
НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ ВНУТРІШНІХ СПРАВ
КАФЕДРА ЕКОНОМІКО-ПРАВОВИХ ДИСЦИПЛІН

Київ – 2017

АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ПРАВОВОГО 
РЕГУЛЮВАННЯ ЕКОНОМІКИ

ЗБІРНИК МАТЕРІАЛІВ І ТЕЗ

НАУКОВО-ПРАКТИЧНОЇ КОНФЕРЕНЦІЇ

(Київ, 26 травня 2017 року )



УДК  351.863(477)(063) 

ББК  Х621

Актуальні проблеми правового регулювання економіки:  Збірник  матеріалів  і

тез науково-практичної конференції (Київ, 26 травня 2017 року) – 142 с.

Редактор-упорядник: кандидат економічних наук, доцент  Островерх Л.Л. 

Відповідальні за організацію і проведення конференції: 

доцент  кафедри  економіко-правових  дисциплін,  кандидат  економічних  наук,

доцент Островерх Л.Л. 

професор кафедри економіко-правових дисциплін,  кандидат юридичних наук,

доцент Андрущенко І. Г.

Організатори  конференції  та  укладачі  збірника  матеріалів  і  тез  не  завжди

розділяють думки та погляди авторів, а тому не можуть нести відповідальності

за зміст тез. Матеріали тез друкуються у авторській редакції. 

   Національна академія  

внутрішніх справ, 2017

                                                                               Автори, 2017



ЗМІСТ

Островерх  Л.Л.  ПРИРОДА  ОФШОРНОГО  БІЗНЕСУ.  СПОСОБИ
ВИКОРИСТАННЯ ОФШОРНИХ ЦЕНТРІВ............................................................5
Андрущенко  І.Г.  ПУБЛІЧНО-ПРАВОВЕ  РЕГУЛЮВАННЯ  ДІЯЛЬНОСТІ
ФІНАНСОВИХ УСТАНОВ......................................................................................12
Буличева Н. А. ЕНЕРГЕТИЧНА БЕЗПЕКА – ОДНЕ ІЗ ГОЛОВНИХ ЗАВДАНЬ
ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ КРАЇНИ.......................................................................14
Білоус  К.О.  ШЛЯХИ  ВДОСКОНАЛЕННЯ  ПРАВОВОГО  РЕГУЛЮВАННЯ
ПІДПРИЄМНИЦЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ.....................................................................18
Вікнянський  І.Л.  ЕФЕКТИВНІСТЬ  ЗЕМЕЛЬНОЇ  РЕФОРМИ  ЯК  ШЛЯХ  ДО
ДОБРОБУТУ НАЦІЇ.................................................................................................21
Вінницька  П.К.  ФІНАНСОВИЙ  СЕКТОР  (СУЧАСНИЙ  СТАН  ТА
ПЕРСПЕКТИВИ ПОДАЛЬШОГО РОЗВИТКУ)....................................................23
Гончар  А.Г.  МАТЕРІАЛЬНО-ТЕХНІЧНЕ  ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ  НАЦІОНАЛЬНОЇ
ПОЛІЦІЇ УКРАЇНИ (ЗМІСТ ТА ОСНОВНІ ЗАВДАННЯ)....................................26
Горяченко  С.І.  ОКРЕМІ  ЧИННИКИ,  ЩО  НЕГАТИВНО  ВПЛИВАЮТЬ  НА
ПОДАЛЬШИЙ РОЗВИТОК ФІНАНСОВОГО РИНКУ В УКРАЇНІ....................28
Жмудінський  В.П.  ХАРАКТЕРИСТИКА  СПЕЦІАЛЬНОГО  ПОДАТКОВОГО
РЕЖИМУ ДЛЯ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВ.....................32
Замрій  Ю.О.  ОСНОВНІ  НАПРЯМИ  ДЕРЖАВНОЇ  ПОЛІТИКИ  РОЗВИТКУ
ВІТЧИЗНЯНОЇ БАНКІВСЬКОЇ СИСТЕМИ..........................................................36
Кирник  І.В.  ПРОБЛЕМИ  ТА  ОСНОВНІ  НАПРЯМКИ  ПОДАЛЬШОГО
РОЗВИТКУ БАНКІВСЬКОЇ СИСТЕМИ УКРАЇНИ..............................................39
Кур’ян В.В. ЗЕМЕЛЬНИЙ ПОДАТОК ЧЕРЕЗ ПРИЗМУ ЄДИНИХ ПРИНЦИПІВ
ПОБУДОВИ ПОДАТКОВОЇ СИСТЕМИ................................................................41
Лісовол  О.М.  ФІНАНСОВО-ПРАВОВЕ  РЕГУЛЮВАННЯ  ВАЛЮТНИХ
ВІДНОСИН В УКРАЇНІ............................................................................................46
Марусевич  Д.О.  НЕОБХІДНІСТЬ  ВДОСКОНАЛЕННЯ  ПРАВОВОГО
РЕГУЛЮВАННЯ ГРОШОВОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПОЛІЦЕЙСЬКИХ.............48
Мельник  С.В.  МІЖНАРОДНА  ПРАКТИКА  ЗДІЙСНЕННЯ  ДЕРЖАВНОГО
ФІНАНСОВОГО КОНТРОЛЮ................................................................................50
Пачекіна  А.М.  ВИКОРИСТАННЯ  ГОТІВКОВИХ  І  БЕЗГОТІВКОВИХ
РОЗРАХУНКІВ У ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ...............................................52
Полудень  В.М.  ФІНАНСОВО-ПРАВОВЕ  РЕГУЛЮВАННЯ  ОБІГУ
ДОРОГОЦІННИХ МЕТАЛІВ І ДОРОГОЦІННИХ КАМЕНІВ В УКРАЇНІ........56
Роговенко  Д.С.  ПРАВОВІ  ЗАСАДИ  ФУНКЦІОНУВАННЯ  ЕЛЕКТРОННОЇ
СИСТЕМИ ПУБЛІЧНИХ ЗАКУПІВЕЛЬ В УКРАЇНІ...........................................59
Савчук  Т.А.  ЗМІСТ  ТА  ЗАВДАННЯ  УПРАВЛІННЯ  ФІНАНСАМИ
ПІДПРИЄМСТВ........................................................................................................61
Ярова  Н.В.  БАНКІВСЬКА  СИСТЕМА  ЯК  ЕЛЕМЕНТ  ЕКОНОМІЧНОГО
БАЗИСУ СУСПІЛЬСТВА.........................................................................................65
Бондар  Л.А.  ПРИБУТОК  ТА  ЙОГО  ЗНАЧЕННЯ  В  СИСТЕМІ
РОЗРАХУНКОВИХ  ПОКАЗНИКІВ  В  УМОВАХ  РЕФОРМУВАННЯ
ОБЛІКОВОГО ПРОЦЕСУ В УКРАЇНІ....................................................................67



Бондарчук  Л.П.  ПРИЙОМИ  ФІНАНСОВОГО  АНАЛІЗУ  ТА  ЇХ
ЗАСТОСУВАННЯ В ПРАКТИЧНІЙ  ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ...............73
Дубина  С.А.   НОВІ  ФОРМИ  ОПЛАТИ  ПРАЦІ  ТА ЇХ  ВИКОРИСТАННЯ  В
УКРАЇНІ.....................................................................................................................77
Корчун В.В.  СОЦІАЛЬНА ПОЛІТИКА ДЕРЖАВИ В УМОВАХ РИНКОВИХ
ВІДНОСИН: ЇЇ ЗАВДАННЯ ТА ПРОБЛЕМИ РЕАЛІЗАЦІЇ.................................81
Соломон М.М. ЗАГАЛЬНІ РИСИ ТА ЗАКОНОМІРНОСТІ  ФОРМУВАННЯ ТА
ВИКОНАННЯ ДЕРЖАВНОГО БЮДЖЕТУ..........................................................85
Атаманчук   В.Ф.  АНАЛІЗ  ТЕОРЕТИЧНИХ  ПОГЛЯДІВ  НА  ПРОБЛЕМУ
ПОДОЛАННЯ ДЕФІЦИТУ БЮДЖЕТУ.................................................................89
Лаврук  О.В.  ЗОВНІШНІЙ  БОРГ:  ПРИЧИНИ  ЙОГО  ВИНИКНЕННЯ  ТА
НАПРЯМИ ПОГАШЕННЯ В СВІТОВІЙ ПРАКТИЦІ...........................................95
Потурнак  В.В.  БІРЖОВІ   УГОДИ  ТА  УМОВИ  ЇХ  ВИКОНАННЯ  НА
ТОВАРНІЙ БІРЖІ......................................................................................................99
Колівошко К.В. ЗАКОНОМІРНОСТІ РОЗМІЩЕННЯ ПРОДУКТИВНИХ СИЛ
УКРАЇНИ..................................................................................................................102
Орленко Є.В. ПРИНЦИПИ РОЗМІЩЕННЯ  І РОЗВИТКУ ПРОДУКТИВНИХ
СИЛ ТА ЇХ АДАПТАЦІЯ В УКРАЇНСЬКІ РЕАЛІЇ.............................................105
Заверуха Н.Я. БЕЗРОБІТТЯ, ЯК ДЕСТАБІЛІЗУЮЧИЙ ФАКТОР ЗМІЦНЕННЯ
УКРАЇНСЬКОЇ ДЕРЖАВНОСТІ...........................................................................109
Торохтій  Л.Л.  ХАРАКТЕРИСТИКА  ТА  ПРАКТИЧНЕ  ВИКОРИСТАННЯ
ДЕЯКИХ ПОКАЗНИКІВ  ФІНАНСОВОГО СТАНУ  ПІДПРИЄМСТВА ТА ЇХ
РОЗРАХУНОК.........................................................................................................112
Поліхун  Т.В.  ДЕМОГРАФІЧНА  ПОЛІТИКА  ЯК  ФАКТОР  СПРИЯННЯ
ЕКОНОМІЧНОМУ ЗРОСТАННЮ........................................................................115
Шевчук  Л.А.  ЕВОЛЮЦІЯ  ТЕОРЕТИЧНИХ  КОНЦЕПЦІЙ  РИНКУ  ПРАЦІ,
ЗАЙНЯТОСТІ ТА БЕЗРОБІТТЯ............................................................................118
Шевчук К.А. ПОНЯТТЯ «МІГРАЦІЯ». ВПЛИВ МІГРАЦІЇ НА ВІДТВОРЕННЯ
НАСЕЛЕННЯ...........................................................................................................124
Ражев  Р.В.  РЕГУЛЮВАННЯ  ТА  НАГЛЯД  ЗА  ДІЯЛЬНІСТЮ  УЧАСНИКІВ
ФІНАНСОВОГО РИНКУ КРАЇНИ ЯК КЛЮЧОВИЙ ЕЛЕМЕНТ ФІНАНСОВОЇ
ПОЛІТИКИ ДЕРЖАВИ..........................................................................................128
Мігаль  Л.А.  ЗМІНА  ЕКОНОМІЧНОЇ  СИСТЕМИ  УКРАЇНИ  ЯК  ШЛЯХ  ДО
ЄВРОІНТЕГРАЦІЇ...................................................................................................130
Коцюрба  О.Ю.  ЗАРУБІЖНИЙ  ДОСВІД  РЕФОРМУВАННЯ  ЖКГ  ТА ЙОГО
ЗАСТОСУВАННЯ  В  УКРАЇНІ  ЯК  ПЕРЕДУМОВА  СТАБІЛІЗАЦІЇ
ПІДПРИЄМСТВ ГАЛУЗІ........................................................................................133
Сорока В.І. СТВОРЕННЯ УМОВ ДЛЯ ЗАЛУЧЕННЯ ІНВЕСТИЦІЙ ЯК ОДИН
З  НАПРЯМКІВ  ПІДВИЩЕННЯ  КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ
ФІНАНСОВОГО РИНКУ.......................................................................................137
Щукіна  І.В.  РЕФОРМУВАННЯ  РИНКУ  ФІНАНСОВИХ  ПОСЛУГ  –
КЛЮЧОВИЙ НАПРЯМОК ПОДАЛЬШОГО РОЗВИТКУ КРАЇНИ..................140

