта П.В.,  Миронюк Т. І.,  Ольшанський О.В.,  
Парсяк В. Н., Пащенко О.В.,  Плетень Ю.І.,  Пока-
таєва К.П.,  Прокопенко Н.С., Пухальський В.В., 
Романова Л. В., Селінкова О.М.,  Скворцов І.Б.,  
Федюніна С.Д.,  Хрущ Н.А.  та ін..

Визнаючи вагомість результатів їх дослід-
жень, водночас відмітимо ще не досить широко 
висвітлено причинно-наслідкові зв’язки складо-
вих інвестиційної політики, недостатньо пере-
конливо обґрунтовано переваги управління інве-
стиційним портфелем. 

Сукупність відміченого  визначили мету та 
завдання даної публікації.

Інвестиційний портфель в сучасному інве-
стиційному менеджменті розглядається як: 

«сукупність об’єктів реального та фінансо-
вого інвестування, яка формується відповідно 
до цілей попередньо розробленої інвестиційної 
стратегії інвестора» [1, с. 43];

«сукупність фінансових активів, призна-
чена для здійснення інвестиційної діяльності 
відповідно до розробленої інвестиційної стра-
тегії підприємства і виступає як цілісний об’єкт 
управління» [2, с. 308];

«сукупність інвестиційних проектів і цінних 
паперів, що входять до його складу»;

цілеспрямована сукупність цінних паперів 
і прирівняних до них активів (опціони, неру-
хомість, золото і т. .і.), що збираються разом 
задля досягнення певної мети [4, с. 718].

Виходячи із наведених визначень, можна 
зробити висновок про те, що в низці джерел ін-
вестиційний портфель розглядається лише як 
об’єкт управління фінансовими інвестиціями. 
Така ситуація зумовлена, перш за все тим, що 
управління формуванням інвестиційного порт-
фелю базується на працях зарубіжних вчених, які 
інвестиційний менеджмент здебільшого ототож-
нюють із управлінням фінансовими інвестиція-

ми. Враховуючи специфіку вітчизняного інвести-
ційного процесу, зокрема – переважання реаль-
ного інвестування підприємств, такий підхід є, 
на нашу думку, неправильним, а тому вважаємо 
за необхідне процес формування інвестиційного 
портфеля розглядати із врахуванням об’єктів як 
фінансового, так і реального інвестування.

Теоретико-методичною базою формування 
інвестиційного портфеля підприємства є порт-
фельна теорія Г. Марковіца, одноіндексна модель 
У. Шарпа, методологія оцінювання ризику Value-
at-Risk (VaR), нечіткий підхід на основі теорії 
можливостей.

Теорія Г. Марковіца вважається класичною 
фундаментальною теорією формування інвести-
ційного портфеля, що передбачає врахування двох 
чинників: ризику та дохідності. Основні положен-
ня зазначеної теорії містять критерій оптимально-
го інвестиційного портфеля: це такий портфель, 
що забезпечує найбільшу доходність на одиницю 
ризику [89] тобто при заданій (очікуваній) доход-
ності оптимального портфеля йому відповідає най-
менший ризик [6, с. 39]. В якості міри ризику прий-
нято стандартне відхилення величини дохідності: 
чим більше значення даного показника, тим більш 
ризикованим буде портфель [7, с. 51]. Мінімізація 
ризиковості портфеля здійснюється шляхом його 
диверсифікації; для зниження ризику за портфелем 
необхідно розподілити кошти між інвестиціями, 
що мають мінімальну кореляцію [2, с. 308]. Водно-
час слід враховувати, що зменшення ризику за ра-
хунок диверсифікації портфеля призведе до зни-
ження його прибутковості. 

Теорії Г. Марковіца не позбавлена недоліків. 
Зокрема, її головним недоліком, як зазначається 
в праці [7, с. 52], є необхідність виконання вимо-
ги щодо нормального розподілу значень дохід-
ності, можливість розгляду тільки конкретних 
значень дохідності та необхідність встановлення 
ймовірності їх досягнення, що вимагає значного 
обсягу розрахунків. 

В моделі У. Шарпа мета інвестора полягає 
у мінімізації дисперсії інвестиційного портфе-
ля, причому дисперсія інвестиційного портфеля 
розглядається як така, що складається із двох 
елементів: 

- власного ризику, що кількісно вимірюєть-
ся як сума середньозважених дисперсій помилок 
(відхилень реальних значень дохідності від ліній-
ної залежності);

- ринкового ризику, що в кількісному ви-
раженні дорівнює зваженій величина дисперсії 
ринкового показника дохідності.
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Таблиця 1.

Застосування методик оптимізації інвестиційного портфеля підприємства
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Джерело: складено автором на основі [3;  8; 13].
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Перевагою моделі У. Шарпа є менший, 
порівняно із задачею Марковіца, обсяг розра-
хунків, що досягається завдяки використанню 
лінійної регресійної моделі.

Деякі недоліки моделей Марковіца та Шарпа 
(зокрема виконання вимоги щодо про нормаль-
ного розподілу досліджуваної величини; необхід-
ність врахування як негативних, так і позитивних 
відхилень значень досліджуваної величини під 
час обчислення міри ризику) можуть бути усу-
нені шляхом використання методології Value-at-
Risk (VaR), яка передбачає розрахунок показника 
VaR. Зазначений показник обчислюється на ос-
нові величини абсолютних збитків або величини 
втрат відносно середнього доходу [7, с. 53].

На основі результатів досліджень, здійсне-
них В. І. Дубровіним та В. М. Льовкіним, можна 
окреслити окремі випадки застосування розгля-
нутих методик оптимізації інвестиційного порт-
феля (табл 1.).

Що стосується практичного застосування 
розглянутих моделей оптимізації інвестиційно-
го портфеля в умовах інвестиційної діяльності 
вітчизняних підприємств, то слід зазначити, що 
на сьогоднішній день в більшості випадків до-
сліджуються лише теоретичні аспекти, оскільки 
спроби їх практичного застосування не дають ба-
жаного результату. Зокрема, автори праці [8] ро-
блять спробу перевірки можливостей практично-
го застосування моделі Марковіца в умовах фон-
дового ринку України, в результаті чого роблять 
висновок про те, що на сучасному етапі розвитку 
застосування теорії портфельного інвестування 
Марковіца є обмеженим, оскільки інвестор не 
має можливості сформувати портфель зі слабо-
корельованих цінних паперів, (у зв’язку із неро-
звиненістю фондового ринку акції українських 
емітентів сильно корельовані між собою) [8, с. 
241]. Аналогічної позиції дотримуються і автори 
праці [3], які зазначають, що використання мо-
делей Марковіца та Шарпа є ефективним в умо-
вах високоорганізованого, стабільного фондо-
вого ринку, якому притаманні прогнозованість, 
прозорість і стабільність, що не можна сказати 
про сучасний ринок цінних паперів в Україні; 
відповідно основним недоліком є великі похиб-
ки, що викликані нестабільністю котирування 
цінних паперів на фондовому ринку в цілому [3, 
с. 149]. Більше того, як зазначає В. Литвинчук, 
«теорія Марковіца сьогодні є застарілою і трудо-
витратною як з точки зору отримання вихідної 
інформації, так і з позицій досяжної в її межах 
точності результатів розрахунку» [9, с. 77].

Спроба адаптації класичних моделей оптимі-
зації інвестиційного портфеля до сучасних умов 
здійснена В. Савчуком, який запропонуваав мо-
дель Квазі-Шарп, що ґрунтується на взаємозв’яз-
ку доходності кожного цінного папера з деякого 
набору N цінних паперів з дохідністю одинично-
го портфеля з цих паперів, під яким розуміється 
портфель, що складається з усіх цінних паперів, 
взятих у рівній пропорції [10]. Такий взаємозв’я-
зок описується лінійною функцією, причому в 
якості характеристики доходності цінного папе-
ра береться математичне очікування доходності. 
Як зазначається в праці [3], даний підхід також 
має недолік – у моделі береться до уваги окремий 
сегмент фондового ринку без урахування гло-
бальних тенденцій.

Таким чином, існуюча методологічна база 
управляння інвестиційним портфелем потребує 
удосконалення та подальшого розвитку в на-
прямі адаптації існуючих методик до сучасних 
умов. Крім того, існує також гостра необхідність 
розробки методик формування інвестиційного 
портфеля з врахуванням реального інвестування, 
адже у зв’язку із різним рівнем економічної ефек-
тивності реальних та фінансових інвестицій, ви-
моги до управління ними суттєво відрізняються. 
Як зазначає Пенцак С. П., з позицій суспільних 
інтересів важливішим є реальне інвестування, 
оскільки саме завдяки йому відбувається приро-
щування реального капіталу, тоді як інвестуван-
ня в цінні папери зумовлює лише передачу влас-
ності і є способом розміщення вільного капіталу 
[5, с. 31]. Виходячи із зазначеного, стає очевид-
ною актуальність розробки методик формування 
портфелю реальних інвестицій підприємства. 

Оперативне управління інвестиційною 
діяльністю слід досліджувати в двох аспектах:

1) оперативне управління реальними інве-
стиціями (управління реалізацією реальних інве-
стиційних проектів);

2) оперативне управління портфелем фінан-
сових інвестицій

Під оперативним управлінням портфелем 
фінансових інвестицій розуміють обґрунтування 
і реалізацію управлінських рішень, які забезпе-
чують дотримання цільового інвестиційного на-
пряму фінансового портфеля згідно з параметра-
ми дохідності, ліквідності та ризику [11, с. 281].

Окремим елементом підсистеми управлін-
ня залученням інвестиційних ресурсів слід ви-
ділити діяльність із залучення фінансових інве-
стицій. При цьому важливе місце займає вибір 
інструментів мобілізації ресурсів. Зокрема, О.В. 
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Родіонов наголошує на необхідності врахування 
розміру підприємства, терміну інвестування, різ-
новиду джерела формування активів [12, с.2]. Як 
показали дослідження цього науковця, можли-
вості залучення фінансових інвестицій для вели-
ких підприємств є набагато більшими, аніж для 
малих. Зокрема, як стверджується в праці [12], 
невеликі за розміром підприємства можуть залу-
чати інвестиційні ресурси лише в короткостро-
ковому періоді шляхом випуску векселів, тоді як, 
наприклад, середні підприємства можуть вико-
ристовувати в якості інструментів залучення ін-

вестицій також облігації (для середньострокових 
інвестицій) та акції (для середньострокового та 
короткострокового інвестування).

Підсумовуючи, зазначимо, що управління 
інвестиційним портфелем є складним та багато-
аспектним процесом, реалізація якого залежить 
від багатьох чинників як внутрішнього, так і 
зовнішнього характеру. Зважаючи на це, ефек-
тивність такого управління залежатиме, з одної 
сторони, від наявності науково обґрунтованої та 
чітко визначеної методичної бази, а з іншої – від 
професіоналізму керівництва підприємства.
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Abstract. The article is about the criterion of 
optimal investment portfolio which is presented as 
a portfolio that provides the greatest profitability 
per unit of risk, it means that expected profitability 
of optimal portfolio concern to the least risk. It 
has been suggested as a measure of risk to apply a 
standard deviation o profitability performance. The 
portfolio will be more risky with the greater the value 
of the profitability performance. It has been proved 
that the operations management  for investment 
activity should be explored in two aspects: operations 
management of real investments (management of 
real investment projects implementation);operations  
management of financial investments portfolio.

It has been argued that the operations management 
of financial investments portfolio means justification 

and implementation of management decisions that 
ensure to compliance the target investment direction 
of financial portfolio in accordance with the financial 
parameters of profitability, liquidity and risk. It 
is proved that a separate element of management 
subsystem of attracting the investment resources 
should be the activity for attraction the financial 
investments. Also it is important the selection of tools 
to mobilize resources. It has been outlined  that  small 
businesses can attract investment resources only in the 
short term through the issuance of promissory notes, 
whereas, for example, medium businesses can use 
bonds as tools to attract investments (for medium-
term investment) and  stocks (for medium-term and 
short-term investments).

Keywords: investment, investment portfolio management, financial investments, investment management, 
investment process, investment activity.

Pointing the importance of research results 
concernt to the investment portfolio management 
by domestic and foreign scientists while it should 
be note that causal connection components of 
investment policy are not widely covered, benefits 
of investment portfolio management are not 
convincingly substantiated.

The article is about the criterion of optimal 
investment portfolio which is presented as a portfolio 
that provides the greatest profitability per unit of 
risk, it means that expected profitability of optimal 
portfolio concern to the least risk. It has been 
suggested as a measure of risk to apply a standard 
deviation o profitability performance. The portfolio 
will be more risky with the greater the value of the 
profitability performance. 

It has been proved that the operations 
management  for investment activity should be 
explored in two aspects: operations management of 
real investments (management of real investment 

projects implementation);operations  management 
of financial investments portfolio.

It has been argued that the operations 
management of financial investments portfolio 
means justification and implementation of 
management decisions that ensure to compliance 
the target investment direction of financial portfolio 
in accordance with the financial parameters of 
profitability, liquidity and risk. It is proved that 
a separate element of management subsystem of 
attracting the investment resources should be the 
activity for attraction the financial investments. 
Also it is important the selection of tools to mobilize 
resources. It has been outlined  that  small businesses 
can attract investment resources only in the short 
term through the issuance of promissory notes, 
whereas, for example, medium businesses can use 
bonds as tools to attract investments (for medium-
term investment) and  stocks (for medium-term and 
short-term investments).



54

ФІНАНСОВИЙ ПРОСТІР     № 3 (23) 2016

References:

1. Maiorova T. V. Investytsiina diialnist: 
pidruch. [dlia stud. vyshch. navn. zakl.] / T. V. 
Maiorova. - K.: Tsentr uchbovoi literatury, 2009. - 
472 s.

2. Myronenko M.Yu. Problemy formuvannia 
investytsiinoho portfelia / M.Yu.Myronenko, 
Simonova I.V. // Stalyi rozvytok ekonomiky. – 2011.   
#4. – S. 308- 311.

3. Borymskyi Yu.S. Alhorytmy formuvannia 
investytsiinoho portfelia ta vyznachennia chastok 
aktyviv v investytsiinomu kapitali / Yu.S. Borymskyi, 
P.I. Bidiuk, A.V.Fedorov // Naukovi pratsi. – 2009.   
Vypusk 93. Tom 106. – S. 39-46.

4. Hetman O.M. Optymizatsiia modeliuvannia 
upravlinnia investytsiinym portfelem / O.M. 
Hetman, V.M. Vakarov, S.V. Sember // Naukovyi 
visnyk Uzhhorodskoho universytetu. Zbirnyk 
naukovykh prats. – 2012. – Vyp. 2 (36). – S. 147-152.

5. Smaliuk H. Teoretychni osnovy 
systemnoho pidkhodu do formuvannia ta 
realizatsii investytsiinoho portfelia / H. Smaliuk 
// Problemы razvytyia vneshneэkonomycheskykh 
sviazei y pryvlechenyia ynostrannыkh ynvestytsyi: 
rehyonalnыi aspekt. Sbornyk nauchnыkh trudov. – 
2009.   #2. – S. 717- 722.

6. Body Z. Pryntsypы ynvestytsyi. / Z. Body, A. 
Kein, A.Dzh. Markus. – M.; SPb.; K., 2004. – 982 s.

7. Dubrovin V.I. Otsiniuvannia ryzykiv 
investytsiinoho portfelia / V.I. Dubrovin, V.M. Lovkin 
// Radioelektronika. Informatyka. Upravlinnia. – 
2010. – #1 (22). – S. 51 – 55.

8. Boiarko I.M. Zastosuvannia modeli 

Markovitsa v umovakh fondovoho rynku Ukrainy 
/ I.M. Boiarko, Ya.V.Samusevych // Innovatsiina 
ekonomika. – 2012.   # 4 (30). – S. 237-241.

9. Lytvynchuk V. Formuvannia investytsiinoho 
portfelia v umovakh suchasnoho informatsiinoho 
prostoru / V. Lytvynchuk // Ekonomist. – 2011.   #5. 
– S. 76-78.

10. Savchuk V.P. Fynansovыi menedzhment 
predpryiatyi: prykladnыe voprosы s analyzom 
delovыkh sytuatsyi. Ucheb. posobye dlia stud. 
эkon. spets.: Posobye dlia podhot. y povыshenyia 
kvalyfykatsyy menedzherov predpryiatyi y 
professyonalnыkh uchastnykov rыnka tsennыkh 
bumah / V.P. Savchuk – K.: Yzdatelskyi dom 
«Maksymum», 2001. – 592 s.

11. Tymoshyk N.S. Osoblyvosti operatyvnoho 
upravlinnia finansovymy investytsiiamy / N.S. 
Tymoshyk // Naukovyi visnyk NLTU Ukrainy. – 
2010. − Vyp. 20.15. – S. 278- 283.