 



Островерх Л.Л. ПРИРОДА ОФШОРНОГО БІЗНЕСУ. СПОСОБИ
ВИКОРИСТАННЯ ОФШОРНИХ ЦЕНТРІВ

Островерх  Лариса  Леонідівна доцент  кафедри  економіко-правових

дисциплін Національної академії внутрішніх справ, кандидат економічних наук,

доцент

Суб’єкти господарювання у всі часи прагнули до підвищення прибутків,

гарантованого  збереження  банківської  та  комерційної  таємниці.  Так,  коли

античні Афіни запровадили двохвідсотковий імпортний та експортний податок,

грецькі та фінікійські купці почали обминати місто за 20 миль, аби уникнути їх

оплати. В результаті сусідні острови стали зонами безмитної та неоподаткованої

торгівлі та місцями накопичення товарів для контрабандного ввозу до Афін. У

п’ятнадцятому  сторіччі  англійські  купці,  що  продавали  вовну,  обирали  для

торгівлі Фландрію, а не рідну Англію, де вони мали сплачувати великі податки

та мито. Найвідомішою країною, що з великим успіхом скористалася правовими

засобами  залучення  іноземного  капіталу  стала  Швейцарія,  де  ще  у  XVIII

столітті Міська Рада Женеви прийняла закон, який вимагав від банкірів ведення

обліку рахунків своїх клієнтів, але забороняв їм розкривати цей облік без згоди

Міської  Ради.  Традиційний  нейтралітет  Швейцарії  та  Закон  про  банківську

таємницю  1934  року  (в  редакції  1971  р.),  низькі  банківські  проценти

забезпечили цій країні центральне місце у світовому фінансовому бізнесі. 

Сьогодні  багато  країн  світу  прагнуть  залучити  іноземні  інвестиції  та

підняти власний економічний рівень шляхом створення так званих офшорних

зон. Офшорна зона  –  різновид вільних економічних зон, що створюються на

території всієї держави, або суб’єкту федерації (конфедерації), особливістю якої

є створення для суб’єктів господарювання сприятливого валютно-фінансового,

податкового  режиму, високого  рівня  захищеності  банківської  та  комерційної

таємниці,  лояльність  державного  регулювання,  спрощені  вимоги  до

ліцензування.  Відмінністю  офшорних  юрисдикцій  від  інших  вільних

економічних зон є розповсюдження зазначеного режиму виключно на суб’єктів

господарювання – нерезидентів, що не здійснюють господарської діяльності та



не  мають  джерел  доходу  на  її  території.  Офшорні  зони  використовуються

підприємцями  в  цілях  податкового  планування,  тобто  для  легального

зменшення податкових платежів, а також для захисту капіталу від експропріації

в політично нестабільних країнах. Хоча досить часто вони стають інструментом

для  різноманітних  зловживань  та  створюють  умови  для  скоєння  фінансових

злочинів, так званого «відмивання» незаконних доходів.

Офшорний бізнес став невід'ємною частиною світової економіки, він несе

із собою як позитивне явище  –  можливість широкого доступу на міжнародні

фінансові  ринки,  так  і  негативне,  що полягає  в  поширенні  кримінальних та

злочинних  схем.  Майже  всі  великі  іноземні  банки  та  інвестиційні  компанії

застосовують офшори для здійснення своїх фінансових операцій. В Україні 70-

75%  отриманих  інвестицій  надходить  через  офшорні  зони.  Прагнення

підприємців знизити податкове навантаження, уберегти свій капітал є досить

природним. Однією з  головних  умов  забезпечення  національних  інтересів  у

цьому  питанні  є  інформованість  державних  податкових  і  правоохоронних

органів. Так, у всіх офшорних юрисдикціях існують спеціальні вимоги до назв

офшорних компаній.

Офшорні зони, в залежності від виду та обсягу пільг, що надаються при

реєстрації суб’єктам-нерезидентам, поділяють на три групи:

Перша  група  –  це  країни  «податкової  гавані»,  такі  що  повністю

звільняють  компанії  від  сплати  будь-яких  податків,  за  умови що управління

компанією здійснюється  за  межами  території  реєстрації  та  вона  не  має  там

джерел  доходу.  Як  правило,  до  реєстрації  таких  компаній  висуваються

мінімальні  вимоги,  вони  не  зобов’язуються  надавати  фінансову  звітність  та

відомості  про  власників.  Найбільш  відомі  країни  цієї  групи  –  це  Беліз,

Гібралтар, Кайманові острови, Панама. Повністю  звільняються  іноземні

підприємці від сплати податків також у князівстві  Ліхтенштейн, Сінгапурі та

Гонконгу, хоча вони зобов’язані  подавати фінансову звітність та повідомляти

про зміни у складі акціонерів та директорів компанії.

Друга  група  –  це  країни,  де  іноземним  компаніям  надаються  суттєві



податкові пільги, та висуваються мінімальні вимоги щодо фінансової звітності,

до них належать Кіпр, Уругвай, Естонія тощо.

До третьої  групи офшорних юрисдикцій належать країни,  де  податкові

пільги  та  привілейований режим таємності  мають  суб’єкти  господарювання-

нерезиденти,  що  здійснюють  лише  визначені  в  законодавстві  країни  види

господарської  діяльності.  В  цю  групу  входять  деякі  кантони  Швейцарії,

Люксембург, Греція тощо.

Як правило, з країнами першої групи інші держави не прагнуть укладати

угоди про уникнення подвійного оподаткування,  а  навпаки вживають заходів

для  боротьби  з  ухиленням  від  сплати  податків.  Так,  Податковим  кодексом

України встановлені спеціальні правила, щодо торгівельних операцій платників

податку з нерезидентами, зареєстрованими в офшорних зонах. Перелік з 37 зон,

що  мають  офшорний  статус  згідно  закону,  затверджено  розпорядженням

Кабінету Міністрів України від 24 лютого 2003 року. З багатьма країнами другої

та третьої груп Україна має угоди про уникнення подвійного оподаткування.

Особливістю  офшорних  зон  є  жорсткі  правила  захисту  комерційної  та

банківської таємниці. Така інформація захищена законодавством майже в усіх

країнах, проте вона, як правило, не захищається від правоохоронних органів у

випадку розслідування кримінальних справ, в тому числі, коли розслідування

проводиться  згідно  міжнародного  договору,  але  в  офшорних  зонах  бар’єри

таємності не порушуються навіть у випадку скоєння злочинів в іншій країні.

Виходячи з рівня режиму таємності розрізняють офшорні зони, де такий режим

не порушуються навіть у випадку його використання у кримінальних цілях, та

країни, де таємність не порушується лише стосовно податкових злочинів, при

розслідуванні неподаткових злочинів цей режим припиняє дію.

Практика  офшорів  в  Україні  існує  з  часів  становлення  незалежності

України  вже  понад  20  років,  хоча  в  податковому  законодавстві  цей  термін

з'явився  лише  у  1997  р.  в  Законі  України  «Про  оподаткування  прибутку

підприємств»  (втратив  чинність  01.01.2013  р.).  Закон  зобов'язав  Кабінет

Міністрів  України  щорічно  затверджувати  перелік  офшорних  зон.  Але

українське законодавство має  багато прогалин в  питанні  ведення офшорного



бізнесу.  Щороку ви никають гучні скандали щодо українських бізнесменів та

криміналізації їх бізнесу через використання офшорних зон. 

Таким чином необхідність надання правової оцінки офшорного бізнесу в

практиці українських підприємств є  нагальною необхідністю, адже з кожним

роком дане питання набуває все більш важливого значення та загострює і без

того складну економічну ситуацію  в Україні. За останні роки економіка України

пережила стрімкий відтік капіталу в офшорні зони. Бажання інвесторів вивести

гроші з України пояснюється політичною і економічною нестабільністю.  Наразі

перед українським урядом стоїть питання повернути довіру інвесторів, зробити

ведення  бізнесу  в  Україні  привабливим.  Взяти  за  основу  досвід  країн,  що

використали офшор для забезпечення розвитку своїх країн. Експерти вважають,

що поки ще рано говорити про повернення інвестицій в Україну – і зарубіжних,

і своїх. На їхню думку, відтік грошей з держави зменшиться тільки тоді, коли

зникнуть  властиві  для  неї  ризики,  впаде  рівень  корупції,  а  фінансові  ринки

стануть більш вільними від політичного впливу і маніпуляцій.

Способи використання офшорних центрів

В  економічній  науці,  правознавстві  й  повсякденній  практиці  звичайно

виділяють чотири способи використання офшорних центрів. Вони включають

як  цілком  легальні  способи  з  точки  зору  податкового  законодавства,  так  і

адміністративно заборонені і навіть злочинні.

По-перше,  офшорні  центри  можуть  використовуватись  без  будь-яких

мотивацій фіскального характеру, коли мова йде про операції, які не впливають

на  виплату  національних  податків.  Прикладом може бути  функціонування  в

офшорному  центрі  американського  банку  (чи  його  відділення),  який  цілком

залишається  платником  податків  у  скарбницю  США.  Зрозуміло,  таке

використання офшорного центру цілком вкладається в рамки закону.

По-друге,  можливе  використання  офшорних  центрів  з  вигодою  для

платника  податків  і  одночасно  в  повній  відповідності  до  закону. Прикладом

може стати звільнення від податків, надане в офшорних центрах компаніям на

визначений  період  з  метою  інвестування  ними  в  промислове  виробництво

економічно відсталих країн, у яких найчастіше й функціонують ці центри.



По-третє,  можна вести мову про використання таких центрів у процесі

реалізації міжнародного податкового планування 

По-четверте,  як  особливий  спосіб  використання  офшорних  центрів

визнається  податкове  шахрайство,  яке  є  злочинним  діянням.  Це  акт,  за

допомогою  якого  платник  незаконним  шляхом  прагне  ухилитися  від

покладеного  на  нього  обов'язку  сплати  податків,  наприклад,  шляхом

недекларування своїх доходів. Такі дії переслідуються законом.

Холдингова  компанія.  Ці  компанії  пов’язані  з  володінням  акціями,

цінними  паперами  чи  нерухомістю.  Їх  також  використовують  для  ведення

торговельної  діяльності  чи  пасивного  управління  грошовими  внесками.  В

офшорних центрах влада не звертає уваги на те, чи відповідає діяльність або

організаційна форма компанії її назві. 

Довірчий  фонд.  Ці  фонди  створюють  з  метою  одержання  прибутку

шляхом  скуповування  і  розпорядження  цінними  паперами,  торгівлі

нерухомістю, використовуючи для цих операцій гроші вкладників. Клієнтами

цих фондів,  як правило, є іноземці.  3 огляду на гіркий досвід минулого, ряд

європейських  країн  і  США  ввели  спеціальні  правила  і  розпорядження,  які

захищають  своїх  громадян  від  можливих  втрат,  які  виникають  внаслідок

вкладення грошей у сумнівні довірчі фонди.