12. Rodionov O.V. Analiz isnuiuchykh 
pidkhodiv ta metodyk zaluchennia finansovykh 
investytsii pidpryiemstvamy [Elektronnyi resurs] 
/ O.V. Rodionov // Naukovyi visnyk Luhanskoho 
natsionalnoho ahrarnoho universytetu. Zbirnyk 
naukovykh prats. – 2009. – Rezhym dostupu: http://
archive.nbuv.gov.ua/portal/chem_biol/nvlnau/
Ekon/2009_6/articles/O.V._Rodionov.pdf 

13. Zamiatina N.V. Motyvatsiinyi mekha-
nizm aktyvizatsii investytsiinoi diialnosti 
silskohospodarskykh pidpryiemstv v umovakh 
yevrointehratsii / N.V. Zamiatina  // Naukovyi 
visnyk NLTU Ukrainy . – 2014.   # 24.10. – S.186-190.



55

ЕКОНОМІКА І УПРАВЛІННЯ

УДК: 334.7(574)

РОЛЬ ГОСУДАРСТВЕННЫХ КОРПОРАЦИИ В ИННОВАЦИОННОМ 
РАЗВИТИИ НАЦИОНАЛЬНОЙ ЭКОНОМИКИ

Абдувалиев Абдулазиз Абдувалиевич
к.э.н., ученый секретарь 
Научно-исследовательский центр
«Научные основы и проблемы развития 
экономики Узбекистана» при 
Ташкентском государственном экономическом университете 
e-mail: abduvaliev@inbox.ru 
тел.: +998-93-378-17-16

Аннотация: Исследована актуальность 
развитие государственных корпорации в миро-
вой экономике, анализирована роль и тенденция 
развития государственных корпорации в стра-

нах с переходной экономикой, изучен процесс ре-
формирования государственных предприятий в 
Китае, анализирована тенденция развития кор-
поративного управления в Узбекистане. 
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В мировой практике государственные ком-
пании характеризуются значительным финансо-
во-экономическим, научно-техническим и инно-
вационным потенциалом и их развитие в послед-
нее время, как в развитых, так и в развивающихся 
странах, вызывает повышенный интерес.

Глобальный финансово-экономический 
кризис 2008-2009 гг. вынудил многих развиваю-
щихся стран обратить внимание на участие го-
сударства в корпоративных структурах. Харак-
терно что, именно в кризный период на государ-
ственные компании приходилось 80% стоимости 
фондового рынка в Китае, 60% в России и 40% в 
Бразилии, они осуществляют более трети пря-
мых иностранных инвестиций развивающихся 
стран, почти половину сделок по слияниям и по-
глощениям[3. С.3].

Если в 2004 году в списке 50 крупнейших 
глобальных компаний из развивающихся стран с 
участием государства не было, то в 2011 году их 
насчитывалось уже 11.

В 2011 году, в мире насчитывалось 653 госу-
дарственных ТНК, 285 из которых расположены 
в развитых странах и 345 в развивающихся стра-
нах. В экономически развитых странах наиболь-
шее количество государственных ТНК располо-
жено в Дании (36), во Франции (32) и в Финлян-
дии (21) и самое наименьшее в США (3) (Табл.1)

В 2014 год в списке 15 самых крупных госу-
дарственных ТНК по контролируемым активам 

лидирует Европейские страны – всего 2 трлн. 30 
млрд. долл. и 1 трлн. 22 млрд. долл. по зарубеж-
ным активам. В данном списке лидирует Фран-
ция – всего 844 млрд. долл. контролируемых 
активов и из них 432 млрд. долл. зарубежные, в 
Италия всего 412 млрд. долл. из них 265 млрд. 
долл. зарубежные активы, в Германия – 552 млрд. 
долл. из них, 254 млрд. долл. зарубежные активы 
и в Китае 567 млрд. долл., из них, 112 млрд. долл. 
зарубежные активы (Табл. 2).

Немаловажным является то, что государ-
ственные ТНК положительно влияют и на ма-
кроэкономический показатель – обеспечение 
занятости, в странах, где они расположены. 
Французскими ТНК было создано всего 684,9 
тыс. рабочих мест (в том числе и в зарубежных 
филиалах), Германскими 765,8 тыс., Китайскими 
270 тыс. и Итальянскими 151,5 тыс. рабочих мест 
(Табл. 2).

Растет роль государственных предприятий 
и в экономике таких развивающихся стран как 
Китай, Бразилия, Индия, Россия и др., которая 
определяется по доле государственных предпри-
ятий в экономике (Табл. 3).

На сегодняшний день нет ни одного значи-
тельного процесса в мировой экономике, кото-
рый происходил бы без участия ТНК. Они при-
нимают прямое и косвенное участие в мировом 
политическом процессе, выступают основной си-
лой, которая формирует современный и будущий
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Таблица 1

Распределение государственных ТНК по странам и регионам[11 Р.31]

Таблица 2

В 2012 году 15 самых крупных государственных ТНК по зарубежным активам (млрд. долл., 
численность в цифрах)[12 P.21]
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Таблица 3

Роль государственных предприятий в экономике ряда развивающихся стран[3 C.6]

облик мира. ТНК выступают как непосредствен-
ные участники всего спектра мирохозяйствен-
ных связей, как «локомотивы» мировой эконо-
мики[13]

Как свидетельствует развитие ТНК в миро-
вой экономике, одними из ключевых и основ-
ных их преимуществ является самостоятельное 
финансирование НИОКР, активное внедрение 
результатов НИОКР и обеспечение «гибкости» в 
условиях жесткой конкуренции, передача инно-
вационных технологии и разработок для серий-
ного производства малому бизнесу.

В свою очередь, мировой опыт свидетель-
ствует, что лидерство индустриально развитых 
стран обеспечивается в первую очередь возрас-
танием роли наукоемких и капиталоемких от-
раслей, вертикально интегрированных структур, 
включающих в себя весь производственный цикл 
от инвестирования в НИОКР, создания опытных 
образцов до массового и серийного производства 
и реализации. Механизм их функционирования 
основан на умелом сочетании возможностей вну-
треннего стратегического планирования, рыноч-
ного саморегулирования и тесного взаимодей-
ствия с различными государственными структу-
рами[14].

В этой связи, особое место занимает изуче-
ние опыта формирования и развития государ-
ственных корпорации в таких развивающихся 
странах как Китай и Россия.

Исследования показали что, процесс рефор-
мирования государственных предприятий Китая 
можно разделить на 3 этапа[5 C.12-15].

Первый этап, 1978-1992 гг. На данном этапе 
расширены права предприятий при сохранении 
централизованного планирования; расширены 

права государственных предприятий на самоу-
правление; позволено расходовать прибыль на 
учреждение средств развития и коллективного 
благосостояния; начат процесс приватизации.

Второй этап, 1992-2001 гг. Данный этап ха-
рактеризуется как этап инноваций и экспери-
ментальных реформ государственного сектора 
экономики. Важнейшие направления реформ 
второго этапа явились: мотивация работни-
ков на получение прибыли; внедрение системы 
управления государственными предприятиями, 
адаптированной к механизмам рыночной эконо-
мики; определение стратегического сектора эко-
номики.

Третий этап – это начало XXI века. В 2001 г. 
создан Комитет по контролю и управлению госу-
дарственным имуществом Китая (SASAC). Что 
способствовало переходу от устаревшей отрасле-
вой схемы управления госсектором к акционер-
ной корпоративной, соответствующей реалиям 
рыночной экономики. Основные функции Ко-
митета заключались реформированием и реорга-
низацией госпредприятий; совершенствованием 
системы управления на госпредприятиях; веде-
ние статистики и ревизий госсектора экономики; 
подготовка изменений в нормативные акты по 
регулированию госсектора экономики; согласие 
на приватизацию через продажу акций на Пе-
кинской фондовой бирже.

Все госкомпании Китая стали подконтроль-
ные Комитету, постепенно сокращалось число 
центральных госпредприятий, к примеру, в кон-
це 2013 г. сократилось с 196 до 117, а в ближай-
шие годы их число планируется сократить до 
50-60. Для обеспечения эффективности деятель-
ности Комитета в его структуре создан «Иссле-
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довательский центр по изучению и обобщению 
опыта реформирования системы управления 
госсектором».

Активизировалось регулирование отноше-
ния между частным и государственным секто-
рами. Начала реализовываться тенденция про-
никновения частного и иностранного капитала 
в государственные предприятия. Что оказало 
положительное влияние на эффективность госу-
дарственной экономики через участие частных 
капиталов в реструктуризации государственных 
предприятий, их консолидации и интернациона-
лизации. С повышением конкурентоспособности 
китайский госсектор интегрировался в мировой 
рынок капитала. Таким образом, в 2000-2014 гг. 
среди государственных предприятий стали фор-
мироваться ТНК. Активно реализовывались про-
цессы укрупнения госпредприятий путем слия-
ния и поглощения, а также создания совместных 
с иностранными компаниями предприятий фи-
лиалов госкомпаний за рубежом[5 C.12-15].

Активация развития государственных ком-
паний Китая рассматривается многими зарубеж-
ными экспертами. Так, в работе отмечается: «…
китайские предприятия, находящиеся в государ-
ственной собственности и пользующиеся госу-
дарственной поддержкой, получают финансовую 
помощь, нормативные привилегии, а также льго-
ты, каких обычно нет у их частных конкурен-
тов»[7].

Ч.Чен разделяет две основные группы сы-
гравших важную роль в увеличении прямых за-
рубежных инвестиции в экономике Китая, это 
государственные компании, подконтрольные 
центральному правительству и  фирмы располо-
женные в провинциях (подконтрольные местной 
власти, но в большинстве случаев это фирмы не 
подконтрольные государству)[15. P.1].   

В целом, стратегическая цель создания, раз-
вития и поддержки правительством Китая госу-
дарственных компаний основывалась на реше-
нии трех основных задач это[9 C.154]: создание 
национальных, высоко конкурентных и вместе 
с тем, подконтрольных государству ТНК; при-
влечение государственных компаний в осущест-
вление НИОКР, тем самым, уменьшая долю не-
посредственного финансирования государством 
НИОКР; создание механизма внедрения резуль-
татов НИОКР в производственный процесс.

До 2025 года Китай объявил 10 главных при-
оритетных сфер: информационные технологии 
нового поколения, станкостроение и роботы 
высшего класса, авиакосмическое оборудова-

ние, инженерная океанология и высокотехноло-
гичные корабли, передовые железнодорожные 
технологии, экономия энергии и транспортные 
средства на новых источниках энергии, электро-
оборудование, новые материалы, биомедицина и 
высокоэффективное медицинское оборудование, 
сельскохозяйственная техника. Что самое глав-
ное, в каждой из них сохраняют свое лидерство 
госкомпании[9 C.154].

Тенденция становления и развития, государ-
ственных предприятии характерна и для россий-
ской экономики.

В России важную роль в становлении и раз-
витии государственных корпораций играет го-
сударство, реализуя политику создания государ-
ственных корпораций в стратегических отраслях. 
Следовательно, государственные промышленные 
корпорации являются драйверами развития от-
расли, и инвестиции, направленные на создание 
и развитие государственных корпораций, спо-
собствуют устойчивому и стабильному развитию 
отрасли[16 C.58].

По определению российского ученого, М.
Делягина: «государственные корпорации – это 
некоммерческая организация, учрежденная Рос-
сийской Федерацией как государством для вы-
полнения социальных, управленческих или иных 
общественно полезных функций»[6].

Согласно Федеральному закону от 12.01.1996 
№7-ФЗ «О некоммерческих организациях» госу-
дарственной корпорацией признаётся не име-
ющая членства некоммерческая организация, 
учреждённая Российской Федерацией на осно-
вании Федерального Закона, о ее создании и на 
основе имущественного взноса и созданная для 
осуществления социальных, управленческих или 
иных общественно полезных функций[17].

Интегрированные структуры, созданные по 
инициативе государства, в первую очередь были 
созданы в основном в топливно-энергетическом 
комплексе, которые составляли опору нацио-
нальной экономики. Принципиально новым мо-
ментом стало появление в 2007-2008 годах сразу 
нескольких государственных корпораций, таких 
как «Роснанотех», «Фонд содействия реформи-
рованию жилищно-коммунального хозяйства», 
«Олимпстрой», «Ростехнологии», «Росатом» и 
др. которые различаются по характеру своей де-
ятельности.

В целом, по количественным оценкам, доля 
акций российских компаний, принадлежащих 
государству, в 2006 году составило 29,6%, в нача-
ле 2007 года – 35,1% и к началу 2008 года в рам-
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ках базы «Эксперт-400» они составили 40-45%. 
Если в 2004 году государство контролировало 
81 компанию из 400 крупнейших (с совокупной 
выручкой 145 млрд. долл.), то в 2006 году – уже 
103 (с совокупной выручкой 283 млрд. долл.). В 
2004 году под контролем государства находилось 
34,7% от совокупной выручки 400 крупнейших 
компаний России, то по итогам 2007 года – около 
40%[4 C.28-31].

В российском законодательстве государ-
ственная корпорация не признается банкротом, 
так как действующее законодательство предус-
матривает банкротство лишь некоммерческих 
организаций. На государственные корпорации 
также не распространяется требования о раскры-
тии информации и особенно не отчитываются 
перед госорганами по результатам деятельности, 
за исключением ежегодного годового отчета для 
правительства. Все другие федеральные орга-
ны государственной власти, включая Минюст, 
налоговую и таможенную службу, органы мест-
ного самоуправления, не вправе вмешиваться в 
деятельность корпораций, что в итоге создавало 
условия для непрозрачности и бесконтрольно-
сти[6].

Но, в 2010 году изменения статуса государ-
ственных корпорации в направлении сокраще-
ния степени их бесконтрольности была осущест-
влена Федеральным законом “О внесении изме-
нений в Федеральный закон “О некоммерческих 
организациях”. Законом были введены новые 
правовые нормы, регламентирующие функцио-
нирование государственных корпорации, в том 
числе нормы обязательной ежегодной проверки 
их бухгалтерской отчетности. В соответствии с 
законом все государственные корпорации стали 
полностью подотчетны Счетной палате. Кроме 
того, от государственных корпораций требуется 
разрабатывать и утверждать стратегию их дея-
тельности[8 C.21].

В целом анализируя тенденцию развития 
государственных корпораций в развивающихся 
странах можно заключить что они:

- создают фундамент нового механизма раз-
вития национальной экономики, к примеру, в 
случае с Россией;

- развивают на инновационной основе об-
рабатывающих отраслей промышленности осу-
ществляющие добычу и переработку полезных 
ископаемых;

- способствуют на инновационной основе 
развивать стратегические инфраструктурные 
отрасли естественных монополий (железные и 

автомобильные дороги, авиационные перевозки 
и другие наукоемкие и высокотехнологичные от-
расли).

Таким образом, базой новой инфраструкту-
ры для стратегически важных отраслей стано-
вятся крупные государственные корпоративные 
структуры, параллельно обеспечивающие разви-
тие масштабной производственной и научно-тех-
нической кооперации, в том числе, в форме ма-
лого бизнеса и частного предпринимательства.

Сегодня, Узбекистан, так же как и другие 
страны с переходной экономикой уделяет нема-
лое внимание развитию корпоративного сектора 
в экономике.

В этом случае Президент И.А. Каримовым 
было отмечено: «Серьезного внимания требует 
коренное изменение принципов и подходов в 
системе корпоративного управления, внедрение 
современных международных стандартов кор-
поративного менеджмента производственными, 
внешнеэкономическими и инвестиционными 
процессами. Прежде всего, необходимо критиче-
ски оценить эффективность деятельности наших 
корпоративных или акционерных объединений, 
сравнить с аналогичными иностранными, тем 
более что в экономически развитых странах, осо-
бенно в сфере промышленного производства, эта 
форма собственности является сегодня преобла-
дающей»[1].

Следует отметить, что с возрастанием мас-
штабов развития акционирования продемон-
стрировало наличие нерешенных проблем в си-
стеме корпоративного управления. Особенно это 
касается акционерных обществ с государствен-
ной долей пакетов акций[1].

Учитывая реализуемые реформы в Узбеки-
стане, в 2015 году проделана большая работа по 
коренному изменению принципов и подходов в 
системе корпоративного управления. Проведена 
масштабная инвентаризация деятельности всех 
акционерных обществ, в результате которой 43% 
от общего числа, приняты решения об их лик-
видации. На основе изучения международного 
опыта корпоративного управления предприяти-
ями была разработана и утверждена новая ти-
повая структура акционерного общества и на ее 
базе разработан и утвержден новый Классифи-
катор должностей и профессий, с включением в 
него 566 новых категорий, соответствующих тре-
бованиям рыночной экономики[1].

Следует отметить, что реформы в корпо-
ративном управлении закреплены и законода-
тельством. Так Указом Президента Республики 
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Узбекистан от 24 апреля 2015 года принят Указ 
Президента Республики Узбекистан № УП-4720 
«О мерах по внедрению современных методов 
корпоративного управления в акционерных об-
ществах»[18]. 

Данный Указ принят в целях создания бла-
гоприятных условий для широкого привлечения 
прямых иностранных инвестиций, коренного 
повышения эффективности деятельности акци-
онерных обществ, обеспечения их открытости и 
привлекательности для потенциальных инвесто-
ров, внедрения современных методов корпора-
тивного управления, усиления роли акционеров 
в стратегическом управлении предприятиями.