Дочірня страхова компанія.  Нерідко фірми, які мають безліч страхових

зобов’язань,  зіштовхуються  зі  складною  проблемою.  Якщо  вони  спробують

заощадити на страхових внесках, створюючи власні резерви на покриття витрат,

то  такі  резерви  будуть  обкладені  великими  податками.  Якщо  ж  вони

застрахують себе на 100% можливого ризику в інших страхових компаніях, то

на такі цілі будуть потрібні величезні витрати. Крім того, ризик буває такого

розміру,  що  важко  взагалі  знайти  страхову  контору,  яка  побажала  б  його

застрахувати, наприклад, такий, як відповідальність видавців газет за тексти, які

розміщуються  в  них.  У  той  же  час  вирішення  даної  проблеми  зазвичай

знаходять у тому, що замість пошуку стороннього страховика створюють свою

власну  страхову компанію в  офшорному центрі  чи  в  країні,  в  якій  страхова

діяльність обкладається низькими податками.



Суднохідна  компанія.  Власники  суден  були  першими  серед  тих,  хто

поклав  початок  офшорному  бізнесу. Такий початок  був  покладений ще тоді,

коли  британські  моряки  для  прориву  морських  блокад,  ембарго  і  заборон

піднімали на своїх кораблях прапори інших країн, щоб безперешкодно ввійти в

порти призначення. Тим самим вони переставали бути підданими британської

корони.  Вигоди  зміни  прапора  були  успішно  використані  під  час  «сухого

закону» в США і незліченних обмежень у мореплаванні в період між Першою і

Другою  світовими  війнами.  Першою,  серед  країн  зручного  прапора,  ввела

пільговий режим приписки суден і оподаткування фрахтових операцій Панама

(1925  р.).  В  даний  час  загальновизнані  гавані  зручного  прапора  –  це  Кіпр,

Гібралтар, Ліберія, Антигуа, Багами, Бермуди, Каймани, Мальта, Шрі-Ланка й

інші  держави й  території.  Елементи  режиму зручного прапора  застосовують

відкриті судові регістри Норвегії, Данії, Німеччини, Люксембургу, Канарських

островів  (Іспанія),  Мадейри  (Португалія),  Гонконгу,  Сінгапуру  і  Філіппін.

Більшість країн зручного прапора є також офшорними центрами.

Авіалінії.  Такий самий, як у випадку з морськими суднами, в офшорних

центрах  діє  порядок  реєстрації  авіаліній.  Іноді  за  назвою  авіалінії  власник

реєструє власний літак. В окремих же випадках у такої авіалінії взагалі немає

жодного літального апарата, а фіктивна авіалінія реєструється лише для того,

щоб  її  власник  у  силу  зобов’язуючих  міжнародних  розпоряджень  міг

користуватися  знижками  для  себе  і  своєї  родини  в  придбанні  квитків  для

польотів літаками інших авіаліній.

Офшорний  банк.  На  міжнародному  рівні  існує  правило,  згідно  з  яким

одержання згоди на заснування банку зумовлене дотриманням таких вимог:

1) володіння капіталом;

2) підтвердження наявності необхідної професійної кваліфікації;

3) бездоганна репутація.

Офшорні  центри  в  таких  випадках  не  турбують  засновників  банків

скрупульозними  вимогами.  Адміністрація  центрів  не  вбачає  нездоланних

перешкод ні у відсутності професійної освіти, бездоганної репутації, ні в надто

низьких  фінансових  резервах  майбутнього  банку.  Тут  спостерігалися  і  такі



випадки,  на  щастя  нечисленні,  коли  надавалася  можливість  заснувати  банк,

взагалі не вкладаючи в нього капітал. Тобто тут маємо справу з тріумфальним

принципом,  який  сформулював  персонаж  Бертольда  Брехта  в  «Тригрошовій

опері»:  «Пограбування  банків  варто  залишити  аматорам,  професіонали  ж

повинні  засновувати  банки  й  управляти  ними».  До  офшорних  центрів,  які

створюють  особливо  благодатне  середовище  для  такого  виду  «банків»,

відносяться Ангілья, Гренада, Монтсеррат і Сент-Вінсент.

Траст.  Це  правовідносини,  за  яких  одна  особа  (засновник)  передає  у

власність  іншій  особі  (довірчому  власникові,  трасту)  яке-небудь  майно  або

право з покладанням на нього обов’язків щодо управління такою власністю від

свого власного імені як незалежного власника для одержання вигоди на користь

третіх осіб (вигодо-набувачів, бенефіціарів).
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Публічно-правове  регулювання  діяльності  фінансових  установ  (далі  –

ФУ) зумовлене соціальними, економічними та правовими чинниками, а також

теоретичними  та  практичними  проблемами  правового  регулювання  і

правозастосовної практики у сфері діяльності ФУ. Фінансова діяльність являє

собою  складне,  багатогранне  економіко-правове  явище.  Як  вид  суспільної

діяльності, вона включає підприємницьку та фінансово-господарську діяльність

ФУ, що полягає в мобілізації тимчасово вільних грошових коштів фізичних і

юридичних осіб у централізовані фонди публічних ресурсів та їх подальшого

розподілу  в  економіці,  з  одночасною  участю  ФУ  у  фінансовій  діяльності

держави  та  суспільства.  Цей  аспект  є  публічним,  оскільки  зачіпаються

одночасно  інтереси  держави,  суспільства  та  громадян,  що  у  свою  чергу,

пов’язано з обігом належних їм грошових коштів. З позицій існуючих проблем

правового  регулювання  економічних  відносин,  де  традиційно  віддається

перевага цивільно-правовим засобам і методам регулювання, названі обставини

зумовлюють  потребу  публічно-правового  регулювання  діяльності  ФУ,  не

виваженість  якого  багато  в  чому  спричинили  кризові  явища  в  економіці

сучасної України.

Нині  у  світі,  в  тому  числі  і  в  нашій  країні,  йде  пошук  нових  форм і

методів впливу держави на ринкові відносини, одним з видів яких є відносини у

сфері діяльності ФУ. Враховуючи, що глобальна фінансово-економічна криза в

першу  чергу  уразила  фінансово-кредитну  систему,  її  розвиток,  насамперед,

пов’язаний з вирішенням проблем недосконалості регулювання діяльності ФУ.

Наразі,  враховуючи  наявний  негативний  досвід,  поступово  формується

особливе ставлення держави до цієї сфери. Відбувається поступова переоцінка

ролі ФУ в організації фінансових відносин.

Закономірно,  що  в  додаток  до  їх  попередньої  оцінки,  тільки  як  до

суб’єктів  господарювання,  додатково  затверджується  позиція  про  наявність

публічної  місії  ФУ та  інших  фінансово-кредитних  інституцій  як  фінансових



агентів  держави,  що  відображає  публічні  інтереси  у  зазначеній  сфері.  У

відповідності  з  цією реальністю держава напрацьовує нові  методи та  засоби

впливу  на  учасників  фінансових  відносин.  Світове  співтовариство  серйозно

займається проблемою пошуку більш ефективного контролю за діяльністю ФУ,

заснованого на принципі превентивного нагляду.

Центральним  питанням  у  пошуку  оптимальних  форм  державного

регулювання діяльності  ФУ є ступінь співвідношення публічних і  приватних

інтересів у процесі здійснення кожною окремо ФУ своїх функцій. ФУ як суб’єкт

господарювання  виконує  одночасно  і  публічні  функції,  здійснюючи  функції

контролю, що пов’язані з фінансовим моніторингом грошових операцій своїх

клієнтів,  виконуючи  функції  податкового  контролю,  валютного  контролю,

контролю за обігом готівкової грошової маси у своїх клієнтів тощо. Водночас,

ФУ залучаючи кошти на вклади  та поточні рахунки, оперує цими ресурсами від

свого імені і тим самим пов’язує в єдине ціле свої цілі з цілями своїх клієнтів.

Змобілізовані ФУ фонди грошових коштів мають не лише приватну (за формою

власності) природу, але і публічну (по своїй значимості) природу, що, в свою

чергу, впливає на стан і розвиток інших соціально-економічних відносин.

Саме цей фактор  визначає,  що в  Україні  та  інших розвинених країнах

світу, встановлена публічна по своїй суті форма гарантування вкладів фізичних

осіб  у  ФУ,  розвиваються  форми  забезпечення  фінансової  стійкості  ФУ  і

стабільності  функціонування  банківської  системи.  Держава  все  активніше

впливає публічними методами на процеси у сфері діяльності ФУ, у тому числі

бюджетною підтримкою фінансових інституцій, створенням системи державних

корпорацій, частина яких претендує стати новим елементом фінансової системи

країни.  Посилюється  державний  фінансовий  контроль  за  станом  фінансової

системи та виконанням законодавства у сфері діяльності ФУ.

Іншим чинником,  що  обумовлює  зміни  форм  впливу держави  на  сферу

діяльності ФУ, є зростаюча глобалізація насамперед фінансової системи, а також

інших сфер життєдіяльності суспільства. Це проявляється не лише в проникненні

іноземного капіталу в національну фінансову систему, але й інтернаціоналізації



фінансового  законодавства,  поступової  уніфікації  правил  діяльності  ФУ,

включаючи сферу управління цією системою та контролю стосовно ФУ.

Вищевикладене дає підстави для того щоб констатувати: Україна і надалі

буде  знаходитись  у  процесі  пошуку  шляхів  подальшої  адаптації  діяльності

вітчизняних  ФУ,  розвитку  конкуренції  в  нових  сучасних  умовах,  одночасно

створюючи  особливі  гарантії  забезпечення  національних  інтересів  у  сфері

діяльності ФУ.
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Відносинами у сфері енергетики є відносини, що виникають у зв'язку з

пошуком і видобутком енергоресурсів, виробництвом, переробкою, передачею,

зберіганням, транспортуванням, розподілом різних видів енергії, інвестиційною

діяльністю,  будівництвом,  реконструкцією,  модернізацією  енергетичних

об'єктів,  забезпеченням енергетичної,  екологічної,  промислової безпеки як на

внутрішньому ринку, так і в зовнішньоекономічній сфері. 

Енергія  –  це  основа  сучасного  індустріального  суспільства.

Загальновизнано, що вона стала глобальним товаром, а енергетичний ринок, на

думку  фахівців,  у  багатьох  відношеннях  подібний  ринку  фінансового.

Здійснюючи  енергетичну  політику,  держави  націлені  на  вирішення  завдань

енергетичної  безпеки,  енергетичної  ефективності  економіки,  бюджетної

ефективності енергетики, її екологічної безпеки. Можна сміливо стверджувати,



що реалізуючи енергетичну політику, кожна держава вирішує одне з головних

питань національної безпеки. 

В останні  роки істотно збільшилася ступінь невизначеності  в  розвитку

світових енергетичних ринків, причиною чого стали негативні наслідки світової

фінансової  кризи,  наявні  загрози  дефіциту  поставок  енергоресурсів,

неоднозначні перспективи укладення міжнародних договорів в області екології,

військові конфлікти в ряді близькосхідних і азіатських нафтовидобувних країн.

У  цих  умовах  все  більшого  значення  набувають  заходи,  спрямовані  на

підвищення  довгострокової  стійкості  енергетичних  ринків,  глобальної

енергетичної  безпеки,  забезпечення  якої  має  здійснюватися  з  урахуванням

національних  інтересів  держав.  Роль  права  в  регулюванні  енергетичних

відносин першорядна. Без правового механізму регулювання на національному

та міжнародному рівнях неможливо досягти необхідних цілей і завдань. 

ПЕК України (енергетика) – галузь (сектор) економіки, до якої входять

суб’єкти  господарювання,  діяльність  яких  пов’язана  з  розвідуванням,

видобутком,  переробкою,  виробництвом,  зберіганням,  транспортуванням,

передачею, розподілом, торгівлею, збутом чи продажем енергетичних суб’єктів,

основна  діяльність  яких  спрямована  на  задоволення  потреб  населення  та

господарського комплексу у послугах централізованого опалення та постачання

гарячої води. 