В Указе определены такие основные направ-
ления внедрения современных методов корпора-
тивного управления как:

- разработка современных методов корпора-
тивного управления, повышение эффективности 
использования производственных, инвестици-
онных, материально-технических, финансовых и 
трудовых ресурсов;

- создание акционерных обществ с участием 
иностранного капитала, формирование благопри-
ятных условий для широкого привлечения в акци-
онерные общества иностранных инвестиций;

- коренная реорганизация структуры управ-
ления акционерными обществами;

- повышение роли акционеров, в том числе 
миноритарных, в стратегическом управлении ак-
ционерным обществом, в обеспечении контроля 
за эффективной деятельностью управленческого 
персонала;

- подготовка и повышение профессиональ-
ного уровня управленческого персонала на ос-
нове сотрудничества с ведущими зарубежными 
образовательными учреждениями, а также при-
влечение высококвалифицированных иностран-
ных менеджеров на руководящие должности в 
акционерных обществах.

В целях совершенствования порядка прива-
тизации государственных пакетов акций (долей) 
убыточных, низко рентабельных и имеющих 
низкий уровень использования мощностей пред-
приятий в сфере промышленности и строитель-
ства с государственной долей в уставном фонде 
(уставном капитале) более 50 процентов, повы-
шения эффективности механизмов и процедур 
их реализации, а также обеспечения публично-
сти и прозрачности при совершении сделок с 
ними Кабинетом Министров Республики Узбе-
кистан принято Постановление от 27 мая 2015 г. 
за №137 «Об утверждении положения о порядке 

реализации по «нулевой» выкупной стоимости 
государственных пакетов акций (долей) убы-
точных, низкорентабельных и имеющих низкий 
уровень использования мощностей предприятий 
в сфере промышленности и строительства с госу-
дарственной долей в уставном фонде (уставном 
капитале) более 50 процентов»[18].

При этом реализация по «нулевой» выкуп-
ной стоимости пакетов акций (долей) убыточ-
ных, низкорентабельных и имеющих низкий 
уровень использования мощностей предприятий 
в сфере промышленности и строительства осу-
ществляется по согласованию с соответствующи-
ми комплексами Кабинета Министров, с после-
дующим уменьшением доли государства в устав-
ном фонде (уставном капитале) данных органов 
хозяйственного управления.

Постановлением Кабинета Министров от 28 
июля 2015 года № 207 «О внедрении критериев 
оценки эффективности деятельности акционер-
ных обществ и других хозяйствующих субъектов 
с долей государства». 

Определены критерии оценки эффективно-
сти деятельности акционерных обществ, обществ 
с ограниченной и дополнительной ответственно-
стью с долей государства в уставном капитале, 
государственных предприятий. Эти критерии 
включают в себя ключевые показатели эффек-
тивности, рассчитываемые с установленной пе-
риодичностью (Табл.4).

Учитывая выше изложенные факты можно 
заключить следующие выводы:

- Глобальный финансово-экономический 
кризис 2008-2009 гг. вынудил многих развиваю-
щихся стран обратить внимание на участие го-
сударства в корпоративных структурах. Даная 
тенденция особенно активизировалась в таких 
развивающихся странах как Китай и Россия. 

- Исследования показали что, государствен-
ные корпорации в развивающихся странах в 
большинстве случаев неприбыльны, учитывая 
политику реинвестирования всей прибыли, сле-
довательно, мотивация коммерческой прибыли 
не в приоритете (явный пример государственные 
корпорации Китая). Так как государственные 
корпорации создаются для реализации опреде-
ленных целей государственной политики там, 
где необходимость инновационного развития 
высока. Что в результате, позволит создать хо-
зяйственные связи в наукоемких отраслях и по-
высит конкурентоспособность национальной 
продукции на зарубежных рынках при помощи 
внедрения современных технологий.
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- Как свидетельствует мировая практика, 
одними из ключевых и основных преимуществ 
ТНК, являются их самостоятельное финансиро-
вание НИОКР, активное внедрение результатов 
НИОКР и обеспечение «гибкости» в условиях 
жесткой конкуренции, передача инновацион-
ных технологии и разработок для серийного 
производства малому бизнесу. В результате, как 
показывают исследования, стратегическая цель 
создания, развития и поддержка правительством 
Китая и России государственных корпоратив-
ных структур, основывалась на решении самых 
важных задач, таких как: создание националь-
ных, высоко конкурентных и вместе с тем, под-
контрольных государству ТНК; возложение на 
государственные компаний весь механизм функ-
ционирования НИОКР, что позволит уменьше-
ние доли непосредственного финансирования 
государством НИОКР и самое главное созда-
ние механизма внедрения результатов НИОКР 

в производственный процесс, непосредственно 
привлекая малый бизнес и частное предприни-
мательство.

- Сегодня, Узбекистан, так же как и другие 
страны с переходной экономикой уделяет нема-
лое внимание развитию корпоративного сектора 
в экономике. Данные реформы проводятся на 
основе изучения передового международного 
опыта корпоративного управления. Для этого в 
первую очередь создана нормативно-правовая 
база, была разработана и утверждена новая ти-
повая структура акционерного общества и на ее 
базе с учетом современных подходов к корпо-
ративному управлению разработан и утвержден 
новый Классификатор должностей и профессий, 
с включением в него 566 новых категорий, соот-
ветствующих требованиям рыночной экономи-
ки, определены критерии оценки эффективности 
деятельности акционерных обществ и других хо-
зяйствующих субъектов с долей государства.

Таблица 4.

ПРАВИЛА
расчета основных ключевых показателей эффективности[18]
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THE ROLE OF GOVERNMENT CORPORATIONS IN THE INNOVATIVE 
DEVELOPMENT OF NATIONAL ECONOMY
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Summary: Issued the actuality of the development 
government corporations in the world economy, 
analyzed the role and the tendency of development 
government corporations in the country with 

transition economy, learned the process of reforming 
government enterprises in China and analyzed the 
tendency of development the corporate management 
in Uzbekistan.    

Key words: government, corporation, government corporations, innovation, development, national 
economy, crisis, TNC.

In the world practice the government 
corporations are characterized with financial-
economic, scientific-technical and innovation 
potential. Developments in the last several years, in 
developed and developing countries are raising high 
interest. Because, global financial-economic crisis 
of 2008-2009 forced a lot of developing countries 
pay attention to the participation of government in 
forming the corporate structures.

It is an important mark, that government 
TNC positively influences the macroeconomic 
indicators, such as employments they locate. In this 
article such countries as France, Germany, China 
and Italy are analyzed. Noted the very important 
role of government enterprises in the economies of 
developing countries such as China, Brazil, India and 
Russia.

Detailed issues about the processes reforming 
government enterprises in Chinese economy, with 
conditional divided on 3 stages: 1 stage – broadening 
the laws the government enterprises on self-
government. 2 stage – the reforms of government 

sectors of economy. 3 stage – improvement 
management system on government enterprises.

An article also analyses the experience of 
establishing and developing government enterprises 
in Russian economy. For that important role 
played government policy oriented to establish the 
government corporation in strategic sectors, such as 
oil-energetic complex.

The analysis of developing government 
corporations in the countries with developing 
economies may conclude that the government 
corporation establishes the base for developing new 
mechanism of developing national economy and 
developing on innovation base that handles branches 
of industry etc.

The article grasps the tendency of developing 
the corporate sector of Uzbekistan’s economy. In 
particular analyzes the reforms in corporate system 
of the joint-stock companies stressing the regulatory 
enactment of developing the corporate management 
in the join-stock enterprises of Uzbekistan.
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ГЕНДЕРНІ ВІДМІННОСТІ В ОПЛАТІ ПРАЦІ: АСПЕКТ БАТЬКІВСТВА
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Анотація. Проаналізовано гендерні відмін-
ності в оплаті праці в Україні. Шляхом викори-
стання економетричного моделювання визна-
чено диференціацію трудових доходів чоловіків 
та жінок залежно від соціально-демографічних 
характеристик, сфери та форми зайнятості, 
а також відмінності в оплаті праці батьків, які 
мають дітей різного віку. Суттєво нижчим є 
заробіток  жінок, які зайняті на низькооплачу-
ваних та низьковаліфікованих роботах, тоді як 
вища освіта є важливим чинником зниження ро-
зриву в оплаті праці.

Аннотация. Проанализированы различия в 
оплате труда в Украине. Путем использования 
эконометрического моделирования определена 
дифференциация трудовых доходов мужчин и 
женщин в зависимости от социально-демогра-
фических характеристик, сферы и формы за-
нятости, а также различия в оплате труда 
родителей, имеющих детей разного возраста. 
Существенно ниже заработок женщин, занятых 
на низкооплачиваемых и низкоквалиффициро-
ванных работах, тогда как высшее образование 
является важным фактором снижения разрыва 
в оплате труда.

Ключові слова: заробітна плата, гендерна диференціація трудових доходів, батьківство, 
материнство, гендер.

Ключевые слова: заработная плата, гендерная дифференциация трудовых доходов, 
родительство, материнство, гендер.

Постановка проблеми. Для України харак-
терною є суттєва гендерна диференціація в оплаті 
праці. Відмінності в трудових доходах залежать 
від низки економічних чинників, проте сімейний 
стан та наявність дітей також суттєво вплива-
ють на заробіток чоловіків та жінок. У сучасних 
умовах функції народження та виховання дітей 
із  соціальної площини все більше зміщуються в 
економічну. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Пи-
тання відмінностей оплати праці чоловіків та 
жінок активно вивчається фахівцями у США та 
Європі. У темі гендерної диференціації оплати 
праці особливе місце займає вивчення пробле-
ми доходів батьків та матерів, тобто яким чином 
наявність та кількість дітей позначається на за-
робітках батьків. 

За результатами різних наукових розвідок 
різниця в оплаті праці жінок без дітей та жінок, 
у яких є діти, може бути від 2% [1] до 20% [2]. Ці 
показники визначальним чином залежать від 
економічного розвитку країни та рівня розвит-
ку  соціальної інфраструктури. Для прикладу, в 
Скандинавських країнах відмінності у заробітках 
матерів і жінок без дітей практично нема [3; 4]. 

За результатами дослідження цієї проблеми у 
країнах Європи встановлено, що в 13 країнах 
(Кіпр, Ірландія, Словаччина, Німеччина, Бель-
гія, Словенія, Польща, Італія, Угорщина, Фран-
ція, Чехія, Португалія, Греція) диференціацію в 
оплаті праці жінок швидше зумовлює гендерна 
дискримінація, ніж материнство. У решті країн 
матері заробляють на 9-21% менше, ніж жінки 
без дітей [5].  

Не лише жінки, у яких є діти, зазнають втрат 
заробітку, пов’язаних з материнством. Наявність 
дітей також впливає на доходи чоловіків. Проте, 
як свідчать дослідження американських вчених, 
чоловіки з дітьми заробляють на 9% більше у 
порівнянні з чоловіками без дітей [6]. Також до-
ведено, що доходи чоловіків у шлюбі є вищими, 
ніж в одинаків [1]. Проте питання взаємозв’яз-
ку доходів чоловіків та батьківства вивчені не-
достатньо. Визначальним чином це зумовлено 
інформаційними обмеженнями, адже при об-
стеженні трудової діяльності жінок одночасно 
обстежують і фертильність, тоді як у чоловіків 
зазвичай обстежують лише шлюбний стан, і рід-
ко наявність/відсутність дітей.
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Відмінності в оплаті праці матерів і батьків 
майже не вивчені в Україні. Тривалий час до-
слідження О. Нізалової та Т. Слюсаренко було 
єдиним у цій тематиці [7]. Нещодавно оцінку 
фінансових переваг/втрат від батьківства зробле-
но фахівцями Інституту демографії та соціальних 
досліджень [8].

Мета статті полягає  в оцінці гендерної ди-
ференціації в оплаті праці в Україні. Наявні до-

слідження поглиблено у напрямку визначення 
відмінностей у заробітках батьків та матерів, які 
мають різний рівень розвитку людського капіта-
лу та дітей різного віку. 

  Виклад основного матеріалу.  Жінки в 
Україні зароблять майже на третину менше, ніж 
чоловіки. Згодом ця нерівність зберігається і при 
нарахуванні пенсій, що в свою чергу закріплює 
нижчі стандарти рівня життя жінок (рис 1). 

Рис. 1. Співвідношення середнього розміру заробітних плат та пенсій жінок та чоловіків в Україні у 
2012-2015 рр. [10].

Для визначення гендерних відмінностей в 
оплаті праці зайнятого населення в Україні ско-
ристаємось методологією, запропонованою бель-
гійськими науковцями, які оцінили гендерну ди-
ференціацію в оплаті праці та  втрати заробітків, 
пов’язаних з батьківством, у країнах Європи [5]. 

Аналіз здійснено на основі МНК. Оцінено 
відмінності в оплаті праці жінок та чоловіків, ма-
терів, та жінок без дітей, а також батьків та чо-

ловіків без дітей. Використано рівняння виду:

log( )w Xβ ε= +  
де log( )w    – експонента середньомісячного 

трудового доходу,  X – незалежні змінні,  ε  - по-
хибка

У базовій методиці залежною змінною є по-
годинна ставка оплати праці. Варто зазначити, 
що батьківство впливає не лише на заробітну 
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плату, але й на інші доходи, пов’язані з трудовою 
діяльністю. З огляду на це у роботі використа-
но показник трудового доходу, який включає в 
себе заробітну плату за основним місцем робо-
ти, дивіденди, компенсаційні виплати, допомоги 
за основним місцем роботи, заробітну плату в 
натуральній формі за основним місцем роботи, 
заробітну плата на інших роботах в грошовій та 
натуральній формах, доход від підприємницької 
діяльності, доход від самостійної трудової діяль-
ності, оплату праці на інших тимчасових робо-
тах, а також виплату заборгованості з заробітної 
плати за місцем роботи, виплату заборгованості 
з заробітної плати за  попереднім місцем роботи. 

На відміну від західноєвропейських країн, 
в Україні частіше оперують категорією  серед-
ньомісячного доходу, а не годинної ставки. Се-
редньомісячний трудовий дохід визначено шля-
хом ділення суми річного доходу на 12 місяців.  
Оскільки показник доходу має сильну варіацію, 
для її зменшення застосовано логарифмування.  

У дослідженні використано такі незалежні 
змінні:

- Соціально-демографічні характеристики: 
вік (18-59 років); шлюбний стан (не перебувають 
у шлюбі, перебувають у шлюбі, розлучені та ов-
довілі (разом); тип поселення (село, мале місто та 
велике місто); наявність та вік дітей (діти у віці 
від 0 до 3 років, діти у віці від 3 до 6 років, діти від 
6 до 18 років).

- Характеристики людського капіта-
лу: рівень освіти (без вищої освіти та з вищою 
освітою); стаж роботи (у роках); квадрат стажу 
роботи (у роках). 

- Професійні характеристики: тип за-
йнятості (праця за наймом, підприємницька 
діяльність (з наявністю найманих працівників), 
самостійна трудова діяльність (без постійних 
найманих працівників), безоплатна праця на 
сімейному або фермерському підприємстві); вид 
економічної діяльності (промисловість, сільське 
господарство, будівництво, торгівля). 

Наявні статистичні дані не повністю від-
повідають базовій моделі, тому здійснено не-
значні коригування. На жаль, на основі даних  не 
можна визначити, працює респондент повний 
чи не повний день, розмір підприємства та наяв-
ності осіб в підпорядкуванні. Відповідно, аналіз 
буде здійснено без рахування цих змінних.

Статистичною базою дослідження є дані об-
стеження домогосподарств 2007 та 2012 років. 
Для аналізу було обрано ці роки з огляду на від-
носну  соціально-економічну та політичну ста-
більність: 2007 – рік перед світовою фінансово-е-
кономічною кризою, 2012 – рік перед «Револю-
цією гідності».  

До аналізованої сукупності включено лише 
зайнятих осіб. У вибірці за 2007 рік таких налічу-
валось 8466 осіб, у 2012 році – 7885 осіб. Описову 
статистику за змінними наведено в табл. 1, а ре-
зультати розрахунків у табл. 2.

Таблиця 1.
Характеристики масиву даних щодо зайнятих осіб,  використаного для розрахунків

 

 

  

 
 

 
  

 
  

 

 17,90796 9,989612 17,12132 10,37662 

 
706,9663 542,4579 959,009 649,697 

-
 

6,317496 0,8100201 6,589567 0,8679599 

 41,29424 9,830662 40,408 10,6594 
 0,5467318 0,601936 0,5704002 0,648148 

 4395 4071 
 

 17,39869 9,962432 16,23616 10,29537 

 
1541,554 897,792 1968,867 1294,724 

-
 

7,124874 0,7949975 7,331235 0,8434092 

 42,01135 9,80212 40,4308 10,5992 
 0,5240175 0,6336212 0,5832589 0,7063872 

 4069 3816 

Джерело: ОУЖД за 2007 та 2012 рр. [9]
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Розрахунки засвідчують наявність суттєвого 
розриву в оплаті праці жінок і чоловіків: у 2007 
році цей показник складав 36%, тоді як у 2012 
зменшився майже до 28%.  Певною мірою це зу-
мовлено тим, що у 2012 році відбулося підвищен-
ня рівня олати праці у бюджетних глузях, у яких 
переважно зайняті жінки. Жителі великих міст 
заробляють на 40-50% більше порівняно з тими, 
хто проживає у малих містах та селах. Жінки у 
містах у 2012 році мали доходи майже на чверть 
вищі, ніж жінки у селах. Серед чоловіків цей по-
казник дещо перевищував 41%.

Варто зазначити, що заробітна плата жінок 
набагато більше залежить від рівня освіти, ніж у 
чоловіків. Так, жінки з вищою освітою заробля-
ють на 30-40% більше, ніж ті, що не здобули ви-
щої освіти, тоді як високоосвічені чоловіки заро-
бляють лише на чверть більше порівняно з тими, 
хто не здобув вищої освіти.

Зайнятість  у сфері сільського, рибного го-
сподарства, де домінує некваліфікована праця, 
приносить дохід майже на чверть нижчий, ніж у 
промисловості. Причому у цих сферах вищі втра-
ти заробітку серед чоловіків – майже 22%. 

Торгівля – одна з небагатьох сфер, в якій за-
робітна плата жінок є дещо вищою від заробітної 
плати чоловіків. Це можна пояснити високими 
показниками тінізації цієї сфери, плинністю ка-
дрів низькими стандартами соціального захисту 
працівників. Чоловіки часто не погоджуються 
працювати в таких умовах.

Як свідчать розрахунки, рівень трудових до-
ходів серед підприємців практично однаковий 

для обох статей. Поряд з тим у 2012 році само-
зайняті жінки заробляли майже на 20% менше у 
порівнянні з чоловіками цієї категорії, причому 
порівняно з 2007 роком ця різниця суттєво збіль-
шилась. 

Одним з чинників, який найбільше впливає 
на різницю в доходах чоловіків та жінок, є на-
явність дітей. Результати дослідження свідчать, 
що у 2012 році жінки з дітьми до 3 років заро-
бляли на 39,2%, а дітьми дошкільного віку - на 
12,2% менше порівняно з тими жінками, які ма-
ють дітей шкільного віку. Причому у 2007 році ці 
показники були значно кращими – 25,8% та 8,1% 
відповідно. Це свідчить про погіршення ситуації 
на ринку праці для тих, в кого є малолітні діти.

Висновки. Україна належить до країн з ви-
соким рівнем гендерної диференціації в оплаті 
праці. На фоні поступового зниження розриву в 
оплаті праці чоловіків та жінок, розрив в оплаті 
праці жінок та чоловіків з дітьми дошкільно-
го віку стрімко підвищується. Найбільші втра-
ти заробітків матерів та батьків у тих сферах, де 
домінує некваліфікована праця,  високий рівень 
тінізації та неформальної зайнятості. Високий 
рівень освіти – той чинник, який дозволяє зни-
зити гендерну диференціацію оплати праці. Для 
вирівнювання трудових доходів чоловіків та 
жінок, які мають дітей, критично важливим є 
розвиток соціальної інфраструктури, який до-
зволив би максимально комфортно поєднувати 
материнство та батьківство з активною позицією 
на ринку праці.
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Summary. The paper analyzes gender wage 
gap in Ukraine. Using econometric modeling 
differentiation in labor income of men and women was 
defined. Analysis was based on socio-demographic 

characteristics, scope and forms of employment, 
and parental status. Data were from 2007 and 2012 
Ukrainian Household Surveys. 

Keywords: wages, gender differentiation of labor income, parenthood, gender.

Calculations demonstrate significant wage gap 
between women and men: in 2007 it made 36%, 
while in 2012 decreased to 28%. Gender wage gap is 
transformed to the gap in retirement compensation, 
which results decline in women’s living standards. 

Research confirms the significant differences 
in pay for men and women depending on area of 
residence. Women in urban area in 2012 earned 
almost 25 % more than women in rural area. Among 
men, this figure exceeded 41%.

The wages of women are much more dependent 
on the level of education than men. Thus, women 
with higher education earn about 30-40% more than 
those who did not completed high education, while 
highly educated men earn only about 25% more than 
those who have not received higher education. 

One of the key factors affecting the difference in 
labor income of men and women is parenting status.  
Research shows that in 2012 women with children 

under 3 years earned 39.2% less than women with 
school age kids. At the same time mothers of preschool 
children got 12.2% less compared to women with 
school age kids. And in 2007, these figures were much 
better - 25.8% and 8.1% respectively. This indicates 
deterioration in the labor market for mothers with 
small kids.

Against the backdrop of a gradual reduction of 
the gender pay gap, the gap in pay between men and 
women with preschool children is rapidly increasing. 
The biggest loss of parental earnings is observed in 
areas dominated by unskilled labor and informal 
employment. The high level of education is one of 
the main factors that can reduce the gender wage 
gap. For balancing of labor income of women and 
men with children it is crucially important to develop 
social infrastructure which allows comfortable 
combination of parenthood and active labor market 
participation.
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ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОГО КАПІТАЛУ УКРАЇНИ

Танклевська Наталія Станіславівна
д.е.н., професор, завідувач кафедри обліку і оподаткування 
ДВНЗ «Херсонський державний аграрний університет
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Анотація. У статті розкрито основи фор-
мування джерел фінансування інтелектуального 
капіталу. Охарактеризовано ролі інтелектуаль-
ного капіталу у сучасному розвитку економічної 
системи країни. Визначено взаємозв’язок інте-
лектуального капіталу та інноваційної діяль-
ності. На основі статистичних даних визначено 
сучасний стан фінансування інновацій. Обґрун-
товано необхідність використання альтерна-
тивних джерел фінансування інтелектуального 
капіталу. Запропоновано використання можли-
востей різних видів краудфандингу як джерела 
фінансування інтелектуального капіталу.

Аннотация. В статье раскрыты основы 
формирования источников финансирования ин-
теллектуального капитала. Охарактеризована 
роль интеллектуального капитала на современ-
ном этапе развития экономической системы 
страны. Выявлена взаимосвязь интеллектуаль-
ного капитала и инновационной деятельности. 
На основе статистических данных определено 
современное состояние финансирования иннова-
ций. Обоснована необходимость использования 
альтернативных источников финансирования 
интеллектуального капитала. Предложено ис-
пользование возможностей различных видов кра-
удфандинг как источника финансирования ин-
теллектуального капитала.
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Постановка проблеми. Існуючі умови ро-
звитку сучасного світу підтверджують надзви-
чайно важливу роль інтелектуального капіталу 
в еволюції економічної системи та суспільства. 
Інтенсивність трансформацій економічних про-
цесів засвідчує необхідність пошуку нових, ефек-
тивних та діючих інструментів побудови еко-
номічної системи. Бурхливий розвиток світової 
економіки та стрімка трансформація вітчизняної 
економічної системи поставили на перше міс-
це необхідність дослідження явищ та процесів у 
контексті парадигми економіки знання, націле-
ної на використання інформації як каталізато-
ра соціально-економічних процесів, важливою 
передумовою функціонування якої є кореляцій-
ний синтез економіки та інформації. Натомість 
глобалізація світової економіки стає причиною 
фінансово-економічних дисбалансів національ-
ної економіки країни, що загострює проблему 
пошуку вільних джерел фінансування потреб 
господарюючих суб’єктів ,а особливо розвитку 

інтелектуального капіталу. Це посилює актуаль-
ність питання необхідності дослідження основ 
формування джерел фінансування інтелектуаль-
ного капіталу України.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Вирішенню актуальних проблем інтелектуально-
го капіталу присвячено праці таких вчених як: В. 
Базилевич [1], Е. Брукінг [3], Н. Гавкалова, Т. Га-
гаріна, М. Гаджиєва, Дж. К. Гелбрейт [4], В. Дай-
неко, Д. Даффі, О. Кендюхов, Й. Масуда, І. Проні-
на, С. Покровський, Т. Сакайї [8], К. Тейлор, Т. 
Умесао, А. Чухно [12], та інших. Наукові здобутки 
І. Боткіна, О. Драгана, Т. Майорової, С. Ілляшен-
ко націлені на вирішення питання фінансування 
інтелектуального капіталу. 

Виділення невирішених раніше частин за-
гальної проблеми. Незважаючи на широкий 
спектр наукових досліджень окресленого питан-
ня, потребують глибокого аналізу основи фор-
мування джерел фінансування інтелектуального 
капіталу у контексті сучасності.
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Формулювання цілей. Метою статті є визна-
чення та поглиблення основ формування джерел 
фінансування інтелектуального капіталу. 

Виклад основного матеріалу. Інтелектуаль-
ний капітал у сучасній економічній теорії розгля-
дається із різних наукових позицій в залежності 
від мети дослідження. Автором даної дефініції по 
праву вважається Дж.К. Гелбрейт як один із ви-
датних сучасних прихильників інституційної та 
кейнсіанської шкіл, який зауважував, що сутність 
інтелектуального капіталу необхідно досліджува-
ти як симбіоз інтелекту людини та інтелектуаль-
ної праці [4]. Погоджуємося із науковою пози-
цією Т. Умесао, Й. Масуда й Т. Сакайї, які кон-
центрують увагу на необхідності трансформації 
економічної теорії із виробництва матеріальних 
цінностей у напрямку створення інформаційних 
цінностей із метою розширення інтелектуальних 
здібностей та полегшення інтелектуальної праці 
[13, с. 337-371; 8], що фактично знижує позицію 
капіталу як економічного ресурсу на користь ін-
формації та знань. Відповідно основою ефектив-
ної економічної системи України є інтелектуаль-
ний капітал, підкріплений стабільним і надійним 
фінансовим регулюванням, який забезпечує його 
розвиток. Серед детермінантів, які впливають на 
процес використання інтелектуального капіталу 
в країні слід назвати соціально-економічні, нау-
ково-технологічні, соціо-культурні й психологіч-
ні, адміністративно-правові та інфраструктурні 
фактори, а також фактори зовнішнього середо-
вища [10, с. 149].

На сьогодні сутність інтелектуального ка-
піталу розглядається із різних позицій. Зокре-
ма, Д. Даффі акцентує увагу, що зміст дефініції 
визначає сукупні знання, якими володіє ор-
ганізація в особі своїх співробітників, а також 
у вигляді методологій, патентів, архітектури і 
взаємозв’язків [5, с. 52-54]. Натомість А.А. Чух-
но звертає увагу, що інтелектуальний капітал 
– це капітал, що акумулює наукові та професій-
но-технічні знання працівників, поєднує інте-
лектуальну працю та інтелектуальну власність, 
нагромаджений досвід, спілкування, організацій-
ну структуру, інформаційні мережі, тобто все те, 
що визначає імідж фірми та зміст її бізнесу [12, 
с.62-67]. Науково обґрунтованим та змістовним 
є визначення, запропоноване В.Д. Базилевичем, 
який зазначав, що накопичена у процесі інтелек-
туальної діяльності сукупність знань, досвіду, на-
вичок, творчості, здібностей, взаємовідносин, що 
мають економічну цінність і використовуються у 
процесі виробництва та обміну з метою отриман-

ня доходу [1, с. 62].  
Відповідно, інтелектуальний капітал стано-

вить основу інноваційної діяльності країни на 
всіх рівнях господарювання. Саме наявність та 
якість інтелектуального капіталу визначає стан 
розвитку інновацій у суспільстві, що стимулює 
покращення ефективності національної еко-
номіки. Крім того, варто звернути увагу, що інте-
лектуальний капітал в Україні потребує якісного 
та своєчасного фінансування. Адже саме фінан-
сування виступає одним з основних факторів ро-
сту ефективного використання інтелектуального 
капіталу. За даними Державної служби статисти-
ки України, протягом 2000-2015 рр. загальна сума 
витрат на інноваційну діяльність збільшилась 
більш ніж у сім разів і у 2015 р. становила 13,8 
млрд грн, а обсяг виконаних наукових та науко-
во-технічних робіт становив 12,6 млрд грн. Серед 
головних джерел фінансування інтелектуально-
го капіталу як основи інноваційної діяльності 
в країні виокремлюють власні джерела, частка 
яких у загальній структурі витрат на інновацій-
ну діяльність складала у 2015 р. 97,1%, а також 
кошти державного бюджету та іноземних інве-
сторів, й інші джерела фінансування. 

Зазначена структура джерел фінансування 
інтелектуального капіталу не відповідає потре-
бам сучасного ринку інновацій в Україні тому 
потребує удосконалення. Перш за все необхідно 
звернути увагу на використання можливих аль-
тернативних джерел фінансування. Відповід-
но до потреб даного сегменту національної 
економіки близько 80% витрат на інноваційну 
діяльність становлять витрати на придбання ма-
шин обладнання та програмного забезпечення. 
Тому доцільним є оптимізація структури дже-
рел фінансування шляхом використання лізингу. 
Натомість акцентування уваги на власних фінан-
сових ресурсах має значні недоліки та стримує 
загальний розвиток інтелектуального капіталу 
України [16; 17].

Крім того, потенціал інвестиційного забез-
печення розвитку інтелектуального капіталу за-
лишається не повністю розкритим [15]. Встанов-
лено, що найвищий обсяг іноземних інвестицій 
з метою фінансування інтелектуального капіталу 
й відповідно інноваційної діяльності був у 2009-
2010 рр. (відповідно 18,9% структури фінансуван-
ня та 30%) та у 2013 р. (12,6% структури джерел 
фінансування інноваційної діяльності), а у 2015 
р. цей показник значно зменшився і становив 
0,4% загального обсягу фінансового забезпечен-
ня або 58,6 млн грн. Погіршення інвестиційного 
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забезпечення розвитку інтелектуального капіта-
лу пов’язано із загальнонаціональними дисба-
лансами економічної системи, що знизили при-
вабливість інноваційних проектів.

Важливим є необхідність адаптації відповід-
ної моделі розвитку фінансування інноваційної 
діяльності сільськогосподарських підприємств 
[9] до потреб фінансового забезпечення функ-
ціонування інтелектуального капіталу країни, 
що сприятиме сталому розвитку економіки, 
який ґрунтується на інноваційному векторі, з 
урахуванням застосування розширеного асор-
тименту фінансових ресурсів. Серед можливих 
джерел фінансування інтелектуального капіталу 
слід виокремити бюджетні асигнування, кошти 
спеціальних позабюджетних фондів фінансу-
вання НДДКР, власні фінансові ресурси під-
приємств, фінансові ресурси різних типів комер-
ційних структур, кредитні ресурси спеціально 
уповноважених урядом інвестиційних банків 
,конверсійні кредити для науково-технічних та 
виробничих підприємств оборонного комплексу, 
іноземні інвестиції, кошти національних та за-
рубіжних наукових фондів, приватні заощаджен-
ня фізичних осіб [11, с. 117]. 

У свою чергу С.Е. Ушакова й  Ю.А. Бухано-
ва називають джерелами фінансування інтелек-
туального капіталу державне фінансування (за 
рахунок бюджетних коштів), кредитування еко-
номічних суб’єктів, що мають високий потенціал 
інтелектуального капіталу та генерують інновації 
(через систему комерційних банків), акумулю-
вання фінансових ресурсів на фондових рин-
ках (шляхом випуску цінних паперів), венчурне 
фінансування [10, с. 153-154]. При цьому, особ-
ливої уваги потребує останнє джерело фінан-
сування інтелектуального капіталу, а саме його 
венчурне фінансування. Загальний механізм вен-
чурного фінансування інтелектуального капіталу 
передбачає залучення приватних коштів у ро-
звиток інноваційних проектів або підприємств, 
сприяючи розвитку інтелектуального капіталу. 

Так у міжнародній практиці останнім ча-
сом активно розвивається такий напрямок 
венчурного фінансування, як краудфандинг 
(crowdfunding). Його сутність полягає у викори-

станні широких можливостей інтернет-ресур-
сів та торгівельних інтернет-платформ (як при-
клад інтернет-платформа Gust), що забезпечує 
пошук венчурних інвесторів на ранніх етапах 
розробки та комерціалізації результатів реалі-
зації інтелектуального капіталу [6, с. 110-112]. 
Виокремлюють декілька видів краудфандин-
гу, а саме «crowdsponsoring», «crowdinvesting», 
«crowdlending», «crowddonatting/laising». Від-
повідно до першого напрямку («crowdsponsoring») 
передбачається колективна підтримка тих чи 
інших інноваційних проектів, які є результа-
том ефективного розвитку інтелектуального ка-
піталу. Важливо звернути увагу, що колективна 
участь можлива не лише у вартісному вираженні 
(прямому фінансуванню інтелектуального ка-
піталу), а у соціальній рекламі продукту чи послу-
ги, залученні волонтерів для реалізації інновацій-
ного проекту тощо. Другий тип  краудфандингу 
(«crowdinvesting») направлений на фінансування 
та підтримку унікальних проектів (таких як ста-
рапи) і передбачає інвестиційний характер взає-
мовідносин тобто отримання дивідендів від при-
бутку. Третій тип («crowdlending») націлений на 
поверненість залучених фінансових ресурсів на 
фінансування інтелектуального капіталу, але без 
нарахування відсотків. Відповідно до умов чет-
вертого типу краудфандингу («crowddonatting/
laising») фінансування інтелектуального капіталу 
здійснюється на цілком безповоротній основі [2; 
14; 15].