ПЕК України є і на майбутнє залишатиметься основою функціонування

усього  суспільного  виробництва.  Саме  його  успішне  функціонування  та

розвиток стає запорукою високих темпів економічного зростання країни, яке, у

свою  чергу,  дає  основу  соціально-економічній  та  політичній  стабільності  в

суспільстві, досягнення високого рівня національної безпеки та незалежності.

В  умовах  міжнародної  нестабільності  країни,  що  мають  ті  чи  інші

поклади  енергоресурсів,  намагаються  забезпечити  енергетичну

самодостатність.  У  випадку  України  ощадливе  використання  енергоресурсів

власного видобутку в поєднанні з необхідним імпортом має бути забезпечене

шляхом  збалансовано  вибудованої  системи  енергетичної  безпеки.  Вона  має

гнучко функціонувати як за звичайних, так і  за надзвичайних обставин. Така



система стане однією з гарантій виживання країни за несприятливих зовнішніх

обставин, збереження її суверенітету, територіальної цілісності та подальшого

економічного розвитку.

До переваг України на міжнародних енергетичних ринках слід віднести:

• достатні запаси вугілля та складових ядерного палива: урану і цирконію;

• надлишкові потужності для транспортування газу, нафти та експорту

електроенергії;

• вигідне географічне та геополітичне становище;

• розвинута інфраструктура енергетики;

• високопрофесійний кадровий потенціал.

Водночас, недоліками є:

• обмеженість у власних розвіданих ресурсах природного газу, нафти, а

також ядерному паливі власного виробництва;

• відсутність диверсифікації джерел постачання енергетичних продуктів;

• використання переважної частини потужностей власних гідроресурсів;

• високе техногенне навантаження на довкілля;

•  незадовільний  технічний  стан  частини  енергетичних  об'єктів,  в  тому

числі систем транспортування енергетичних продуктів.

Енергетична  безпека  залишається  складним  питанням.  Це  не  тільки

опалення приміщень, це і якість життя, це і питання розвитку бізнесу, це і нові

технології,  все,  що нас оточує – це енергетика.  Згідно ст. 1.  Закону України

«Про електроенергетику» енергетична безпека – стан електроенергетики, який

гарантує  технічно  та  економічно  безпечне  задоволення  поточних  і

перспективних  потреб  споживачів  в  енергії  та  охорону  навколишнього

природного середовища.

Енергетична  безпека реалізується через  енергетичну політику держави,

тобто діяльність по раціональному використанню енергоресурсів і формуванню

паливно-енергетичного  комплексу  країни,  засновану  на  підвищенні

ефективності  функціонування  власних  енергосистем,  розвитку  транзитного

потенціалу  держави  і  створенні  сприятливих  умов  для  збільшення

міждержавних поставок енергоресурсів.



На теперішній час Міністерством енергетики та вугільної промисловості

України підготовлений та проходить узгодження проект оновленої Енергетичної

стратегії  України  до  2035  року, в  якій,  зокрема,  пріоритетними  завданнями

визначені: формування енергоефективного суспільства (енергозаощадження та

енергоефективність;  формування  енергоефективної  свідомості  у  громадян);

гарантування  енергетичної  самодостатності  (мінімізація  імпорту  завдяки

розвитку  власної  ресурсної  бази;  зниження  втрат  енергії  при  передачі  і

розподілі; поліпшення обліку та платіжної дисципліни; створення стратегічного

резерву;  гнучкість  і  взаємозаміщення  видів  палива;  безпека  енергетичної

інфраструктури; оптимізація енергетичного балансу; розвиток відновлювальних

джерел  енергії);  розвиток  ринків  (функціонування  конкурентних  і  прозорих

ринків  електроенергії,  тепла,  газу,  нафти  й  нафтопродуктів,  вугілля  з

урахуванням  чинника  зовнішньої  агресії;  незалежність  національного

регулятора;  відмова  у  проведенні  цінової  політики  від  принципу  «витрати

плюс», перехід до методів ціноутворення, що більшою мірою зорієнтовані на

ринкову кон’юнктуру) тощо.

Водночас,  потреба  подальшого  вдосконалення  в  сфері  правового

регулювання  енергетичних  відносин  залишається  актуальною  та  потребує

розробки  наукового  в  напрямку  правової  регламентації  основних  принципів

формування  і  функціонування  оптового  і  роздрібного  ринку  електричної

енергії, ринків інших видів енергоносіїв; встановлення ступеня участі держави

в управлінні  галузями паливно-енергетичного комплексу і  регулювання цін і

тарифів  на  енергоносії;  створення  стабільної  правової  середовища  для

зовнішньоекономічної  діяльності  підприємств  паливно-енергетичного

комплексу, сприятливої для вітчизняних і зарубіжних інвесторів і прийнятною

для  країни;  забезпечення  законодавчих  гарантій  інвесторам  та  закріплення

структурно-майнових перетворень в галузях ПЕК. 
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Основні  шляхи  реалізації  пріоритетних  напрямів  удосконалення

правового регулювання підприємницької полягають у наступному.

Необхідно  забезпечити  скорочення  кількості  перевірок  суб’єктів

господарювання.  Самі  перевірки  повинні  проходити  за  чіткими  і  прозорими

процедурами.  Повною мірою повинно бути визначено права та  обов’язки як

контролюючих органів, так і підприємців.

Разом з тим, мають бути розроблені та прийняті нормативно-правові акти,

спрямовані  на  забезпечення  виконання  норм  законів  щодо  здійснення

державного нагляду (контролю), зокрема визначення критеріїв розподілу видів

підприємницької  діяльності  на  групи  за  ступенем  ризику,  підстав  для

проведення  перевірок  та  їх  періодичності,  затвердження  порядку  відбору

зразків продукції.

Удосконалення  правового  регулювання  дозвільної  системи  має

забезпечити її спрощення і уніфікацію, зокрема визначення єдиних вимог щодо

порядку  видачі,  переоформлення  та  анулювання  документів  дозвільного

характеру,  забезпечення  практичної  реалізації  декларативного  принципу  та

запровадження принципу «мовчазної згоди», за яким суб'єкт господарювання за

певних  умов  набуває  право  на  провадження  окремих  дій  щодо  здійснення

господарської  діяльності  без  одержання  відповідного  документа  дозвільного

характеру [1, с. 128].



Необхідність  одержання  документів  дозвільного  характеру  має

визначатися, виходячи зі ступеня ризику виду діяльності для безпеки населення

і довкілля.

Необхідно  унеможливити  необґрунтоване  розширення  переліку  видів

господарської  діяльності,  що  підлягають  ліцензуванню,  або  встановлення

спеціальних процедур ліцензування окремих видів діяльності.

Потреба в запровадженні ліцензування виду підприємницької діяльності

повинна  об'єктивно  випливати  з  особливих  умов  здійснення  того чи  іншого

виду  господарської  діяльності,  пов'язаних  з  потенційною  небезпекою  для

споживачів, суспільства.

З  урахуванням  цього  необхідно  скоротити  перелік  видів  господарської

діяльності, здійснення яких потребує одержання ліцензій [2, с. 215].

Необхідним є створення системи ринкового нагляду, яка має відповідати

європейським  підходам  до  контролю  безпеки  продукції,  забезпечувати

дотримання  балансу  у  відносинах  між  суб'єктами  господарювання  та

контролюючими органами,  ефективно захищати права споживачів на якість і

безпечність продукції.

Система  правового  регулювання  і  контролю  безпечності  та  якості

харчових продуктів і продовольчої сировини має бути відокремлена від системи

технічного регулювання.

Реформування  системи  оподаткування  має  забезпечити  створення

сприятливого  підприємницького  середовища  та  лібералізацію  фіскальних

відносин [3, с. 82].

Основою для  комплексного реформування  податкової  системи повинно

стати або ж ухвалення змін до Податкового кодексу України, або ж прийняття

абсолютно нового Податкового кодексу України, який повинен забезпечити:

 прогнозованість податкових правил на перспективу;

 поступове зниження податкового навантаження та запровадження механізмів

стимулювання інвестиційної діяльності та енергозберігаючих заходів;

 спрощення адміністрування податків і зборів;

 підвищення стимулюючої ролі амортизації в оновленні основних фондів;



 удосконалення адміністрування податку на додану вартість та забезпечення

своєчасного відшкодування з бюджету сум цього податку;

 реформування  спрощеної  системи оподаткування,  обліку  та  звітності  суб'єктів

малого  підприємництва,  зокрема,  для  унеможливлення  випадків  використання

великими підприємствами цієї системи для ухилення від сплати податків і зборів, що,

в свою чергу, призводить до порушення конкурентного середовища;

 розмежування  здійснення  контролюючої  та  роз'яснювальної  функцій  щодо

податкового законодавства між різними органами виконавчої влади.

Необхідно  забезпечити  реалізацію  дерегулювання  підприємницької

діяльності,  провівши у  відповідних сферах  економіки  оцінку  системності  та

узгодженості регуляторних актів, що регулюють відносини у цих сферах.

Вирішення  потребують  питання,  пов'язані  з  припиненням  суб'єктів

господарювання,  зокрема,  щодо  забезпечення  спрощення  та  прозорості  цієї

процедури, зменшення можливості зловживань із майном під час припинення

суб'єктів  господарювання,  зниження  адміністративних  бар'єрів,  спрощення

порядку здійснення під час припинення суб'єктів господарювання відповідних

заходів контролюючими органами.

Потрібно  розширювати  застосування  часткового  відшкодування

відсоткових ставок за кредитами, що надаються суб'єктам малого та середнього

бізнесу для реалізації інвестиційних проектів [4, с. 96].
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Дорожче за нафту, а ми не цінуємо

(газета «Урядовий кур'єр»)

Сьогоднішня  Україна,  як  би  нам  не  було  прикро  це  визнавати,  в

порівнянні  з  країнами-членами  Європейського  Союзу  та  світу  являється

країною третього світу, якщо брати за основу рівень економічного, соціального,

науково-технічного,  політичного  та  іншого  розвитку.  Так  за  26  років  своєї

Незалежності, «мінливим та меркантильним» керівництвом Держави, а також

завдяки «вбитому» за радянських часів в голови громадян архетипу, що за все

має  дбати  держава  (відсутність  громадянського  суспільства),  призвело  до

проблем,  які  на  сьогоднішній  день  ми  спостерігаємо  у  всіх  сферах  життя

(низький  рівень  культури,  економічного  розвитку,  високі  темпи  поширення

СНІД, туберкульозу та тощо).

Проблем, як кажуть, «вище даху», та хотілося б зупинитися на такій, яка

на сьогоднішній день є дуже актуальною – проблема ринку землі. Оскільки, на

наш погляд, як ми знайдемо ефективний механізм її вирішення, буде залежати

наш економічний добробут. Як нам би не хотілося відтерміновувати цей час (що

робили  26  років),  та  все  ж  доведеться  колись  вирішити  цю  «хронічну»

проблему. Як  давно  відомо,  в  Україні  44 %  від  площі  –  це  чорноземи,  а  у

світовому  масштабі  –  7-8%  [1].  Тож  Держава  у  випадку  ефективного



використання цього ресурсу може вийти з країн третього світу. Особливо якщо

врахувати,  що  населення  Землі  постійно  зростає,  а  відповідно,  за  оцінками

ООН,  також  зростає  кількість  голодуючих  у  світі,  і  якщо  спрямувати  свої

зусилля у цьому напрямку, то можна побачити оптимістичні перспективи [2].