Висновки. Отже, сучасний ефективний ро-
звиток національної економіки забезпечується 
саме інтелектуальним капіталом, основами фор-
мування джерел фінансування якого мають бути 
як класичні фінансові ресурси так й альтерна-
тивні. Тому особливу увагу необхідно приділяти 
ефективним джерелам фінансування інтелекту-
ального капіталу України як інвестиції (зокрема 
іноземні), лізинг та венчурний капітал. Реалі-
зуючи можливості краудфандингу через інтер-
нет-мережі, вдасться вирішити питання не лише 
залучення заощаджень домогосподарств у фінан-
сування національної економіки, а забезпечити 
сталий та ефективний розвиток інтелектуального 
капіталу України. 
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Annotation. The article deals with the formation 
of foundations funding sources of intellectual capital. 
We characterize the role of intellectual capital in 
the modern development of the economic system. 
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Based on statistical data determined current financing 
innovation. The necessity of using alternative sources 
of financing intellectual capital. Proposing different 
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The existing conditions of the modern world 
confirm the critical role of intellectual capital in the 
evolution of the economic system and society. The 
intensity of the transformation of economic processes 
demonstrates the need to find new, effective and 
efficient tool for building economic system. Instead, 
the globalization of the world economy causes 
financial and economic imbalances in the national 
economy, which exacerbates the problem of finding 
available sources of financing needs of businesses, 
especially the development of intellectual capital. 
This reinforces the urgency of the need to study 
the formation of foundations funding sources of 
intellectual capital of Ukraine.

Agree with the scientific position T. Umesao, 
І. Masuda, T. Sakayyi that focus on the need for 
transformation of the economic theory of the 
production of wealth towards the creation of 
information value of intellectual abilities to expand 
and facilitate intellectual work that actually reduces 
capital position as an economic resource for 
information and knowledge.

Accordingly, the intellectual capital is the 
basis of the country’s innovation at all levels of 
management. The presence and quality of intellectual 
capital determines the state of innovation in society, 

enabling improved efficiency of the national 
economy. Because funding is one of the main growth 
factors effective use of intellectual capital.

This structure of funding sources of intellectual 
capital does not meet market needs innovation 
because Ukraine needs improvement. Firstly, you 
need to pay attention to possible alternative sources 
of funding. Among the possible alternative sources of 
funding should be called intellectual capital leasing 
and venture capital. We believe also appropriate to 
adapt the model of innovation financing agricultural 
enterprises to financial security needs of the country’s 
intellectual capital that will ensure sustainable 
economic development, based on innovation vector, 
secured an extended range of financial resources.

In international practice, has been actively 
developing a line of venture financing, crowdfunding. 
Its essence is to use the opportunities of Internet 
resources and online trading platforms (as an example 
of the Internet platform Gust), providing search for 
venture capital in the early stages of development and 
commercialization of implementation of intellectual 
capital. Distinguishes several types crowdfunding, 
that is «crowdsponsoring», «crowdinvesting», 
«crowdlending», «crowddonatting/ laising».
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Анотація. В статті наведено проблеми 
підприємств щодо визначення митної вартості 
імпортних товарів, визначено можливі страте-
гії дій підприємств в даному напрямку, розгляну-
то наслідки кожної з запропонованих стратегій 
щодо її впливу на формування податкового кре-
диту з ПДВ.

Аннотация. В статье приведены проблемы 
предприятий по определению таможенной стои-
мости импортных товаров, определены возмож-
ные стратегии действий предприятий по данному 
направлению, рассмотрены последствия каждой из 
предложенных стратегий касательно её влияния 
на формирование налогового кредита по НДС.

Ключові слова: митна вартість, імпорт, податковий кредит, податок на додану вартість.
Ключевые слова: таможенная стоимость, импорт, налоговый кредит, налог на добавленную 

стоимость.

Постановка проблеми. Зовнішньоекономіч-
на діяльність (ЗЕД) – це дуже важлива сфера го-
сподарської діяльності для будь-якої країни. Від 
її ефективності залежить чи буде країна підсилю-
вати або втрачати свої позиції у світовій економі-
ці. Щодо окремих господарських одиниць, то для 
них актуальними є практичні аспекти здійснення 
ЗЕД, зокрема, правильне відображення зовніш-
ньоекономічних операцій у бухгалтерському об-
ліку.

Митна вартість є надзвичайно важливим по-
няттям у бухгалтерському обліку зовнішньоеко-
номічної діяльності промислових підприємств, 
оскільки саме вона є базою нарахування митного 
збору, мита, акцизного податку та податку на до-
дану вартість. При цьому досить важливим пи-
танням для підприємств є правильне визначення 
як митної вартості, так і сум податкового кредиту 
під час операцій з імпорту товарів.

Аналіз останніх досліджень та публіка-
цій. Поняття митної вартості розглядається в 
роботах таких науковців, як Борисенко О. [1], 
Вєдєнєєв Є.Є. [2], Тоцька  Т. С., Аршиннікова А. 
В. [3], Шинкаренко  І,. Оджиковський  В., Короп  
О. [4]. Дослідження механізму функціонування 
податку на додану вартість (ПДВ) та формування 
податкового кредиту, знайшли відображення в 
працях таких науковців, як В. Бабіч, А. Поддєрьо-
гін [5], А.Панчук [6], та багатьох інших. Окремі 
питання щодо коригування митної вартості та 

формування при цьому податкового кредиту з 
ПДВ знаходять відображення в багатьох робо-
тах практикуючих юристів, бухгалтерів та ауди-
торів, наприклад, Р.Білицький [7], О.Нестерен-
ко, А.Тіточка [8], В. В.  Голомб, В. В.  Голомб [9], 
О.  Гуляйкін [10]. В роботах зазначених авторів 
наведені аспекти розглядаються відокремлено, 
а для суб’єктів господарювання важливим є уза-
гальнення розрізнених результатів досліджень та 
розробка конкретних стратегій дій. На практиці 
у підприємств виникає ряд проблем, які пов’я-
зані із обґрунтуванням правильності самостійно 
визначеної митної вартості товарів та із оскар-
женням рішень митниці щодо коригування мит-
ної вартості, а також питання щодо формування 
податкового кредиту з ПДВ по операціях імпор-
ту.

Метою статті є розгляд проблем визначення 
та коригування митної вартості по операціях з 
імпорту, розгляд можливих стратегій підприєм-
ства з цього питання та їх впливу на формування 
податкового кредиту з ПДВ.

Виклад основного матеріалу. Визначення 
митної вартості товарів, з одного боку, норма-
тивно відрегульовано Митним кодексом Украї-
ни (МКУ) і має бути простою процедурою, але з 
іншого боку, на практиці є складним і супереч-
ливим процесом. Це пояснюється протистоян-
ням митних органів, що представляють інтереси 
держави, і ефективність роботи яких оцінюється 
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за обсягами надходжень від них до бюджету, та 
господарюючих суб’єктів, які, цілком логічно, 
бажають зменшити свої платежі. Згідно з МКУ 
(ст. 51 п.1) «Митна вартість товарів, що перемі-
щуються через митний кордон України, визна-
чається декларантом відповідно до норм Цього 
Кодексу.» При цьому, «Митна вартість товарів, 
що ввозяться на митну територію України від-
повідно до митного режиму імпорту, визначаєть-
ся відповідно до глави 9 цього Кодексу», в якій 
наведено методи визначення митної вартості – 
основний та другорядні: 1) основний – за ціною 
договору (контракту) щодо товарів, які експор-
туються (вартість операції); 2) другорядні: а) за 
ціною договору щодо ідентичних товарів; б) за 
ціною договору щодо подібних (аналогічних) то-
варів; в) на основі віднімання вартості; г) на ос-
нові додавання вартості; ґ) резервний.

Зазвичай господарюючі суб’єкти визначають 
митну вартість товарів, що імпортуються, за ос-
новним методом. Однак, на практиці, митні ор-
гани намагаються винайти всі можливості, щоб 
не погодитись із заявленою декларантом митною 

вартістю та провести її коригування (звичайно, у 
бік її збільшення).

В цьому випадку можливі два варіанти стра-
тегій господарюючого суб’єкта: а) погодитись із 
визначеною митним органом сумою митної вар-
тості, та, відповідно, сплатити більші суми мита 
і податків; б) не погоджуватись із коригуванням 
митної вартості і відстоювати свою правоту.

Що треба враховувати в кожному випадку 
суб’єкту господарювання?

Якщо підприємство обирає варіант «а», тоб-
то йде по шляху найменшого спротиву, то воно 
має заздалегідь планувати для операцій з імпорту 
додаткові витрати на сплату мита і податків через 
завищення митним органом митної вартості то-
варів, що імпортуються.

Якщо підприємство обирає варіант «б», то 
воно має, як зазначає Р. Білицький [7] «не дати 
митному органу приводів для застосування дру-
горядного методу» і бути готовим до боротьби. 
Подальший хід розвитку подій дуже вдало відо-
бражений авторами [9] на схемі, яку після неве-
ликого доопрацювання представлено на рис. 1.

 
   

 

  
 

 

  

  
 

    

 

 

 

 
 

  
 

 

 

 

    

  

 

  

      

 
 

 

 

 
 

 

 

 

Рис. 1. Блок-схема послідовності дій декларанта у процесі подання відомостей про митну вартість 
імпортованих товарів (складено на основі [9])
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Отже, що має зробити господарський 
суб’єкт, щоб відстояти самостійно обчисле-
ну митну вартість імпортованих товарів – це, 
по-перше, зібрати, так званий, «ідеальний» пакет 
документів, які підтверджують розрахунок мит-
ної вартості. Детальний перелік та рекомендації 
по його збору наведено у Р. Білицького [7]. 

По-друге, бути готовим оскаржувати рішен-
ня митного органу в суді (рекомендації підприєм-
ствам, що ввозять товари в митному режимі ім-
порту щодо процедури оскарження рішень мит-
них органів по коригуванню митної вартості та-
ких товарів наведено в статті О. Гуляйкіна [10]). 

Але, як зазначають автори [9], з посиланням 
на дані «Європейської бізнес асоціації» (European 
Business Association (EBA)), «лише 11% під-
приємств вдалося автоматично повернути над-
мірно сплачені мито, ПДВ, кошти, надані в якості 
фінансової гарантії». Причини цього криються у 
бюрократичних процедурах, що створюють пе-
репони для повернення фінансової гарантії, та у 
недосконалості митного законодавства в питан-
ні залучення для підтвердження митної вартості 
експертних організацій (детально розглянуто в 
статті [9]). 

Однак, ті ж автори [9] зазначають, що «Нега-
тивне рішення органу доходів та зборів імпортер 
може оскаржити у судовому порядку та із висо-
кою долею вірогідності виграти справу». Крім 
того, вони вказують, що «за даними EBA станом 
на вересень 2015 р., лише 26% підприємств ско-
ристалися цим правом», але «кількість звернень 
до суду у 3 кв. 2015 р. значно зросла порівняно з 
4 кв. 2014 р. За цей же період суттєво скоротила-
ся доля судових рішень проти імпортерів». Тож, 
шанси відстояти свою правоту у суді поступово 
зростають, і, можна сподіватись, що ситуація змі-
ниться на краще. 

Але під час прийняття рішення господарю-
ючим суб’єктом, яку стратегію обрати «а» чи «б», 
слід також врахувати їх наслідки, що пов’язані із 
формуванням податкового кредиту з ПДВ.

Як зазначається у статті [8], «якщо декла-
рант одразу погоджується із збільшеною митною 
вартістю, проблем не виникає і у митній деклара-
ції одразу відображається така вартість і вся сума 
ПДВ може бути включена до складу податкового 
кредиту». Тобто вибір стратегії «а» веде до вклю-

чення всієї сплаченої суми ПДВ до податкового 
кредиту, і, треба зазначити, що розмір цього по-
даткового кредиту буде більший, оскільки перед-
бачається завищення митним органом митної 
вартості імпортованих товарів.

Вибір стратегії «б» не дозволяє декларан-
ту всю суму сплаченого при розмитненні ПДВ 
включити до податкового кредиту [8], оскіль-
ки його загальна сума розділена на дві частини: 
1) ПДВ, з яким декларант погоджується, і який 
можна віднести до податкового кредиту; 2) так 
званий, «надлишок» ПДВ, який з’явився в ре-
зультаті обчислення ПДВ за завищеною митною 
вартістю і який підприємством було сплачено в 
якості «фінансових гарантій», віднести цю ча-
стину ПДВ на податковий кредит підприємство 
не може (ПДВ, з яким декларант погоджується, 
відображається в графі 47 митної декларації під 
кодом 01, то фінансові гарантії – під кодом 55). 

Враховуючи те, що за стратегією «б» під-
приємство має намір відстоювати свою правоту 
щодо обчислення митної вартості імпортованих 
товарів, то можливі два випадки. У випадку по-
годження митного органу із заявленою декларан-
том митною вартістю він сплатить меншу суму 
ПДВ, оскільки податок буде обчислено за мен-
шою митною вартістю. У випадку погодження 
митного органу із заявленою декларантом мит-
ною вартістю підприємство чекає, як мінімум, 
«зависання» на тривалий час суми сплаченої 
фінансової гарантії і неможливість її віднесення 
до податкового кредиту.

Висновки. Таким чином, ми окреслили про-
блеми господарюючого суб’єкта щодо визначен-
ня митної вартості імпортних товарів, визначи-
ли дві можливі стратегії його дій відносно цього 
питання, розглянули загальні наслідки кожної з 
запропонованих стратегії, та зокрема розглянули 
вплив обраної стратегії на формування податко-
вого кредиту.

Звичайно, вибір стратегії залишається за 
підприємством і може бути різним залежно від 
кожної конкретної зовнішньоекономічної опе-
рації, але ґрунтуватись він має на прорахунку 
економічних наслідків кожного з варіантів з ура-
хуванням наведеної вище інформації. Саме це і є 
подальшим напрямком розвитку даного дослід-
ження.
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Annotation. The article presents enterprises’ 
problems in determining of the imported goods 
customs value, it is defined possible strategies of 
enterprises actions in this area, it is considered 

the consequences of each of the proposed strategies 
concerning its influence on the tax credit formation 
on VAT .

Keywords: customs value, import, tax credit, value added tax.

For companies a very important issue is the 
correct determination of the imported goods 
customs value, as it is the basis for the calculation of 
customs duties, fees, excise tax and value added tax. 
Enterprises face to a number of problems which are 
connected with substantiation of the correctness of 
the self-defined goods customs value and with appeal 
of customs Service decisions on the adjustment of 
customs value, as well as the question concerning the 
formation of tax credit on VAT on import operations.

Typically, business entities determine the 
customs value of imported goods by the basic 
method. But in practice, customs often require to 
make the customs value adjustment with the aim 
of its increase to obtain larger amounts of customs 
and tax payments. In this case there are two possible 
strategies of an economic entity: a) to agree or b) to 
disagree with the customs value adjustment .

If the enterprise selects option “a”, it should pre-
plan additional costs for customs duties and taxes 
payment because of the possible overestimation of 
the imported goods customs value by the customs.

If the company chooses option “b”, then to 

defend the self-calculated imported goods customs 
value it is necessary to collect a full package of 
documents confirming the customs value calculation. 
If the customs does not accept the documents and 
makes the customs value adjustment, it’s necessary 
to appeal the customs decision in court.

Also, while the economic entity is making a 
decision, which strategy to choose, it has to consider 
their consequences, connected with the formation of 
tax credit on VAT. The choice of strategy «a» leads 
to the inclusion of the all paid VAT to the tax credit, 
and the size of this tax credit will be larger as it is 
assumed that the customs overestimates the customs 
value of the imported goods. The choice of strategy 
«b» does not allow the declarant to include the entire 
VAT amount paid during customs clearance into 
the tax credit because the part of the VAT that the 
company paid as «financial guarantees», is forbidden 
to include into a tax credit. 

The choice of strategy remains with the company, 
but it must be based on calculation of the economic 
consequences of each option taking into account the 
above mentioned information.
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Анотація. У статті розглянуто невирішені 
питання, які стосуються нарахування аморти-
зації, обліку переоцінки та новостворених основ-
них засобів в сільському господарстві. Запропоно-
вані рекомендації та шляхи щодо удосконалення 
та гармонізації системи бухгалтерського обліку 
в сільському господарстві.

Аннотация. В статье рассмотрены нере-
шенные вопросы, касающиеся начисления амор-
тизации, учета переоценки и вновь созданных 
основных средств в сельском хозяйстве. Предло-
женные рекомендации и пути по совершенство-
ванию и гармонизации системы бухгалтерского 
учета в сельском хозяйстве.

Ключові слова: основні засоби, методи нарахування амортизації, переоцінка, залишкова 
вартість, новосворений об’єкт.

Ключевые слова: основные средства, методы начисления амортизации, переоценка, остаточная 
стоимость, вновь созданные объекты.

Постановка проблеми. Україна знаходиться 
на етапі удосконалення ринкових умов госпо-
дарювання, що, в свою чергу впливає на суттєві 
зміни в гармонізації інтересів усіх зацікавлених 
сторін. На даний час проблеми обліку основних 
засобів України в умовах сучасної ринкової еко-
номіки набувають особливої актуальності. Най-
більш гостро це питання стоїть для сільського-
сподарських підприємств, матеріально-технічна 
база в яких виступає основним засобом праці. 
Адже перехід до відносин власності на землю 
стимулює підвищення відповідальності суб’єк-
тів господарської діяльності за раціональність та 
ефективність своєї роботи, яка прямо залежить 
від забезпеченості підприємства основними засо-
бами. Це пов’язано з дуже стрімким зростанням 
рівня техніко-технологічного оснащення, вико-
ристання новітнього передового обладнання та 
високопродуктивних засобів виробництва, що 
в свою чергу потребує правильного облікового 
підходу.