Практика доводить про непослідовність та не виваженість у проведенні

реформ  в  нашій  країні,  зокрема:  великі  часові  проміжки,  невчасність  та

зволікання  з  прийняттям  ключових  рішень,  прийняття  нормативно  правових

актів,  які  нерідко суперечать  один  одному, або  приймаються  з  порушенням

регламенту тощо. Тож якщо такий же «механізм» буде запущений в результаті

формування  ринку  землі  –  проведення  земельної  реформи,  то  наслідки  для

економіки можуть бути негативними.

На  сьогоднішній  день,  як  відомо,  Держава  планує  отримати  черговий

транш кредиту від МВФ. Це, у свою чергу, вимагає створення ринку землі. Тож

можна  припустити,  що  вже  йде  розробка  законопроекту,  де  планується

запровадити  норму, яка б  забороняла  купівлю земель сільськогосподарського

призначення іноземними особами, у зв’язку з тим, що великий аграрний бізнес

з Європи та Азії закупить чорнозем для себе, практично за безцінь. В той же час

існує  й  інша  сторона  медалі:  якщо  ринок  землі  запрацює  і  придбання  буде

здійснюватися  виключно  громадянами  України,  то  сучасне  кредитування

фінансовими  установами  сільського  господарства  зробить  продукцію  не

конкурентоздатною на світовому ринку, що в кінцевому підсумку ситуацію в

кращу сторону не змінить.

Підводячи підсумок вищезазначеного, доходимо до наступних висновків,

що для проведення земельної реформи – формування ринку землі, мать бути

враховані наступні вимоги:

 прийняття  нормативно-правового  акту,  з  врахуванням  думки

громадянського суспільства, який чітко врегульовував би відносини в земельній

сфері та прописати механізм його реалізації  (оскільки,  як показує досвід,  на

даному етапі і є основний «камінь спотикання»);
 чітко  сформувати  ціну  на  землю  в  залежності  від  її  родючості  у

відповідності до норм країн-членів Європейського Союзу;



 розробити чіткий механізм оформлення та захисту прав власності  на

землю (недопущення рейдерства тощо);
 створення  системи  стимулювання  українських  сільгоспвиробників,

шляхом наданням доступних кредитів;
 проводити роботу на світовому ринку щодо збільшення квоти експорту

виробленої сільськогосподарської продукції;
 підтримувати постійний діалог з вітчизняними сільгоспвиробниками з

метою  швидкої  переорієнтації  вирощуваної  продукції  у  відповідності  до

світового попиту;

 вжити  інших  заходів,  які  будуть  ефективні  при  впровадженні

вищезазначених пунктів в дію.
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Фінансовий  сектор  є  однією  з  найважливіших  ланок  національної

економіки.  Вивчення  та  аналіз  актуальних  проблем  його  функціонування  є

підґрунтям для вироблення ефективних стратегічних рішень, спрямованих на

забезпечення  економічного  розвитку  країни  та  побудови  демократичного

суспільства.



В Україні вже зроблено перші кроки на шляху стратегічного аналізу та

прогнозування розвитку окремих видів фінансових установ та ринків, зокрема,

аналіз банківської системи, ринку цінних паперів, страхового ринку.

При цьому фрагментарно для окремих сегментів фінансового сектору

України  вирішувалися  тактичні  питання  на  короткий  період  часу.

Невизначеними  залишалися  геоекономічні  пріоритети  фінансового  сектору

України в умовах глобалізації світових фінансових ринків.

Відсутність цілісного бачення концептуальної моделі всього фінансового

сектору  України  на  довготермінову  перспективу  призводить  до

нескоординованого  розвитку  фінансових  установ  і  ринків  із  існуючими

потребами  у  відповідних  фінансових  послугах  з  боку  реального  сектору

економіки та населення України [1, с. 214].

В  сучасних  умовах  внутрішнього  економічного  зростання,  покращення

бюджетних та монетарних показників, перед Урядом постає мета збереження та

поглиблення  досягнутих  результатів.  Подальший  розвиток  економіки  є  не

можливим без розвинутого, стабільного, надійного та ефективного фінансового

сектора.  Таким  чином,  однією  з  найважливіших  цілей  нинішнього  Уряду  є

втілення  обґрунтованих  та  системних  реформ  у  фінансовому  секторі  для

забезпечення додаткових джерел фінансування економічного зростання. Це в свою

чергу  потребує  розробки  та  послідовного  впровадження  довготермінової

комплексної стратегії розвитку фінансового сектора України, враховуючи існуючі

економічні реалії та стратегічні пріоритети України в умовах глобалізації світових

фінансових ринків.

Слід зазначити, що за умов глобалізації фінансових ринків та посилення

вразливості фінансових систем окремих країн внаслідок впливу зовнішніх та

внутрішніх  факторів,  все  більше  країн  світу  приділяють  підвищену  увагу

стратегії розвитку фінансових ринків та координації діяльності різних органів

влади, включаючи органи регулювання фінансових ринків. За останні роки в

багатьох  країнах  світу  відбулися  значні  зміни  в  системі  регулювання  та

нагляду  за  діяльністю  фінансових  ринків  та  створені  засади  для  більш

ефективної  співпраці  та  міжвідомчої  координації  діяльності  по  розвитку



фінансових  установ  та  ринків  з  метою  сприяння  інвестиціям,  підвищення

конкурентоспроможності та зменшення вразливості фінансового сектора. Так,

у  Великобританії,  США,  Мексиці,  Канаді,  Японії,  ПАР, Китаї,  Австралії  та

багатьох  інших  країнах  створено  спеціальні  органи,  робочі  групи  та

проводяться  регулярні  форуми  по  обговоренню  стратегічних  питань

розвитку  фінансового сектора  та  координації  діяльності  між  Центральним

банком, Міністерством фінансів, Казначейством, Комісією по цінних паперах,

органами  нагляду  за  діяльністю  банків  та  небанківських  установ,

законодавчою владою, тощо.

Враховуючи  викладене  вище,  слід  констатувати,  що  основними

недоліками,  які  впливають  на  стан  та  подальший  розвиток  фінансового

сектору України є:

− несистемність,  незбалансованість  та  нескоординованість  розвитку

фінансового  сектора  з  процесами  реформування  банківської  системи,

підтримки малого та середнього бізнесу, здійснення соціальної політики тощо;

− відсутність  інституційного  та  недосконалість  функціонального

рамкового  законодавства  щодо  здійснення  фінансових  операцій,

функціонування  фондового  та  фінансових  ринків,  організаційно-правових

засад діяльності суб’єктів фінансового сектора тощо;

− наявність  неорганізованого  та  "тіньового"  ринку  фінансових  послуг,

про обсяги та характер яких немає жодної офіційної інформації;

− низька  прозорість  діяльності  на  фінансовому  секторі  в  силу

недосконалості механізмів обліку, збору, аналізу, розкриття та оприлюднення

інформації про таку діяльність;

− відсутність  або  недостатня  ефективність  системи  професійної

підготовки та сертифікації фахівців фінансового сектора;

− низький  освітній  рівень  та  рівень  поінформованості  менеджменту

суб'єктів  реального  сектора  економіки  та  широких  верств  населення  щодо

можливостей  та  характеру  фінансових  послуг,  що  надаються  суб’єктами

фінансового сектора [2, с. 33-34].
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Матеріально-технічне  забезпечення  (далі  –  МТЗ)  є  частиною

повсякденної діяльності Національної поліції України (далі – НП України). МТЗ

НП  України  –  це  діяльність,  яка  спрямована  на  забезпечення  органів  та

підрозділів  НП  України  товарно-матеріальними  цінностями  (далі  –  ТМЦ),

необхідними  для  виконання  в  плановому  періоді  поставлених  завдань  з

мінімальними  витратами.  Плановими  періодами  в  МТЗ  НП  України  є  рік,

півріччя, квартали, місяці. Головним завданням МТЗ є своєчасне й оптимальне

забезпечення  НП  України  озброєнням,  боєприпасами,  форменим  одягом,

різноманітним  майном,  транспортними  засобами  та  засобами  зв’язку,

будівельними матеріалами, пальним та запчастинами, а також іншим майном,

необхідним для виконання поставлених завдань.

Зміст роботи по МТЗ включає три напрямки:

1. Планування:

 вивчення внутрішнього та зовнішнього середовища органів та підрозділів НП

України та ринку ТМЦ;
 прогнозування та визначення потреби органів та підрозділів НП України в

ТМЦ у плановому періоді;



 планування оптимальних господарських зв’язків з постачальниками ТМЦ;
 оптимізація складських запасів ТМЦ;
 планування  потреби  та  встановлення  лімітів  відпуску ТМЦ по органах  та

підрозділах НП України;
 оперативне управління МТЗ.

2. Організація:

 збір інформації про ТМЦ, участь в тендерах тощо;

 аналіз усіх джерел задоволення потреб НП України в ТМЦ і вибір найбільш

оптимальних;

 вибір постачальників та укладення з ними договорів на поставку ТМЦ;

 укладання договорів з транспортними організаціями на доставку ТМЦ;

 формування замовлень ТМЦ;

 організація доставки ТМЦ;

 організація складського зберігання ТМЦ;

 забезпечення органів та підрозділів НП України необхідними для виконання

поставлених завдань ТМЦ.

3. Контроль:

 за  виконанням  договірних  зобов’язань  постачальників  і  транспортних

організацій;
 за використанням ТМЦ в органах та підрозділах НП України;
 за якістю та комплектністю ТМЦ, що надходять;
 за складськими запасами ТМЦ;
 формування  та  висування  претензій  постачальникам  і  транспортним

організаціям;
 аналіз  роботи  служби постачання  та  розробка заходів  щодо підвищення її

ефективності.

МТЗ  НП  України  включає  управління  закупівлями  та  закупівельну

логістику.

Управління  закупівлями  та  постачання  ТМЦ  включає  прогнозування,

оптимальне  планування,  організацію,  контроль  і  регулювання  закупівель  і

поставок ТМЦ в органи та підрозділи НП України протягом планового періоду.

Основними завданнями закупівель є:



 дослідження ринку ТМЦ;
 визначення потреби органів та підрозділів НП України в ТМЦ у плановому

періоді (рік, квартали, місяці);
 планування закупівель за термінами, кількістю та якістю ТМЦ;
 пошук постачальників та укладання з ними договорів на поставку ТМЦ;
 контроль поставок та оплати ТМЦ органами та підрозділами НП України;
 підвищення ефективності закупівельної діяльності НП України.

Завданнями МТЗ є оптимальне управління ТМЦ в органах та підрозділах

НП України, зокрема:

а) матеріальними потоками,  що  надходять  зі  складів  ТМЦ в  органи  та

підрозділи НП України;

б) ТМЦ,  які  надходять  до  складських  приміщень  для  їх  подальшого

направлення органам та підрозділам НП України.
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Фінансовий ринок розвивається досить динамічно. Проте даний розвиток

має фрагментарний та  непропорційний характер,  а  загальний його рівень не

відповідає зростаючим потребам національної економіки та суттєво відстає від

стандартів країн-членів Європейського Союзу (далі – ЄС). Попри досить високу

динаміку  свого  формування,  фінансовий  ринок  України,  поки  що  не  став

головним та  зручним механізмом реалізації  інвестиційних програм держави,

суб’єктів господарювання та приватних домогосподарств.

У  структурі  українського  фінансового  ринку  невиправдано  малою  є

частка  небанківського  фінансового  сегменту,  на  яку  припадає  менше  10 %



загального  обсягу  активів  фінансових  установ.  Торгівельно-розрахункова

інфраструктура  фондового  ринку  є  незручною,  витратною  і  до  кінця  не

сформованою.  Як  наслідок  приблизно  90 %  усього  обсягу  цінних  паперів,

емітованих в Україні, обертаються на неорганізованому позабіржовому ринку.