Сукупні результати діяльності підприємства, 
а також введення нових підходів в керівництво 
підприємством в цілому та основними засоба-
ми зокрема, прямо залежить від того, наскільки 
функціонально та ефективно використовуються 

наявні засоби праці.  Адже можливе викривлен-
ня та неточність інформації щодо обліку основ-
них засобів, що ймовірно в результаті недоско-
налості облікової системи, призводить лише до 
приблизних а більшості випадків до помилкових 
даних щодо стану підприємства.

Огляд останніх джерел досліджень і публіка-
цій. Під час аналізу останніх наукових публікацій 
було помічено що більшість провідних  вітчизня-
них вчених у сфері бухгалтерського обліку ак-
центують свою увагу здебільшого на дослідженні 
вдосконалення обліку основних засобів. Осо-
бливо слід виокремити праці таких провідних 
економістів, як В.В. Немченко, В.Г. Швець [9], 
Н.М. Ткаченко [8], М.Т. Білуха, Т.А. Бутинець 
[2] та багато інших. Вчені вивчають різноманіт-
ні теми обліку основних засобів, які викликають 
ряд суперечок та розбіжностей, в тому числі по-
даткового [5]. Це можна пояснити тим що низка 
питань у законодавчо-нормативних документах 
залишились недоопрацьованими, а саме: визна-
чення справедливої вартості і переоцінки, ор-
ганізація ефективної амортизаційної політики на 
підприємстві, облік продажу основних засобів і 
потребують подальшого розгляду. Слід також на-
голосити на важливості досліджень безпосеред-
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ньо обліку та аналізу основних засобів сільсько-
господарських підприємств, на чому наголошено 
в роботі [4].

Мета статті є дослідження проблемних пи-
тань обліку основних засобів в сфері сільсько-
го господарства та надання рекомендацій щодо 
його удосконалення. Для досягнення зазначеної 
мети потрібно вирішити такі завдання:

— дослідити основні підходи в виборі мето-
ду нарахування амортизації та шляхи організації 
ефективної амортизаційної політики на сільсь-
когосподарських підприємствах;

— визначити шляхи удосконалення перео-
цінки основних засобів;

— детально опрацювати поняття «ново-
створений основний засіб».

Основний матеріал і результати. 
Сільське господарство та основні засоби ма-

ють дуже міцний зв’язок, адже від ефективності 
та репродуктивності роботи саме основних за-
собів і залежать виробничі можливості сільських 
та фермерських підприємств. Кожне господар-
ство має десятки, сотні а то й тисячі необорот-
них активів, які потрібно правильно обліковува-
ти, ремонтувати та переоцінювати. В результаті 
чого потрібна ефективна та раціональна облікова 
політика, що враховуватиме всі особливості саме 
сільськогосподарської діяльності. Система об-
ліку основних засобів, яка діє на даний момент 
не задовольняє вимоги ринку, потребує вивчен-
ня, суттєвих змін та доопрацювання. Тільки піс-
ля вирішення даних завдань можливо підвищити 
ефективність обліково-аналітичних функцій в 
управлінні виробничим потенціалом країни. Не-
обхідною умовою виконання завдань основних 

засобів є дотримання законодавчо-нормативних 
вимог і облікової політики підприємства, які є 
основою правильного ведення основних засобів. 
Розгляд законодавчо-нормативних актів, дослід-
ження економічної літератури та наукових пра-
ць дало можливість визначити коло недостатньо 
опрацьованих теоретичних та методичних пи-
тань, які потребують  обґрунтування їх економіч-
ної сутності та узгодженості вимог щодо бухгал-
терського обліку основних засобів, що і є одним 
із проблемних питань обліку основних засобів.

Однією із важливих проблем в системі бух-
галтерського обліку сільськогосподарських під-
приємств, яка потребує вирішення, є удоскона-
лення амортизаційної політики підприємства 
та більш раціональний підхід до вибору методу 
нарахування амортизації. Адже амортизація яв-
ляється одним із базових елементів витрат на 
виробництво сільськогосподарської продукції. 
Потрібно розуміти, що від вибору методу нараху-
вання амортизації будуть залежати всі показни-
ки собівартості продукції, який і показує степінь 
ефективності діяльності підприємства.

На нашу думку, питання амортизації активів 
є найбільш складним та суперечливим і водно-
час актуальним питанням. Адже в реальному 
житті на сільськогосподарських підприємствах 
сутність амортизації не розглядається наскіль-
ки серйозно як це було б потрібно. Як показало 
дане дослідження у більшості малих фермерсь-
ких господарств прийнято вести картки обліку 
основних засобів, в яких відображається амор-
тизаційні відрахування та залишкова вартість, 
при цьому застосовується прямолінійний метод 
(приклад картки рахунку наведено в таблиці 1).

Таблиця 1

Зразок картки обліку рахунку 131

Дата Документ Операції Дебет 
р-ку

Сума Кредит 
р-ку

Сума Поточне сальдо

Сальдо на 
01.06.2016 488788,93

    

30.06.2016
Нарахування 
амортизації

Нарахування 
зносу с/г 

виробництво 
машино-
трак.парк 
аморт.ОЗ

914 131 481,25
К-т 489270,18
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Зрозуміло, що прямолінійний метод – це 
найпростіший спосіб нарахування амортизації, 
проте він не на всі 100 % підходить для фермер-
ського господарства. Даний спосіб не враховує 
залежності суми нарахованого зносу і виробни-
чої потужності основних засобів у різні роки екс-
плуатації, а також моральне старіння цих активів 
[3]. Такий метод буде більш оптимальним для 
будівель, споруд, нерухомих об’єктів, але не дня 
виробничих машин.

 Також, як виявилося в результаті дослід-
ження, деякі фермерські господарства нарахову-
ють амортизацію у вигляді відсотків в кінці квар-
талу для кожного об’єкта основних засобів. Дана 
схема схожа на систему нарахування амортизації 
в податковому обліку, що використовувалась в 
минулих роках і зовсім не задовольняє сучасні 
стандарти і вимоги. Така система не задовольняє 
жоден із методів нарахування амортизації, які 
представлені в П(С)БО 7 [7].

Наступна одна із основних проблем обліку 
активів є їх переоцінка. Адже як показує реальна 
ситуація то дуже мала частка підприємств у сфері 
сільського господарства проводить переоцінки. 
Така ситуація викликає подив, адже як без прове-
дення переоцінок коли на кожному господарстві 

достатньо великий обсяг матеріально-технічної 
бази, первісна вартість якої постійно змінюєть-
ся. Але якщо дану проблему глибше дослідити із 
законодавчої сторони, то виникає низка невирі-
шених проблем, що стосується переоцінки, які 
потребують роз’яснення.

Всім добре відомо, що підприємство/устано-
ва може переоцінювати об’єкт основних засобів, 
якщо залишкова вартість цього об’єкта суттєво 
відрізняється від його справедливої вартості на 
дату балансу [7 п.16]. Дане визначення не носить 
обов’язковий характер,  а отже є добровільним і 
підприємство може цілком самостійно приймати 
рішення щодо проведення чи не проведення пе-
реоцінки. 

Такий неоднозначний підхід до переоцінки 
не є правильним, адже потрібні певні конкретні, 
більш точні умови та обставини за яким перео-
цінка буде обов’язковим процесом для кожного 
підприємства.

Як рекомендація, потрібно запропонувати 
таблицю проведення переоцінки основних за-
собів  в залежності від коефіцієнтів інфляції за 
рік (табл. 2). Адже який показник як не інфляція 
може точно показати картину зміни цін на това-
ри та послуги.

Таблиця 2

Приклад проведення переоцінки основних засобів залежно від інфляції

№ п/п
Роки

Індекс інфляції року (І(а-1)) Коефіцієнт 
індексації (Кі)

Проведення 
переоцінки

1 2012 99,8 0,998 Не переоцінювати
2 2013 100,5 1,005 Переоцінювати
3 2014 124,9 1,249 Переоцінювати
4 2015 143,3 1,433 Переоцінювати

Дана таблиця носить ніяк не обов’язковий, 
а більш інформаційний характер для бухгалтера 
щодо розуміння реального стану суспільства, та 
показує в якому році   справедлива вартість ос-
новних засобів може суттєво змінитися (на що 
вказує індекс інфляції).

Дуже важливим фактором який був виявле-
ний в ході дослідження є те, що на фермерських 
господарствах наявні основні засоби (в робочо-
му стані) але залишкова вартість яких дорівнює 
0. Тут і виникає вищезгадана проблема щодо 
переоцінки, яка в даному випадку просто необ-
хідна, адже використовувати основний засіб з 
нульовою залишковою вартістю не можна, його 

потрібно або переоцінювати або списувати. Дана 
ситуація призводить до викривлення даних в 
фінансових звітах, інформація є не правдивою та 
не прозорою, а в результаті зацікавлені користу-
вачі не мають достовірних даних про реальний 
фінансовий стан підприємства.

Але якщо  керівництво вирішило провести 
переоцінку, то проводити її не може сам дирек-
тор чи бригадир, а спеціально найнята особа – 
професійний оцінювач. Через що керівнику фер-
мерського господарства потрібно викласти не-
малу суму коштів щоб провести переоцінку. Але 
щоб уникати таких складних ситуацій (коли за-
лишкова вартість дорівнює нулю а основний за-
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сіб в робочому стані) можливо створити комісію 
всередині підприємства для переоцінки, в складі 
якої має бути механік, або особа яка може реаль-
но оцінити скільки років може ще прослужити 
основний засіб. Потім місячну норму амортизації 
для даного об’єкта помножити на кількість років, 
яка буде визначена комісією, і на суму яка буде 
отримана дооцінити основний засіб.

Всі вище перелічені проблеми, недоско-
налість та неточність переоцінки і є основним 
фактором того, що вона проводиться дуже рідко, 
а в деяких господарствах взагалі не проводиться. 
Проведення переоцінки в сільськогосподарських 
підприємствах, де левову частку в діяльності зай-
мають саме основні засоби, необхідно.

Крім того, є недоцільним результати опера-
цій переоцінки основних засобів відображати 
як доходи чи витрати звітного періоду, оскіль-
ки економічна сутність проведеної операції не 
полягає у зміні результатів господарської діяль-
ності підприємства, а визначає реальну вартість 
об’єкта. Тому операції дооцінки та уцінки основ-
них засобів варто відображати як зміни сальдо 
рахунків додаткового капіталу: дооцінку треба 
відображати як його збільшення, а уцінку − як 
його зменшення. 

Питання щодо обліку новостворених основ-
них засобів є дуже актуальним для фермерського 
господарства. Новостворений основний засіб яв-
ляє собою певний об’єкт, який був виготовлений 
(зварено, змонтовано) на підприємстві власни-
ми силами. Здебільшого даний процес докумен-
тально, а  що не мало важливо документально 
правильно не оформлений. Деякі причепи, сіял-
ки, будівлі які використовують в господарській 
діяльності ніяк не обліковуються і не стоять на 
балансі підприємства. Такий об’єкт треба до-
стовірно оцінити, що робить зазвичай економіст 
розраховуючи всі затрати на його виготовлення 
(заробітна плата відповідних економістів, ма-

теріали, метал тощо). Після чого складається 
акт виготовлення основного засобу, і на основі 
якого ставиться на баланс підприємства. В ньо-
му вказується назва підприємства, номер акта та 
дата його складання, завірені підписом керівника 
господарства. В самій формі акта вказується най-
менування та розташування основних засобів, 
дані стосовно матеріально відповідальної особи 
та її посади, рахунок обліку та інвентарний но-
мер об’єкта, а також його первісна вартість і знос; 
перелік підготовчих та робіт по наладці (підклю-
чення чи пробний запуск).

Висновки. Поняття амортизації для сільсь-
когосподарських підприємств є дуже важливим, 
адже основну частину матеріальної бази займа-
ють саме основні засоби. Амортизаційні відра-
хування в свою чергу досить суттєво впливають 
на фінансовий стан підприємств та  є однією 
із основних елементів витрат на виробництво 
сільськогосподарської продукції тому виникає 
гостра необхідність правильно обліковувати та 
амортизувати основні засоби. Як показало дане 
дослідження на більшості господарствах вико-
ристовується прямолінійний метод нарахуван-
ня амортизації, а на деяких дуже близький до 
методу в податковому обліку з використанням 
відсотків для кожного об’єкта основного засобу. 
Використання даного методу є неправильним, 
підприємствам потрібно використовувати інший 
метод, але ніяк не методи податкового обліку. Як 
бачимо, не завжди документально оформлені но-
востворені основні засоби. В результаті дані засо-
би обліковуються неправильно, що, в свою чер-
гу впливає на фінансову звітність підприємства. 
Щодо переоцінки, то це дуже складне питання, 
але його потрібно вирішити, тому що не є допу-
стимим щоб основні засоби (робочі) обліковува-
лись за нульовою залишковою вартістю. В даній 
ситуації питання переоцінки є просто необхід-
ним. 
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and newly created assets in agriculture. The proposed 

recommendations and ways for improvement and 
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In this article the basic problems of account 
of the fixed assets are expounded in the conditions 
of modern market economy. Most sharply these 
problems stand for agriculture enterprises, a material 
and technical base in that comes forward as basic 
means of labour. 

The purpose of the article is research of problem 
questions of account of the fixed assets in the 
field of agriculture and development of ways and 
recommendations in relation to his improvement and 
harmonization of account. In the article the question 
of extra charge was considered depreciation’s of 
agriculture’s enterprises, as depreciation is to one 
of base elements of charges of this activity. To the 
enterprises which use the method of extra charge 
depreciation’s of the fiscal accounting it was suggested 
to choose rectilineal, or other method, depending on 
the specific of activity.

Also investigational question of overvalue 
of the fixed assets, and reflection of it, in an 

account. How appears, most enterprises are not 
conducted  overvalues, although it is necessary 
some, as the fixed assets are often taken into 
account on balance on a zero remaining cost which 
is impermissible. It was also discovered that the 
results of overvalue  represent as profits or charges 
of period covered, which also is not correctly. The 
results of overvalue are suggested to represent as 
an increase or diminishing of balance of additional 
capital accounts. The working table of leadthrough 
of overvalue was developed, and also is the chart 
of leadthrough of overvalue  on an enterprise is 
formed. 

It was discovered during research, that the 
accrued fixed assets are not taken into account, or 
taken into account not correctly, as them a fair value 
is wrong certain. For the decision of this problem i 
am was offered the chart of documenting of such 
fixed assets  for the correct conduct of record-
keeping.
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Анотація. По кожній складовій безпеки 
підприємства є велика кількість індикаторів, 
що визначають їх основні показники, але лише 
їх частина дозволяє ідентифікувати соціальну 
та екологічну складову. Виявлена необхідність 
удосконалення інструментарію оцінювання со-
ціальної та екологічної безпеки діяльності під-
приємств.

Аннотация. По каждой составляющей безопас-
ности предприятия является большое количество 
индикаторов, определяющих их основные показа-
тели, но лишь их часть позволяет идентифициро-
вать социальную и экологическую составляющую. 
Выявлена необходимость совершенствования ин-
струментария оценки социальной и экологической 
безопасности деятельности предприятий.

Ключові слова: безпека, національна безпека, соціальна безпека, екологічна безпека, екологічний 
податок.

Ключевые слова: безопасность, национальная безопасность, социальная безопасность, 
экологическая безопасность, экологический налог.

Постановка проблеми в загальному вигляді 
та її зв’язок із важливими науковими або прак-
тичними завданнями. Безпека є однією з найваж-
ливіших умов функціонування підприємства та є 
необхідною для будь-якої системи. Однак, серед 
численних досліджень безпеки найпоширеніши-
ми сьогодні є дослідження економічної безпеки 
діяльності підприємства. Разом з тим, недостат-
ньо висвітленими залишаються дослідження со-
ціальної та екологічної безпеки діяльності під-
приємств, а також проблеми їх оцінки. Усе це 
підкреслює необхідність досліджень в окресле-
ному напрямку.

Аналіз останніх досліджень та публікацій, в 
яких започатковано розв’язання даної проблеми. 
Теоретичні аспекти безпеки діяльності підприєм-
ства та методики її оцінки розглянуто в наукових 
працях багатьох вітчизняних і зарубіжних уче-
них, зокрема Л. І. Абалкіна, Г. О. Андрощука, Б. 
М. Андрушківа, М. А. Бендикова, А. А. Беспалька, 
О. М. Вакульчик, В. Ф. Гапоненка, С. В. Глущенка, 
Ф. І. Євдокімова, С. М. Ільяшенка, М. І. Камлика, 
А. В. Козаченко, І. М. Кондрата, П. П. Крайнева, 
О. М. Ляшенко, В. І. Мунтіяна, Є. О. Олєйнікова, 
І. Л. Плотнікової, Н. О. Подлужної, С. Ф. Покро-
пивного, В. П. Пономарьова, Г. А. Семенова, С. 
М. Шкарлета та інших.