Фінансові  установи  України  надають  клієнтам  досить  вузький  спектр

фінансових послуг, більшість яких має незадовільній рівень якості,  а  законні

права та інтереси споживачів цих послуг погано захищені.

Одним з  головних чинників  такого стану справ є  недосконале  правове

середовище та недоліки державного регулювання. Нормативно правова база, що

покликана  регулювати  різні  аспекти  професійної  діяльності  на  фінансовому

ринку, є досить суперечливою та не повністю сформованою.

Недосконалість  державного  регулювання  та  нагляду  унеможливлює

комплексний  підхід  до  розвитку  ринку  як  цілісної  системи  та  не  дозволяє

забезпечити ефективного контролю за діяльністю фінансових конгломератів та

консолідованого нагляду за професійними учасниками різних сегментів ринку.

Це  в  свою  чергу  зумовлює  фрагментарність  розвитку  ринку,  тінізацію  та

криміналізацію  діяльності  на  ньому,  а  також  надмірного  витоку  капіталу  з

країни. Існуюча правова база не забезпечує ефективної протидії маніпулюванню

цінами  особливо  на  фондовому  ринку  та  незаконному  використанню

інсайдерської  інформації.  Невизначеність  щодо  шляхів  та  меж

саморегулювання,  з  одного боку  –  призводить  до  невиправданого втручання

держави в ринкові процеси, а з іншого – не дозволяє підключити до ефективної

розбудови  фінансового  ринку  інтелектуальні  та  організаційні  ресурси

професійних об’єднань його учасників.

Розвиток  фінансового  ринку  гальмується  насамперед  низькою

капіталізацією фінансових установ. Загальний капітал усієї банківської системи

України  дорівнює  власному  капіталу  одного  середнього  за  розмірами

європейського  банку. Неадекватність  капіталу  банківських  установ  компаній

виступає серйозним бар’єром для забезпечення реального сектору вітчизняної

економіки  довгостроковими  фінансовими  ресурсами,  а  недокапіталізованість

страхових  компаній  унеможливлює  страхування  масштабних  ризиків  в



енергетичній, екологічній та фінансових сферах, стримує розвиток аграрного та

медичного страхування.

Інвестиційні  можливості  фінансових  установ  обмежуються  дефіцитом

привабливих для довгострокового розміщення коштів фінансових інструментів.

Нерозвиненість  інститутів  спільного  інвестування,  страхування  життя,

недержавної пенсійної системи та довірчого управління не дозволяє в повному

обсязі  залучати  заощадження  приватних  домогосподарств  до  інвестиційного

процесу.  Цьому  також  заважає  відсутність  дієвих  механізмів  податкового

стимулювання  інвестиційної  активності  громадян  та  законодавчих  засад  для

впровадження інвестиційного страхування.

Одним з суттєвих чинників, що негативно впливає на розвиток ринку в

цілому  є  низька  транспарентність  державних  регуляторних  органів  та

інформаційна закритість фінансових установ, зокрема, нестача інформації щодо

результатів  їх  діяльності  та  послуг,  що  вони  надають.  Існуючі  законодавчі

вимоги  та  процедури  розкриття  інформації  не  відповідають  міжнародним

стандартам  і  потребам  інвесторів  та  споживачів  фінансових  послуг,  не

дозволяють  оцінити  рівень  надійності,  кредитоспроможності  та  фінансової

стійкості  операторів  ринку. Цьому, зокрема,  заважає  нерозвиненість  системи

рейтингових оцінок та існуючий монополізм на ринку вітчизняних рейтингових

послуг,  відсутність  практики  оцінки  та  розповсюдження  інформації  щодо

результативності  інвестиційної діяльності  компаній з управління активами та

інституційних інвесторів.

Характерною  особливістю  вітчизняних  фінансових  установ  є

невідповідність  їх  діяльності  міжнародним стандартам,  зокрема правилам та

процедурам, визначеним Директивами ЄС. Найбільш суттєвими відмінностями

від загальновизнаних стандартів є:

 низький рівень уніфікації регуляторних вимог до фінансових установ, у

тому числі до розкриття регулярної та особливої інформації;
 відсутність  дієвих  механізмів  захисту  законних  прав  акціонерів

особливо  у  випадку  банкрутства  або  реструктуризації  товариств  та  клієнтів



фінансових установ у випадку шахрайства та зловживань з боку менеджерів і

власників.

Враховуючи вищевикладене необхідно:

 визначити  пріоритети  державної  політики  на  фінансовому  ринку  та

забезпечити розробку заходів його розвитку;
 забезпечити єдиний підхід до регулювання діяльності на фінансовому

ринку як банківських, так і небанківських фінансових установ;
 розширити  повноваження  державних  регуляторних  органів  щодо

регулювання діяльності небанківських фінансових установ;
 оптимізувати  державне регулювання фінансового ринку та  розвивати

саморегулювання,  а  також  посилити  контроль  за  дотриманням  учасниками

фондового ринку регулятивних вимог;
 поступово передати саморегулівним організаціям частину повноважень

щодо  передліцензійної  діяльності,  моніторингу  діяльності  членів  таких

організацій, перепідготовки та попередньої сертифікації фахівців;
 підвищити вимоги до ліцензування професійних учасників фінансового

ринку.

Список використаних джерел:

1. Стратегія  розвитку  фінансового  сектору  України  /  [Електронний

ресурс]. – Режим доступу: http://www.miireferat.com/referati/ /78990.html.

Жмудінський В.П. ХАРАКТЕРИСТИКА СПЕЦІАЛЬНОГО
ПОДАТКОВОГО РЕЖИМУ ДЛЯ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ

ПІДПРИЄМСТВ

Жмудінський  Василь  Петрович  здобувач  наукового  ступеня  доктора

філософії  (кандидата  наук)  кафедри  економіко-правових  дисциплін

Національної академії внутрішніх справ



Розвиток економіки кожної держави, залежить перш за все від стабільної

та  вдосконаленої  податкової  системи,  яка  повинна  функціонувати  прозоро,

відкрито, з конкретно визначеними податковими механізмами та правилами.

Одним  із  елементів  податкового  механізму,  який  використовується  в

Україні є застосування спеціальних податкових режимів.

Нормами Податкового кодексу України (далі – ПК України) визначено, що

спеціальний  податковий  режим  –  це  система  заходів,  що  визначає  особливий

порядок оподаткування окремих категорій господарюючих суб’єктів.

Спеціальний  податковий  режим  може  передбачати  особливий  порядок

визначення елементів податку та збору, звільнення від сплати окремих податків

та зборів [1].

На  сьогодні  в  податковому  законодавстві  широко  використовується

термінологія, пов’язана з поняттям «режим» та «спеціальний податковий режим».

Слово  «режим»  (від  лат.  regimen  –  управління)  характеризує  сукупність

правил,  заходів,  норм  для  досягнення  певної  мети.  Відповідно  «режим

оподаткування»  можна  визначити  як  сукупність  правил,  норм  і  заходів  щодо

оподаткування  фізичних  та  юридичних  осіб  з  метою централізації  ресурсів  на

державному  рівні.  По  суті  податковий  режим  визначає  загальний  порядок

обчислення  і  сплати  податків,  який  підлягає  застосуванню  до  усіх  платників

податків.

У  свою чергу, слово  «спеціальний»  характеризує  те,  що  має  особливе

значення,  призначене  виключно  для  чогось.  Відповідно,  словосполучення

«спеціальний режим оподаткування» означає встановлення особливого порядку

нарахування  та  сплати  податкових  платежів  стосовно  окремих  категорій

платників. Ключовою частиною відміченого є розуміння поняття «особливого»

– відмінного від іншого, у даному випадку – загального режиму оподаткування.

В  юридичній  літературі  вказані  поняття  також  інтерпретуються  по

різному. Так, на думку відомого науковця Сарани С.В., спеціальний податковий

режим – це окрема система заходів щодо оподаткування, яка застосовується у

відповідний податковий період, переважно виступаючи підсистемою загального

податкового режиму, стосується окремих категорій суб’єктів господарювання,



особливих груп об’єктів оподаткування чи певної території або галузі економіки

та  передбачає  застосування альтернативних податків  і  додаткових зборів,  що

збільшують податкове навантаження для окремих категорій платників [2, c. 25].

Більш  широко  розкриває  ознаки  спеціального  податкового  режиму

визначення В.В. Сідляра, за яким спеціальний податковий режим – це система

заходів  і  правил,  що  визначає  особливий  порядок  організації  та  здійснення

оподаткування  на  певній  території,  у  певній  галузі  економіки  чи  окремих

категорій господарюючих суб’єктів, який відрізняється від загального режиму

оподаткування,  передбаченого законодавством,  і  запроваджується державою з

певними  цілями  за  допомогою  встановлення  податкових  преференцій  для

суб’єктів господарювання [3, c. 166].

Однією  із  преференцій,  яка  передбачена  діючим  податковим

законодавством  є  встановлення  спеціального  податкового  режиму  для

сільськогосподарських підприємств у формі спрощеної системи оподаткування,

обліку  та  звітності,  яка  визначає  особливий  механізм  справляння  податків  і

зборів,  що  встановлює  заміну  сплати  окремих  податків  і  зборів,  на  сплату

єдиного податку, з одночасним веденням спрощеного обліку та звітності.

Зокрема, до четвертої групи суб’єктів господарювання, які застосовують

спрощену  систему  оподаткування,  обліку  та  звітності  (платників  єдиного

податку четвертої групи) відносяться сільськогосподарські товаровиробники, у

яких  частка  сільськогосподарського  товаровиробництва  за  попередній

податковий (звітний) рік дорівнює або перевищує 75 %.

Частка сільськогосподарського товаровиробництва – питома вага доходу

сільськогосподарського  товаровиробника,  отриманого  від  реалізації

сільськогосподарської  продукції  власного  виробництва  та  продуктів  її

переробки, у загальній сумі його доходу, що враховується під час визначення

права такого товаровиробника на реєстрацію як платника податку.

Сільськогосподарський товаровиробник –  юридична особа незалежно від

організаційно-правової  форми,  яка  займається  виробництвом

сільськогосподарської  продукції  та/або розведенням,  вирощуванням та  виловом

риби у внутрішніх водоймах (озерах, ставках та водосховищах) та її переробкою



на власних чи орендованих потужностях, у тому числі власновиробленої сировини

на давальницьких умовах, та здійснює операції з її постачання.

Внаслідок  застосування  сільськогосподарськими  підприємствами

зазначеного  спеціального  податкового  режиму,  останні  звільняються  від

обов'язку нарахування, сплати та подання податкової звітності з таких податків і

зборів:  податку  на  прибуток  підприємств;  податку  на  майно  (в  частині

земельного податку); рентної плати за спеціальне використання води.

Таким  чином,  вищевказаний  спеціальний  податковий  режим  є  для

сільськогосподарських  підприємств  стимулюючим  фактором  за  допомогою

якого такі суб’єкти господарювання отримують значні пільги в оподаткуванні.

Характерними  ознаками  для  застосування  вказаного  спеціального

податкового  режиму  є:  1) наявність  статусу  сільськогосподарського

товаровиробника;  2) дотримання  частки  сільськогосподарського

товаровиробництва в  розмірі  75 %;  3) наявність у  власності  або користування

земель сільськогосподарського призначення.

Ще  однією  формою  спеціального  податкового  режиму,  який

використовували  сільськогосподарські  підприємства  був  спеціальний  режим

оподаткування діяльності у сфері сільського господарства, визначений ст. 209

ПК України.

Відповідно  до  зазначеного  режиму,  сума  податку  на  додану  вартість,

нарахована сільськогосподарським підприємством на вартість поставлених ним

сільськогосподарських  товарів/послуг,  підлягала  сплаті  до  бюджету  за

операціями  з  сільськогосподарськими  товарами/послугами  (крім  операцій  із

зерновими і технічними культурами та операцій з продукцією тваринництва у

розмірі  50 %; за операціями із  зерновими і  технічними культурами у розмірі

85 %; за операціями з продукцією тваринництва у розмірі 20 %, а інша частина

коштів, підлягала перерахуванню на спеціальні рахунки, відкриті в установах

банків  та/або  в  органах,  що  здійснюють  казначейське  обслуговування

бюджетних коштів і не підлягала сплаті до бюджету та повністю залишалися в

розпорядженні такого сільськогосподарського підприємства для використання у

виробництві сільськогосподарських товарів/послуг.



Отже, перебування  сільськогосподарських підприємств на спеціальному

режимі оподаткування податком на додану вартість, мало важливе значення для

всієї  галузі  сільського господарства,  оскільки під  час  функціонування такого

режиму,  50 %  сплаченого  податку  на  додану  вартість  поверталося

сільськогосподарським  підприємствам  на  їхні  спеціальні  рахунки  і  в

подальшому  такі  кошти  використовувалися  ними  для  здійснення

сільськогосподарської діяльності.

Однак,  з 1 січня 2017 року стаття 209  ПК України  втратила чинність і

відповідно  сільськогосподарські  підприємства  були  позбавлені  можливості

застосовувати згаданий спеціальний податковий режим.
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Основними її недоліками є:
 низький  рівень  капіталізації  банків,  як  наслідок  –  нездатність

банківської  системи  забезпечити  економічне  зростання  необхідними  за

обсягами, ціною і термінами кредитними ресурсами;
 відсутність  у  більшості  банків  планування  та  стратегії  розвитку,

ефективних механізмів та інструментів управління ризиками;
 невідповідність  принципів  корпоративного  управління  банків

міжнародним стандартам.
До  найбільш  актуальних  проблем  розвитку  банківської  системи  що

потребують свого негайного вирішення належать:
 неадекватність  розміру  банківського  капіталу  обсягам  кредитних

операцій;
 незбалансованість  між  термінами  залучених  грошових  ресурсів  та

строками наданих кредитів;
 неконкурентне  ціноутворення  на  існуючі  кредитні  послуги  та

зависокий рівень процентної маржі;
 невідповідність  рівня  банківського  менеджменту  сучасним  світовим

стандартам;
 недостатня ефективність банківського нагляду;
 значна  залежність  діяльності  банків  від  валютної  складової  та

зовнішніх політико-економічних чинників.
Розвиток  банківської  системи  має  здійснюватись  за  такими  основними

напрямами:
 підвищення  рівня  капіталізації  банків,  якості  та

конкурентоспроможності банківських кредитних послуг;
 впровадження сучасних систем управління ризиками та  міжнародних

стандартів корпоративного управління;
 посилення захисту прав вкладників, клієнтів та кредиторів банківських

установ;
 створення  інституту  відокремленого  банківського  нагляду  та

впровадженні стратегії активного нагляду, орієнтованого на виявлення проблем

у діяльності банку на ранніх стадіях їх виникнення та своєчасного реагування.
У  цьому  зв’язку  зауважимо,  що  для  реалізації  основних  напрямів

державної  політики  розвитку  вітчизняної  банківської  системи  мають  бути

здійснені наступні заходи:



 підвищити  рівень  капіталізації  банків  та  конкурентоспроможності

банківських  кредитних  послуг.  Підвищення  рівня  капіталізації  банківських

установ  має  здійснюватись  з  урахуванням  зростання  обсягів  кредитних

операцій,  шляхом  залучення  до  банків  додаткового  акціонерного  капіталу,

стимулювання  капіталізації  прибутку  в  банках,  впровадження  обов’язкового

котирування та продажу банками власних акцій на організованому ринку цінних

паперів;
 розвивати нові сегменти ринку банківських послуг, орієнтованих як на

потреби  великих  компаній,  так  і  на  малий  та  середній  бізнес  і

домогосподарства, зокрема, факторингу, лізингу, довірчого управління коштами

клієнтів, роздрібного споживчого кредитування та іпотеки;
 впроваджувати сучасні та надійні банківські технології, автоматизовані

системи  та  їх  швидке  відновлення  для  безперебійного  функціонування

зазначених систем у разі негативної дії на них зовнішніх факторів;
 зменшення  позабанківського  грошового  обігу,  зокрема,  шляхом

запровадження  сучасних  технологій  оплати  праці,  а  також  збільшення

масштабів здійснення населенням платежів за товари і послуги у безготівковій

формі, у тому числі за допомогою пластикових карток та інших безготівкових

платіжних інструментів;
 розширення  інструментарію  рефінансування  банківських  установ,

зокрема, під заставу іпотечних кредитів;
 підвищення рівня відповідальності керівників і власників банку за його

безпечність  і  фінансову  стабільність,  посилення  вимог  до  кваліфікаційного

рівня  членів  наглядових  рад  банківських  установ  та  запобігання  конфлікту

інтересів  шляхом  впровадження  сучасних  стандартів  корпоративного

управління;
 розширення  Національним  банком  України  переліку  та  посилення

вимог до змісту інформації, що підлягає обов’язковому оприлюдненню – про

фінансовий  стан,  власників,  структуру  управління,  якісні  характеристики

менеджменту, основні інвестиції тощо;
 забезпечення  сприятливих  умов  для  розвитку  сучасних  форм

кредитування, з одночасним удосконаленням механізму захисту прав кредиторів

і споживачів банківських послуг;



 становлення  мережі  рейтингових  агентств  як  незалежних оцінювачів

фінансового стану банків та їх ризиків;
 спрощення та  уніфікація  процедури звернення стягнення на  предмет

застави та задоволення забезпечених заставою вимог кредиторів;
 удосконалення механізмів ліквідації банків, у яких відкликано ліцензії

на  здійснення  банківських  операцій,  створення  інституту  корпоративних

ліквідаторів;
 поширення практики урегулювання правових конфліктів за допомогою

діяльності третейських судів та шляхом запровадження інституту фінансового

омбудсмена.
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Сучасна банківська система України як система ринкового типу перебуває

в  процесі  розвитку  і  потребує  її  подальшого  вдосконалення.  Механізм

функціонування  банківської  системи  постійно  змінюється  і  залежить  від

обґрунтованого  й  ефективного  визначення  змісту  діяльності  банківської

системи України, що розкривається в її головних напрямах, до яких належать [1,

с. 106]:

 закріплення  фінансової  стабілізації  та  зміцнення  купівельної

спроможності  національної  грошової  одиниці  через  стримування  темпів

інфляції;
 здійснення  кількісного  контролю  за  динамікою  грошової  маси,  яка

відповідає реальний зміні внутрішнього валового продукту;



 забезпечення  купівельної  спроможності  національної  валюти,  яка

сприяла б збалансуванню інтересів як державних, так і недержавних суб’єктів

національної економіки;
 підтримка  короткострокової  ліквідності  комерційних  банків

Національним банком України;
 стимулювання  процесів  збільшення  вкладів  населення  в  банківську

систему  підвищенням  гарантованості  їх  повернення  через  дію  механізмів

страхування  депозитів  та  орієнтацію  комерційних  банків  на  встановлення

реальних відсоткових ставок за депозитами з урахуванням рівня інфляції;
 зростання  кредитної  активності  комерційних  банків  з  метою

підвищення кредитної підтримки вітчизняних підприємств;
 стимулювання інвестиційної  спрямованості  в  діяльності  комерційних

банків збільшенням обсягів довгострокового кредитування;
 подальше скорочення частки готівки в обігу;
 утримання валютних резервів в обсягах,  необхідних для підтримання

купівельної спроможності національної валюти;
 покриття дефіциту державного бюджету за рахунок неемісійних джерел

фінансування  через  подальший  розвиток  ринку  державних  цінних  паперів  і

зовнішніх запозичень;
 підвищення внутрішньої та зовнішньої стабільності гривні;
 продовження  забезпечення  процесу  «дедоларизації»  національної

економіки  активізацією  привабливості  гривневих  активів  порівняно  з

вкладеннями в активи в іноземній валюті;
 поточне  регулювання  системи  валютних  обмежень  та  економічних

нормативів;
 забезпечення  нормального  функціонування  національної  валютної

системи,  збалансованості  платіжного  балансу,  гармонізації  інтересів

експортерів та імпортерів;
 ретельний  контроль  за  капітальними  операціями  резидентів  і

нерезидентів на фінансовому ринку України;
 сприяння співробітництву з міжнародними фінансовими організаціями

та залучення інвестицій від цих установ для виконання програми стабілізації та

структурної перебудови економіки.



Розглядаючи  банківську  систему  України  з  практичного  аспекту, варто

наголосити  на  тих  проблемах,  що  стоять  перед  банками  і  впливають  на

формування повноцінних ринкових засад у банківському секторі.

До основних проблем слід віднести:

 зменшення основного капіталу банків, неможливість банків підвищити

розмір статутного капіталу відповідно до чинного законодавства;
 заборгованість господарських суб’єктів перед банками, значний обсяг

неповернутих кредитів, що впливає на стан банківських активів;
 висока  залежність  низки  банків  від  стану  державного  і  місцевих

бюджетів;
 нехтування  питаннями  освоєння  перспективних  банківських

технологій, можливістю впроваджувати банківський менеджмент і маркетинг;
 концентрація  зусиль  банків  на  отриманні  спекулятивного прибутку  і

недостатня увага до кредитування реального сектора економіки;
 слабкий банківський нагляд за функціонуванням банківської системи,

недостатній захист інтересів вкладників, акціонерів і пайовиків;
 недоліки  чинного  законодавства,  неврегульованість  багатьох

юридичних  аспектів  діяльності  банків,  небанківських  фінансових  установ,

відсутність  системи  страхування  вкладень  громадян,  організації  процедур

санації, реструктуризації та банкрутства банків [2, с. 207].
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Україна  з  моменту  отримання  незалежності,  маючи  у  спадок  від

радянської  влади неринкову (бюджетну економіку)  почала та  продовжує свій

розвиток в напрямку повноцінної ринкової економіки.

Слід погодитись з твердженнями науковців Бечко П.К. та Захарчук О.А.,

що визначивши свою економічну політику, держава визначає напрям розвитку, а

також  стратегію  і  тактику  досягнення  поставленої  мети.  Тому  податкова

система  і  податкова  політика  має  чітку  цілеспрямованість  на  вирішення

конкретних  завдань  і  проблем.  Податки  в  руках  держави  повинні  стати

основним  інструментом  державного  регулювання  економіки,  формування

доходів бюджету, стимулювання науково-технічного прогресу, обмеження росту

цін  та  інфляції.  Податкова  система  зобов’язана  забезпечити  гарантоване  і

стабільне  надходження  доходів  бюджету,  а  державі  можливість  всебічного

впливу на соціально-економічний розвиток суспільства [1, c. 65].

Земля  є  одним із  основних об’єктів  ринкових відносин,  навколо  якого

тривають  дискусії  як  у  внутрішніх  політичних  колах  так  і  є  постійним

предметом  консультацій  з  Міжнародним  валютним  фондом  перед  розглядом

можливості надання Україні чергового траншу.

Окрім того, що земля являється об’єктом ринкових відносин, вона є також

об’єктом  оподаткування  в  системі  місцевих  податків  -  земельним  податком,

який в руках державних органів та органів місцевого самоврядування повинен

стати  одним  із  основних  інструментів  підвищення  доходів  місцевих  та

державного бюджетів.