Не зменшуючи значимості проведених нау-
ковцями досліджень слід зазначити, що існуючі 
підходи до визначення безпеки підприємств по-
требують удосконалення. Так, наприклад, деякі 
науковці включають до економічної безпеки під-
приємств усі складові їх безпеки. Інші ж, навпаки, 
обмежуються лише фінансовою складовою [8].

Виокремлення невирішених раніше частин 
загальної проблеми, яким присвячується озна-
чена стаття. Слід підкреслити, що сьогодні поси-
люється соціальна напруженість в Україні, сут-
тєво та швидкими темпами знижується добробут 
та життєвий рівень населення. Негативні тен-
денції в соціальній сфері та накопичені соціаль-
ні проблеми створюють загрози національній 
безпеці та подальшому розвитку суспільства, які 
можуть стати причинами порушення рівноваги 
та стабільності.

Незаперечно, що життя людей, їх трудо-
ва діяльність, побут та відпочинок проходять в 
складній системі взаємопов’язаних соціальних, 
природних та штучно створюваних факторів і 
явищ, які характеризують стан природи, етап ро-
звитку суспільства і його взаємодію з природою 
[6]. Цю систему, як правило, називають навко-
лишнім середовищем чи довкіллям. Однак люди 
тисячоліттями не відчували відповідальності за 
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збереження природи, ставлячись до неї як до не-
вичерпного джерела, вмістилища ресурсів і місця 
скидання відходів.

Сучасний же стан довкілля характеризується 
глобальною екологічною кризою, отже першо-
черговим завданням є формування екологічної 
свідомості людини, її культури і цілісного еколо-
гічного світогляду.

З метою часткової компенсації негативного 
впливу на довкілля різного роду шкідливих та 
небезпечних факторів, що виникають у процесі 
господарської діяльності суб’єктів на території 
України платниками податків сплачується еко-
логічний податок. Тобто, урахування того, що не-
гативний вплив на довкілля є об’єктивно неми-
нучим, на рівні держави передбачено економічне 
стимулювання суб’єктів господарювання до ско-
рочення забруднення навколишнього середо-
вища, заохочення людей до більш економного 
споживання природних ресурсів, впровадження 
альтернативних джерел ресурсів тощо.

Отже, актуальним питанням на сьогодні є 
дослідження стану забезпечення соціально-еко-
логічної безпеки діяльності підприємств з метою 

розробки превентивних заходів та недопущення 
загроз, які можуть дестабілізувати соціальну та 
екологічну сфери.

Формування цілей статті. Уточнення сутності 
соціальної та екологічної безпеки діяльності під-
приємств та розробка класифікації її складових.

Виклад основного матеріалу дослідження з 
повним обґрунтуванням отриманих наукових 
результатів. Законом «Про основи національ-
ної безпеки України» [5] визначено сутність по-
няття «національна безпека». Під цим поняттям 
розуміється захищеність життєво важливих ін-
тересів людини і громадянина, суспільства і дер-
жави, за якої забезпечуються сталий розвиток 
суспільства, своєчасне виявлення, запобігання 
і нейтралізація реальних та потенційних загроз 
національним інтересам…» [5].

Також Законом [5] визначено об’єкти націо-
нальної безпеки (особистість, суспільство та дер-
жаву); тлумачення терміну «загрози національній 
безпеці», під якими мається на увазі наявні та по-
тенційно можливі явища і чинники, що створю-
ють небезпеку життєво важливим національним 
інтересам України. Крім того, визначено сфери 

 

СОЦІАЛЬНО-ЕКОЛОГІЧНА БЕЗПЕКА 
ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ 
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Рисунок 1 – Класифікація складових соціально-економічної безпеки
діяльності підприємств



98

ФІНАНСОВИЙ ПРОСТІР     № 3 (23) 2016

захисту від реальних та потенційних загроз, серед 
яких виділено соціальну та екологічну сфери [5].

Однак, слід зазначити, що на законодавчо-
му рівні в Україні відсутнє визначення понять 
«екологічна безпека підприємства» та «соціальна 
безпека підприємства», хоча ці питання на сьо-
годні є дуже важливими.

Погоджуємось з автором роботи [10], що 
соціальна безпека відповідає за соціальну захи-
щеність персоналу підприємства.

Щодо екологічної безпеки, то поділяємо дум-
ку авторів робіт [1; 7], які наголошують на тому, 
що вона полягає в дотримані підприємством 
екологічних норм, що впливає на рівень витрат, 
направлених на сплату платежів та штрафів за 
забруднення навколишнього середовища, імідж 
підприємства та конкурентоздатність його про-
дукції.

Враховуючи вище наведене здається логіч-
ним розробити класифікацію складових соціаль-
но–екологічної безпеки діяльності підприємств. 
На наш погляд соціально-екологічна безпека 
діяльності підприємств покликана на створення 
умов для досягнення підприємством встанов-
лених нормативів, програм або гарантій і має 
опосередкований зв’язок з результатами діяль-
ності підприємства. При досягненні цієї безпеки 
економічні показники діяльності підприємства 
можуть, навіть, погіршуватися. До складових 
соціально–екологічної безпеки діяльності під-

приємств вважаємо доцільним відносити ті, що 
не мають прямого зв’язку із фінансовим, майно-
вим та технологічним станами підприємства, але 
є допоміжними у виробничій діяльності, а саме: 
кадрова, соціальна, екологічна, інтелектуальна й 
силова (рис. 1).

Необхідно зазначити, що сьогодні важливою 
складовою екологічної безпеки діяльності під-
приємств є сплата екологічного податку, який 
був введений в дію на території держави із прий-
няттям Податкового Кодексу України [9]. Систе-
ма екологічного оподаткування відбиває взаємо-
залежність негативного впливу на навколишнє 
середовище (обсяги, види, категорія викидів та 
скидів) і ставок оподаткування (система дифе-
ренційованих ставок), що сприяє прогресивності 
екологічного оподаткування. Однак, нарахування 
та сплата екологічного податку пов’язана і з пев-
ними недоліками. Одним з основних недоліків 
цього податку є складність його адміністрування.

Висновки з даного дослідження та перспек-
тиви подальшого розвитку в цьому напрямі. Ро-
зроблена класифікація складових соціально-еко-
логічної безпеки діяльності підприємства, на наш 
погляд, дозволяє об’єднати складові безпеки в од-
норідні групи для подальшого їх аналізу та оцін-
ки. Адже проблеми оцінки складових соціально–
екологічної безпеки діяльності підприємств на 
сьогодні є достатньо актуальним, однак до кінця 
не вирішеним питанням.
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Abstract. For each component of enterprise 
security is the large number of indicators of their main 
indicators, but only part of them allows to identify the 

social and environmental component. Identified the 
need to improve tools for assessment of social and 
environmental safety activities of enterprises.

Key words: security, national security, social security, environmental security, environmental tax.

Security is one of the most important conditions 
of the enterprise. However, numerous studies 
of safety studies the most common today is the 
economic security of the enterprise. However, 
studies are insufficiently illuminated social and 
environmental security of enterprises, and problems 
of assessment.

 Today, increasing social tension in Ukraine 
significantly and rapidly reduced welfare and 
standard of living. Negative trends in social and 
accumulated social problems pose a threat to national 
security and the future of society, which can cause 
imbalance and stability.

People for thousands of years did not feel 
responsibility for the conservation of nature, treating 
it as an inexhaustible source, of a receptacle of 
resources and the disposal site. Modern state of the 
environment is characterized by global environmental 
crisis. For the purpose of partial compensation of 
the negative impact on the environment of different 
kinds of harmful and dangerous factors arising in 
the process of activity of economic entities of their 
environmental tax is paid. That is, at the level of the 
state provided economic incentives for entities to 
reduce environmental pollution, promoting people 
to a more economical consumption of natural 
resources, implementing alternative sources of 
resources and the like.

It should be noted that in Ukraine at the legislative 

level there is no definition of «environmental security 
enterprise» and «social security enterprise», although 
these issues today are very important.

We believe Social Security is responsible for 
social security personnel.

Regarding environmental security, we believe 
that it is now met environmental regulations affecting 
the level of costs directed to the payment of fees and 
fines for environmental pollution, the image of the 
company and the competitiveness of its products.

The classification of the components of social 
and environmental safety of enterprises. In our view 
social and ecological safety of enterprises aims at 
creating conditions for achieving now established 
standards, programs or guarantees and has an 
indirect relationship with the results of the company. 
When the security of the economic performance 
of enterprises may even worsen. By components 
of socio-ecological safety of enterprises classified 
only by those that have no direct connection with 
the financial, property and technological state of 
the enterprise, but are complementary in industrial 
activity, such as: HR, social, environmental, and 
intellectual power.

We believe that the classification of components 
of the socio-ecological safety of activity of the 
enterprise, allowing to combine components of 
security in the homogeneous group for analysis and 
evaluation.
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Анотація. В статті розглянуто основні 
інструменти та методи державної підтримки 
фінансування аграрного виробництва України. 
Виявлено основні проблеми, які пов’язані з реалі-
зацією державної підтримки аграрних вироб-
ників в складній економічній ситуації. Обґрун-
товано пропозиції щодо покращення державної 
підтримки фінансування аграрного виробництва 
через застосування стимулюючих інструментів 
як до фінансових установ, так і до аграрних ви-
робників.

Аннотация. В статье рассмотрены основ-
ные инструменты и методы государственной под-
держки финансирования аграрного производства 
Украины. Выявлены основные проблемы, связанные 
с реализацией государственной поддержки аграр-
ных производителей в сложной экономической 
ситуации. Обоснованы предложения по улучше-
нию государственной поддержки финансирования 
аграрного производства через применение стиму-
лирующих инструментов, как к финансовым уч-
реждениям, так и к аграрным производителям.

Ключові слова. Державна підтримка, банки, інвестиції, страхування, аграрні розписки, аграрні 
виробники.

Ключевые слова. Государственная поддержка, банки, инвестиции, страхование, аграрные 
расписки, аграрные производители.

Постановка проблеми. Аграрне виробництво 
функціонує в умовах економічної нестабільності. 
Держава, за рахунок відповідних інструментів 
і важелів, проводить заходи із фінансування 
діяльності суб’єктів господарювання аграрного 
виробництва з метою забезпечення ефективного 
функціонування аграрного сектору, виробництва 
конкурентоспроможної продукції та гарантуван-
ня продовольчої безпеки країни. Аграрне вироб-
ництво залишається на сьогодні малорентабель-
ним, незважаючи на те, що вкладення коштів 
державним та приватним сектором з кожним 
роком збільшується. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Питання державної підтримки фінансування 
аграрного виробництва лежить в полі уваги та-
ких видатних науковців, як П.Саблук, О.Гудзь, 
В.Онєгіна, М. Малік, І. Кириленко, А. Діброва, 
О. Могильний, С.Власюк та ін. В останній час 
сформувався певний інструментарій державної 
підтримки, який характеризує спрямованість 
бюджетного фінансування у відповідності до 
напрямів діяльності: виробничі дотації товаро-
виробникам (пряма бюджетна підтримка в ро-

зрізі рослинництва та тваринництва); субсидії 
на придбання ресурсів (компенсація частини 
здійснених інвестицій (у рамках цільових про-
грам, зокрема, будівництва ферм та тепличних 
комплексів тощо); стимулювання технічного 
переоснащення господарств агропромислового 
сектору, зокрема машинобудівною продукцією 
на основі лізингу; здійснення цінового регулю-
вання аграрного ринку; підтримка окремих форм 
господарювання на селі – фермерства, кредитної 
кооперації, дорадництва; фінансування заходів 
щодо розвитку соціальної сфери; кредитування 
витрат аграрного сектора тощо.  Тому фінансова 
підтримка повинна орієнтуватися на стимулю-
вання аграрного виробництва і надаватися, в 
першу чергу, товаровиробникам, які забезпечу-
ють ефективне використання наявних ресурсів.

Метою статті є розгляд питання державної 
підтримки фінансування аграрного виробни-
цтва, виявлення проблем, які стримуються впро-
вадження ефективної фінансової підтримки з 
боку держави.

Виклад основного матеріалу. Необхідність 
державної підтримки фінансування аграрного 
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сектора в ринковій економіці визначена у складі 
різноманітні форми, системи і методи.

Державна підтримка аграрного вироб-
ництва економіки може бути прямою, умов-
но-прямою та непрямою. Форма непрямої 
бюджетної підтримки полягає у здійсненні за-
купівель сільгосппродукції і продовольства для 
державних потреб; регулюванні виробничого 
ринку, за допомогою проведення закупівель-
них і товарних інтервенцій із зерном; захисту 
економічних інтересів товаровиробників при 
здійсненні зовнішньоекономічної діяльності в 
сфері АПК та ін. До цієї форми можна віднести 
підтримку аграрної науки, розвиток соціальної 
сфери та сільських територій тощо. Форма пря-
мої бюджетної підтримки передбачає надання 
субсидій на сільськогосподарське виробництво 
і матеріально-технічні ресурси; субсидування 
короткострокового та інвестиційного кредиту-
вання підприємств і організацій АПК; надання 
субсидій на компенсацію частини витрат това-
ровиробників на страхування врожаю сільсь-
когосподарських культур; субсидії на витрати 
капітального характеру, лізинг та інше. Умов-
но-пряма бюджетна підтримка спрямована на 
зміцнення виробничого потенціалу і позицій на 
споживчому ринку через опосередковані фор-
ми для забезпечення сприятливих організацій-
но-економічних умов функціонування аграрно-
го сектору. Серед них державні закупівлі через 
Аграрний фонд, митно - тарифне регулювання, 
підтримка постачальників енергетичних та ма-
теріально - технічних ресурсів; створення оп-
тових ринків, реалізації державних програм і 
загальнонаціональних проектів, на які можуть 
використовуватися і кошти позабюджетних 
фондів, соціальна підтримка села тощо. Проти 
заходів державної бюджетної підтримки агро-
промислового сектора виступає чимало опо-
нентів, що виражають незадоволеність втру-
чанням держави в систему ринкових відносин і 
високою вартістю цих заходів. [1]

Аграрне виробництво підтримують в усьому 
світі, оскільки від стану його розвитку залежить 
в цілому як продовольча безпека держави, так 
і стабільність роботи головної галузі аграріїв - 
харчової промисловості. Існує і має практичне 
застосування значна кількість підходів до оцін-
ки рівня державної підтримки сільського госпо-
дарства. Досить поширеним є аналіз і порівнян-
ня обсягу і форм підтримки вітчизняної галузі 
сільського господарства з аналогічною в інших 
країнах світу на основі використання доступної 

оцінки за методологією Організації економічно-
го співробітництва та розвитку (OECD).

Основним показником моніторингу й оцін-
ки аграрної політики державної підтримки сіль-
ського господарства за цією методикою є рівень 
сукупної підтримки сільського господарства (в 
англомовній інтерпретації Total support estimate 
— TSE), який складається з підтримки вироб-
ників, споживачів і загальних послуг. Цей по-
казник являє собою загальну суму трансфертів, 
одержуваних від платників податків і спожи-
вачів у результаті проведеної державою політики 
підтримки сільського господарства. Він вимірює 
загальні витрати підтримки сільського госпо-
дарства, тобто включає сумарно показники PSE, 
GSSE, і трансфертів від платників податків спо-
живачам в CSE). [2]

Передусім слід зазначити, що цей показник 
оцінювання рівня TSE не враховує частки галузі 
сільського господарства в економіці країни. Так, 
в Україні частка сільського господарства в еко-
номіці є порівняно вищою, ніж в ЄС чи США.

Об’єктивна необхідність використання 
фінансових відносин в аграрній сфері економіки 
пов’язана з особливостями сільськогосподарсь-
кого виробництва, нерівномірністю руху оборот-
них засобів підприємств, значними відхилення-
ми потреби в оборотних засобах від їхньої фак-
тичної наявності.

При розгляді складу та класифікації фінансо-
вих ресурсів, необхідно представити їх сутнісний 
зміст з урахуванням якісних і кількісних ознак. 
Якісні ознаки фінансових ресурсів - це сукупність 
елементів, яким притаманні якісні обмежуючи 
контури, в межах яких ця багатоярусна конструк-
ція сприяє повному розкриттю економічних явищ 
й процесів та примножує можливості результа-
тивного корегування ними. Такою якісною харак-
теристикою доцільно вважати контур ліквідності 
наявних оборотних активів. Тобто якісними скла-
довими фінансових ресурсів вважаються грошові 
ресурси, дебіторська заборгованість, готова про-
дукція, поточні фінансові інвестиції та інші обо-
ротні засоби, що можуть бути швидко викори-
стані для платіжних цілей. Для якісних елементів 
фінансових ресурсів наголос робиться не на кіль-
кісному співвідношенні джерел формування, а на 
можливості використання, тобто швидкості пере-
творення у засіб платежу. [3]

Основними напрямами державної підтрим-
ки АПК за рахунок коштів державного бюджету ‘: 

- пряма бюджетна підтримка сільськогоспо-
дарських товаровиробників у вигляді субсидій, 
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дотацій, компенсацій, де кошти спрямовувалися 
суміжним галузям, а також на підвищення плато-
спроможності товаровиробників і покращення їх 
інвестиційної привабливості;

- підтримка короткострокового грошового 
кредитування сезонних витрат товаровироб-
ників АПК на пільгових умовах; 

- державна підтримка забезпечення під-
приємств й організацій агропромислового ком-
плексу машинобудівною продукцією на базі дов-
гострокової оренди (лізингу); 

- спеціалізована державна підтримка з окре-
мих напрямів: розвиток фермерства, створення 
сезонних запасів запасних частин, централізова-
них фондів насіння й ветеринарних препаратів і 
т. п.; 

- державне безповоротне фінансування ка-
пітальних вкладень в АПК, а також інвестицій у 
межах централізованих у децентралізованих ці-
льових програм; 

- безповоротне фінансування інвестицій у 
межах цільових програм, що проводяться на 
конкурсній основі, а також надання державних 
гарантій щодо залучених інвестиційних кредитів; 
- фінансування розвитку системи аграрної освіти 
й науки. [4]

- Законом України від 24.12.2015 № 909 «Про 
внесення змін до Податкового кодексу України та 
деяких законодавчих актів України щодо забез-
печення збалансованості бюджетних надходжень 
у 2016 році» з 1 січня 2016 року внесені зміни в 
частині дії спеціальних режимів оподаткування 
сільгосптоваровиробників, зокрема:

1) спецрежиму оподаткування податком на 
додану вартість у сфері сільського та лісового го-
сподарства, а також рибальства - запроваджено 
розподіл позитивної різниці між сумою податко-
вих зобов’язань ПДВ та сумою податкового кре-
диту ПДВ:

- за операціями з сільськогосподарськими 
товарами/послугами (крім операцій із зерновими 
і технічними культурами та операцій з продук-
цією тваринництва) підлягає перерахуванню до 
держбюджету - 50 % та на спецрахунки, відкриті 
сільгосппідприємствам - 50 %;

- за операціями із зерновими і технічними 
культурами підлягає перерахуванню до держ-
бюджету - 85 %  та  на спецрахунки,  відкриті  
сільськогосппідприємствам - 15 %;

- за операціями з продукцією тваринництва 
підлягає перерахуванню до держбюджету - 20 % 
та на спецрахунки, відкриті сільгосппідприєм-
ствам - 80 %;

2) єдиного податку платників четвертої гру-
пи - збільшено розміри ставок на 1 га сільгоспу-
гідь, зокрема, для ріллі, сіножатей і пасовищ з 
0,45 до 0,81, що призведе до зростання обсягів 
сплати податку з 2,5 млрд грн у 2015 році до 4,6 
млрд грн у 2016 році, а додаткове податкове на-
вантаження на сільгосптоваровиробників у 2016 
році складе 2,1 млрд гривень.

За умови відсутності прямої бюджетної під-
тримки, непряма державна підтримка за рахунок 
дії спеціального режиму оподаткування подат-
ком на додану вартість діяльності у сфері сільсь-
кого та лісового господарства, а також рибаль-
ства була  чи не єдиною державною підтримкою 
сільгосптоваровиробників, яка здійснювалась в 
автоматичному режимі без втручання держави, 
що виключало корупційну складову та мало важ-
ливе значення у спрощенні податкових відносин 
у галузі сільського господарства, зменшувало 
трудомісткість і витрати на адміністрування по-
датків. 

При цьому, державна підтримка сільгоспто-
варовиробників в країнах ЄС в 2013 році склала 
від 175 до 1343 євро на 1 га с/г угідь, зокрема у 
Нідерландах – 500 євро/га, Бельгії – 508 євро/га, 
Польщі – 345 євро/га, Німеччині – 396 євро/га 
(за даними сайта статистичних даних ЄС Budget). 
Фінансова підтримка сільгосптоваровиробників 
в Україні (переважно непряма – за рахунок 
зазначеного спецрежиму) ледь сягає до 40 євро 
на гектар.

Сільське господарство - специфічна галузь 
народного господарства, однією з особливостей 
якої є те, що засобами виробництва виступають 
живі організми – рослини і тварини, які розви-
ваються згідно з біологічними законами. Резуль-
тати господарської діяльності значною мірою за-
лежні від погодних умов, наявності хвороб, тощо.

Сільгосптоваровиробник в результаті не-
сприятливих погодних умов, раптового захво-
рювання тварин чи рослин може одномоментно 
втратити повністю або частково усі свої надбан-
ня.

Ситуація у поточному році ускладнюється 
ще й вкрай несприятливими погодними умовами 
2015 року, які призвели до значних втрат посівів 
озимих зернових культур (в першу чергу, пшени-
ці).

Зміна спецрежиму оподаткування та спря-
мування до загального фонду Держбюджету ча-
стини коштів податку на додану вартість сільго-
сппідприємств за прогнозами Мінагрополітики 
призведе до:
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- вилучення обігових коштів сільгосппід-
приємств, які використовувались на виробничі 
цілі за умови відсутності джерел їх заміщення 27 
млрд грн (за прогнозними даними на 2016 рік);

- ускладнення адміністрування коштів подат-
ку на додану вартість сільгосптоваровиробників;

- підвищення собівартості сільгосппродукції;
- падіння сільгоспвиробництва на 4,3 – 4,5 % 

(близько 30 млрд грн) і як наслідок - зниження 
обсягів валової продукції сільського господар-
ства;

- зменшення кількості робочих місць в аграр-
ному секторі;

- збитковості тваринництва;
- зменшення обсягів валютної виручки від 

експорту агропродовольчої продукції в розмірі 
близько 1 млрд доларів. [9]

Міністерство аграрної політики та продо-
вольства України в 2016 році виділило усього 1 
488 229,2 тис. грн, що на 52% менше ніж у 2015 
році (2015р. – 3 092 540,0 тис. грн). Таке скоро-
чення відбулося за рахунок суттєвого зменшен-
ня обсягів спеціального фонду аж на 77%, який 
наразі становить 459 645,1 тис. грн (2015 р. – 1 
959 665,6 тис. грн), та загального фонду – на 9% 
і становить 1 028 584,1 проти 1 132 874,4 тис. грн 
у 2015 році.

У видатках держбюджету знову з’явилась 
бюджетна програма “Державна підтримка галузі 
тваринництва”. Однак, сума передбачених ко-
штів за цією статтею є мізерною, лише 50 000,0 
тис. грн. Адже спеціальний режим оподаткуван-
ня (акумуляція) ПДВ буде розподілятися про-
порційно .

Без змін залишилися статті видатків за таки-
ми бюджетними програмами:

 «Фінансова підтримка заходів в агропро-
мисловому комплексі» за спеціальним фондом – 
5 000 тис. грн;

 «Фінансова підтримка заходів в агропро-
мисловому  комплексі шляхом здешевлення кре-
дитів» за загальним фондом – 300 000,0 тис. грн;

 «Фінансова підтримка заходів в агропро-
мисловому комплексі на умовах фінансового лі-
зингу» за спеціальним фондом – 3 818,4 тис. грн;

 «Формування Аграрним фондом держав-
ного інтервенційного фонду, а також закупівлі 
матеріально-технічних ресурсів для потреб 
сільськогосподарських товаровиробників» за 
спеціальним фондом у сумі 1 400 000 тис. грн;

 «Витрати Аграрного фонду пов’язані з 
комплексом заходів із зберігання, перевезення, 
переробки та експортом об’єктів державного ці-

нового регулювання державного інтервенційно-
го фонду» за спеціальним фондом – 100 000 тис. 
грн;

 «Підвищення кваліфікації фахівців аг-
ропромислового комплексу» – 14 388,4тис. грн 
(прим. у 2015р. – 14 434,3 тис. грн), у тому чис-
лі видатки загального фонду 7 755,4 тис. грн., 
спеціального  фонду 6 633,0 тис. гривень.

Скорочено видатки на 11% за бюджетною 
програмою «Організація і регулювання діяль-
ності установ в системі агропромислового ком-
плексу та забезпечення діяльності Аграрного 
фонду» і передбачено в обсязі 13 231,3 тис. грн, у 
томи числі за загальним фондом 13 229,2 тис. грн 
та за спеціальним фондом – 2,1 тис. грн. [5]

В проекті Державного бюджету на 2017 
рік передбачено видатки Міністерству аграр-
ної політики і продовольства України у розмірі 
8.2745 млдр. грн. - за загальним фондом 5.3823 
млрд.грн., за спеціальним фондом - 2.8922 млрд.
грн. 

Видатки за програмами розвитку під-
приємств АПК - 3.7218 млрд.грн., з яких із загаль-
ного фонду 2.173 млрд, із спеціального фонду - 
1.5488 млрд.грн.

Підтримка розвитку підприємств АПК пе-
редбачається у наступних напрямках:

• здешевлення кредитів 300 млн.грн.,
• підтримка заходів в агропромисловому 

комплексі 55 млн.грн.,
• підтримка закладання молодих садів, ви-

ноградників та ягідників і нагляд за ними 75 млн.
грн.,

• надання кредитів фермерським госпо-
дарствам 25 млн.грн.,

• підтримка тваринництва 210 млн грн.,
• фінансова підтримка сільгоспвиробників 

1 473 млн.грн.
Окрім того, проектом бюджету передбачено 

залучення 400 млн євро від Європейського ін-
вестиційного банку на реалізацію інвестиційних 
проектів в агропромисловому комплексі.

Ще одним інструментом державної підтрим-
ки аграрного сектору є надання державних га-
рантій за кредитами та позиками, що залучають-
ся для фінансування інвестиційних проектів у 
сфері сільського господарства.  Такі гарантій на-
даються в обсязі до 31.678.620 тис. гривень за рі-
шенням Кабінету Міністрів України для забезпе-
чення виконання боргових зобов’язань суб’єктів 
господарювання за кредитами, що залучаються 
для фінансування інвестиційних проектів у сфері 
сільського господарства. [5]
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Фінансування аграрного сектору неможливе 
без страхування ризиків в аграрному виробни-
цтві. 

Питання надання аграрним товаровиробни-
кам державної підтримки у страхуванні сільсь-
когосподарських культур набуло чинності у від-
повідності до

Закону України «Про особливості страхуван-
ня сільськогосподарської продукції з державною 
підтримкою» від 9 лютого 2012 р., який спрямо-
ваний на регулювання відносини у сфері страху-
вання сільськогосподарської продукції, що здій-
снюється із державною підтримкою, з метою за-
хисту майнових інтересів сільськогосподарських 
товаровиробників та забезпечення стабільності 
виробництва в сільському господарстві.

Державна підтримка страхування сільсь-
когосподарської продукції полягає у наданні з 
державного бюджету сільськогосподарським 
товаровиробникам грошових коштів у вигляді 
субсидій на відшкодування частини страхового 
платежу (страхової премії), фактично сплачено-
го ними за договорами страхування сільського-
сподарської продукції, в порядку, встановленому 
згаданим Законом. Порядок та умови надання 
сільськогосподарським товаровиробникам дер-
жавної підтримки у страхуванні сільськогоспо-
дарських культур шляхом здешевлення страхо-
вих платежів (премій) затверджені постановою 
Кабінету Міністрів України від 15 серпня 2012 
р. № 813. Цей Порядок визначає умови надання 
фінансової підтримки, передбаченої у державно-
му бюджеті за програмою «Фінансова підтримка 
заходів в агропромисловому комплексі», для зде-
шевлення страхових платежів (премій).

Державна підтримка надається сільського-
сподарським товаровиробникам у формі компен-
сації до 50 % вартості страхового платежу. Бюд-
жетні кошти спрямовуються на захист майнових 
інтересів сільськогосподарських товаровироб-
ників від ризику загибелі сільськогосподарських 
культур шляхом часткового здешевлення стра-
хових платежів та забезпечення стабільності ви-
робництва в сільському господарстві. Бюджетні 
кошти спрямовуються також на погашення бюд-
жетної кредиторської заборгованості, зареєстро-
ваної в органах Казначейства. [7]

На сьогодні, фінансування аграрних вироб-
ників не може задовольнити потреби в повно-
му обсязі, а тому сільськогосподарські вироб-
ники вимушені шукати альтернативні шляхи 
залучення обігових коштів. Серед основних 
джерел фінансування особливе місце належить 

аграрним розпискам, які діють як альтернатива 
банківському кредитуванню. Вони оминають за-
йві ланки, які існують між кредитором та вироб-
ником. Сторонами аграрної розписки є борж-
ник та кредитор. Боржником є особа, яка видає 
аграрну розписку для оформлення свого зобов’я-
зання здійснити поставку сільськогосподарсь-
кої продукції або сплатити грошові кошти на 
визначених в аграрній розписці умовах. Креди-
тор за аграрною розпискою - це фізична чи юри-
дична особа, яка надає грошові кошти, послуги, 
поставляє товари, виконує роботи як зустрічне 
зобов’язання за договором, за яким боржник за 
аграрною розпискою видає їй аграрну розписку, 
наділяючи правом вимагати від нього належно-
го виконання зобов’язань, а також фізична чи 
юридична особа, яка отримала права кредитора 
за аграрною розпискою від іншого кредитора за 
аграрною розпискою у спосіб, не заборонений 
законом. [8]

Впровадження таких аграрних розписок 
може суттєво збільшити обсяг інвестицій в агро-
сектор, а середні і малі виробники отримають до-
ступ  до фінансів. 

Висновок.
Аграрні виробники сьогодні практично не ма-

ють можливість накопичити власні обігові кошти 
для ефективного розвитку стратегічно важливої 
для країни галузі – аграрного виробництва. При-
чиною цього є знецінення національної валюти, 
високою вартістю кредитних ресурсів та іншими 
економічними проблемами, які лягають на плечі 
галузі.

В аграрному виробництві України можна 
виділити такі шляхи покращення державної під-
тримки фінансування: стимулювання кредитних 
інструментів забезпечення аграрного виробни-
цтва шляхом створення кооперативних аграр-
них банків, що забезпечить сприятливі умови 
для росту аграрного сектору. Фінансово-кредит-
ні установи, які забезпечують фінансування ви-
робників, повинні мати, розроблені державою, 
програми пільгового оподаткування. Кредитні 
установи повинні розробити спеціальні кредит-
ні продукти для аграрних виробників, які б за-
безпечили та задовольнили потреби їх потреби в 
додаткових фінансових ресурсах; удосконалення 
системи фінансових установ, щодо забезпечення 
лізингових відносин. Лізинг вигідний сільгоспви-
робникам і виробникам техніки та переробним 
підприємствам, оскільки, одночасно є засобом 
розвитку виробництва, реалізації техніки, застосу-
вання досягнень наукового-технічного прогресу. 
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Annotation. Basic instruments and methods of 
state support of financing of agrarian production of 
Ukraine are considered in the article. Basic problems 
that are related to realization of state support of 
agrarian producers in a difficult economic situation 

are reduced. Suggestions are reasonable in relation 
to the improvement of state support of financing of 
agrarian production from application of stimulant 
instruments both to financial institutions and to the 
agrarian producers.
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Agricultural production is functioning in times of 
economic instability. The State, through appropriate 
tools and instruments, carries out activities of 
funding of agricultural production entities to ensure 
the effective functioning of the agricultural sector, 
production of competitive products and guarantee 
the food security.

The state support for agricultural production 
in economy may be direct, opportunistic direct 
and indirect. Agricultural production is supported 
by worldwide because of its state of development 
depends on a whole as food safety as stability of the 
main field of farmers - food industry.

Today farmers have no opportunity to 
accumulate their own working capital for the 
effective development of strategically important for 
the country industry - agricultural production. This 
is caused due to the devaluation of national currency, 

high cost of credits and other economic problems, 
which are borne by the industry.

There are the following ways to improve state 
support funding of the agricultural production 
in Ukraine: stimulating of credit instruments of 
providing incentives of agricultural production by 
establishing agricultural cooperative banks, which 
will provide favorable conditions for the growth of 
the agricultural sector.

Financial institutions that provide the financing 
of producers must have developed state program of 
preferential taxation.

Credit institutions must develop special loan 
products for farmers that would ensure and satisfy 
their needs of additional financial resources; 
improving the system of financial institutions to 
provide the leasing.
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The given material is due to internal and external reviewing. Upon reviewing, the Editorial Board 
informs the author about the possibility to be published in the upcoming edition of the journal. In case of 
failure to comply with editorial standards or significant remarks the article can be declined or given to its 
author(s) for improvement.

The Editorial Board of the journal reserves the right to make stylistic corrections without author’s 
approval. Liability for facts, references, regulations, quotations, personal names and translation falls on 
the author(s) of the publication.

The author(s) of the publication are not due to any form of commission for the publication of the article.



112

TO THE ATTENTION OF AUTHORS

The article should be also supported with:
1. Author’s application, which should include full name of the author(s) academic title, scientific degree, 

job title, place of work (in three languages – Ukrainian, Russian and English). Additionally the author should 
indicate postal address, zip code, contact phone number, email – mandatory. Filename should follow the 
given example – Dovidka.doc. 

2. Authors who do not have a scientific degree should attach a review from  PhD or doctor of science with 
corresponding specialty.

Contact information:
Articles should be sent via email: fp@cibs.ubs.edu.ua
Further communication with the authors via same email.

Editorial address:
164, V. Chornovol st., Cherkassy, 18028, Ukraine 
Phone: (0472) 71–99–52
Email: fp@cibs.ubs.edu.ua – science department