Таким  чином,  на  думку  автора,  вдосконалення  правового  регулювання

адміністрування місцевого податку який встановлено відповідно до пп. 265.1.3

ст. 265 Податкового кодексу України (далі  ПК України) -  плата за  землю - є

першочерговим завданням держави перед прийняттям Закону України «Про обіг

земель сільськогосподарського призначення».

Задля  можливості  науково  обґрунтованого  вдосконалення  правового

регулювання  адміністрування  земельного податку  необхідно  розглянути  його

через  призму  єдиних  принципів,  які  забезпечують  загальнонаукові  основи

побудови  податкової  системи:  вигоди  та  адміністративної  зручності,

платоспроможності і визначальної бази.

Відповідно до ст. 269 ПК України платниками земельного податку є:

– власники земельних ділянок, земельних часток (паїв);

– землекористувачі.

Базою  оподаткування  згідно  пп.271.1.1  п.  271.1  ст.  271  ПК  України

визначено  нормативну  грошову  оцінку  земельних  ділянок  з  урахуванням

коефіцієнта  індексації,  визначеного  відповідно  до  порядку,  встановленого

розділом ПК України, який регулює оподаткування майна.

Стаття 274 ПК України визначає, що ставка податку за земельні ділянки,

нормативну  грошову  оцінку  яких  проведено,  встановлюється  у  розмірі  не

більше 3 відсотків від їх нормативної грошової оцінки, для земель загального

користування - не більше 1 відсотка від їх нормативної грошової оцінки, а для

сільськогосподарських угідь - не менше 0,3 відсотка та не більше 1 відсотка від

їх нормативної грошової оцінки [2].

Пунктом  281.3  ст.  281  ПК  України  встановлено  пільгу,  щодо  сплати

земельного  податку,  відповідно  до  якої  звільняються  на  період  дії  єдиного

податку  IV  групи  власники  земельних  ділянок,  земельних  часток  (паїв)  та



землекористувачі  за  умови  передачі  земельних  ділянок  та  земельних  часток

(паїв) в оренду платнику єдиного податку IV групи.

Окрім того,  пп.  269.2.  ст. 269 ПК України визначено,  що для суб’єктів

господарювання, які застосовують спрощену систему оподаткування, обліку та

звітності ПК України встановлюються особливості справляння податку.

До  IV  групи  спрощеної  системи  оподаткування  відносяться

сільськогосподарські  товаровиробники,  у  яких  частка  сільськогосподарського

товаровиробництва  за  попередній  податковий  (звітний)  рік  дорівнює  або

перевищує 75 відсотків (пп.4 п. 291.4 ст. 291 ПК України) [2].

Для  платників  єдиного  податку  четвертої  групи  розмір  ставок  податку

встановлюється  відповідно  до  п.  293.9  ст. 293  ПК України  з  одного гектара

сільськогосподарських  угідь  та/або  земель  водного  фонду  та  залежить  від

категорії  (типу)  земель,  їх  розташування  і  становить  (у  відсотках  бази

оподаткування): для ріллі, сіножатей і пасовищ (крім ріллі, сіножатей і пасовищ,

розташованих  у  гірських  зонах  та  на  поліських  територіях,  а  також

сільськогосподарських угідь, що перебувають в умовах закритого ґрунту) - 0,95;

для ріллі, сіножатей і пасовищ, розташованих у гірських зонах та на поліських

територіях, - 0,57; для багаторічних насаджень (крім багаторічних насаджень,

розташованих  у  гірських  зонах  та  на  поліських  територіях)  -  0,57; для

багаторічних  насаджень,  розташованих  у  гірських  зонах  та  на  поліських

територіях, - 0,19; для земель водного фонду - 2,43; для сільськогосподарських

угідь, що перебувають в умовах закритого ґрунту, - 6,33.

Базою оподаткування для платників єдиного податку IV групи спрощеної

системи  оподаткування,  згідно  п.  2921.2  ПК  України  є  нормативна  грошова

оцінка одного гектара сільськогосподарських угідь (ріллі, сіножатей, пасовищ і

багаторічних насаджень), з урахуванням коефіцієнта індексації, визначеного за

станом на 1 січня базового податкового (звітного) року відповідно до порядку,

встановленого цим Кодексом [2].



За принципом вигоди для платника податку, власника земельної ділянки

сільськогосподарського  призначення,  який  передав  таку  земельну  ділянку  в

оренду, з одного боку нібито відсутнє податкове навантаження але одночасно

відсутня і будь-яка вигода, так як він не отримує будь-яких суспільних благ та

власне за дуже мізерну орендну плату він отримує лише погіршення стану його

приватної  власності  через  недбале  ставлення  до  неї  землекористувача.  Для

місцевого бюджету вигода від таких платників податків також відсутня, адже

фактично вони не сплачують будь-яких коштів до бюджету, тож і місцеві органи

влади власне не переймаються їх потребами і суспільними благами.

За  принципом  вигоди  земельний  податок,  який  стягується  з  платників

податку IV групи спрощеної  системи оподаткування можна вважати надміру

вигідним для платника податку, адже до місцевого бюджету він сплачує податок

у розмірі відсотку менше 1 від нормативної грошової оцінки землі і фактично за

безцінь орендує земельну ділянку у її власника при цьому в процесі здійснення

господарської діяльності при недотриманні сівозмін фактично виснажує землі

задля отримання надприбутків та руйнує дорожні покриття, які відновлюються

за рахунок місцевих бюджетів.

За  принципом  адміністративної  зручності  земельний  податок,  що

сплачується платниками податку IV групи спрощеної системи оподаткування є

зручним для  держави  щодо  організації  адміністрування  цього  податку, адже

платник податку самостійно визначає річну суму та до 20 лютого поточного

року  подає  декларацію  до  контролюючого  органу  та  відповідно  до  цієї

декларації щоквартально сплачує податок.

Щодо  зручності  адміністрування  земельного  податку  для  платника

податку,  він  також  є  доволі  зручним  так  як  сплата  податку  здійснюється

щоквартально та найбільший відсоток сплачується у період отримання плодів

(доходів) від використання земельних ділянок.

За  принципом  платоспроможності  земельний  податок,  що  сплачується

платниками податку IV групи спрощеної системи оподаткування має незначний

податковий  тягар  та  за  горизонтальною  рівністю  є  таким,  що  відповідає

принципу  платоспроможності,  так  як  ставки  є  пропорційними,  то  платники



податків з однаковою податковою базою (нормативною грошовою оцінкою 1 га

землі) сплачують одинакові суми податку.

Досягнення  ж  вертикальної  рівності  при  оподаткуванні  земельним

податком  платників  податку  IV  групи  спрощеної  системи  оподаткування  є

неможливим, так як ставки цього податку пропорційні, а не прогресивні.

В результаті  платники податку з однаковою площею земельних ділянок

(об’єктом  оподаткування)  та  однаковою  нормативною  грошовою  оцінкою

одного  гектара  землі  (базою  оподаткування)  але  різним  майновим  станом

(платоспроможність  залежить  від  посіву  різних  культур)  будуть  сплачувати

земельний податок у однаковій сумі грошових коштів.

За принципом визначальної бази земельний податок повинен формуватися

задля  мети  прогресивного  розвитку  ринку  землі  але  фактично  в  Україні

відсутня стратегія  такого розвитку ринку землі  яка  б  забезпечувала  державі,

власникам,  а  також  користувачам  земельних  ділянок  економічну  вигоду  та

конкурентоспроможність по відношенню до іноземних інвесторів.

Проаналізувавши земельний податок, який сплачують платники податку

IV групи спрощеної системи оподаткування через призму єдиних принципів, які

забезпечують  загальнонаукові  основи  побудови  податкової  системи,  а  також

застосування  пільги  для  власників  земельних  ділянок,  які  передали  такі

земельні ділянки в оренду вище зазначеним платникам податків, можна дійти

висновку що земельний податок загалом відповідає принципу адміністративної

зручності,  частково  відповідає  принципу  вигоди  та  принципу

платоспроможності, та не відповідає принципу визначальної бази.

Автор вважає, що необхідно розробити рекомендації щодо вдосконалення

правового регулювання адміністрування земельного податку таким чином, щоб

стало  можливим  досягнення  вертикальної  рівності  принципу

платоспроможності, а також досягнення балансу за принципом вигоди як для

платників податку власників земельних ділянок фізичних осіб, так і платників

податків IV групи спрощеної системи оподаткування.
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Поступальний розвиток сучасних валютних відносин в Україні потребує

їх належного правового регулювання. Ця обставина спонукає до необхідності

наукового  аналізу  змін,  що  відбуваються,  а  також теоретичного  осмислення

питань фінансово-правового регулювання валютних відносин в Україні.

Загалом, по своїй правовій природі відносини у сфері валютної діяльності

носять  публічний  і  комплексний  характер.  Відповідно,  вони  регулюються

нормами  різних  галузей  права  та,  зокрема,  нормами  фінансового  права.

Фінансово-правове  регулювання  валютних  відносин  –  одне  з  молодих  та

перспективних  напрямків  правотворчої  і  правозастосовної  діяльності.  Слід

звернути увагу на те, що правова основа цих відносин до нинішнього моменту

не  сформована  належним  чином.  Зазначена  обставина  впливає  на

правозастосовну практику в цій галузі.  У зв’язку з цим сукупність норм, що

регулюють  вказані  відносини,  потребує  удосконалення  та  систематизації

відповідно  з  динамікою  розвитку  самих  валютних  відносин.  Таким  чином,

необхідність наукового осмислення проблем фінансово-правового регулювання

валютної системи обумовлена наступними причинами.

По-перше,  нині  створені  об’єктивні  передумови для переходу на більш

високий якісний рівень правового регулювання валютних відносин. Зокрема, в

Україні  сформувався  валютний  ринок,  створені  основи  правового  механізму

http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/2755-17


валютних відносин, напрацьована практика реалізації валютного законодавства,

з’явилася  можливість  рецепції1 норм  зарубіжного  валютного  права.  Все  це

вимагає  системного  наукового  узагальнення  з  метою  вдосконалення

нормативних актів у досліджуваній сфері.  По-друге, прийняття у лютому 1993

року Декрету Кабінету Міністрів України «Про систему валютного регулювання і

валютного  контролю»  мало  на  меті  створити  передумови  для  подальшої

лібералізації сучасних валютних відносин.

Якщо розглянути сучасні валютні відносини в генезисі, то можна зробити

наступні висновки.

У  1991  році  у  зв’язку  зі  зміною  політичної  та  економічної  системи  в

нашій державі пішла в минуле командно-адміністративна тенденція управління

економікою  в  цілому  і  валютним  ринком  зокрема,  що  з  часом  призвело  до

скасування цілого спектру валютних обмежень.

Проводячи  аналогію  з  промислово  розвинутими  країнами  (наприклад,

США,  Японія),  не  можна  стверджувати,  що  наша  країна  досягла  того  рівня

економічного  розвитку,  який  припускає  повну  лібералізацію  валютного

законодавства (в зазначених країнах значно розширені права резидентів, зняті

основні обмеження на операції, що здійснюються нерезидентами, регулювання

руху капіталу забезпечується ринковим механізмом і інструментами грошово-

кредитної політики).

Процес  лібералізації  є  еволюційним,  оскільки  країна  повинна  досягти

такого  рівня  розвитку  економіки,  коли  її  національна  валюта  стає  вільно

конвертованою,  а  конкурентоспроможність  визначається  ринковими

показниками на світових валютних біржах.  Ці  позитивні  тенденції  неминуче

супроводжуються  вдосконаленням  нормативної  бази,  яка  покликана  чітко

регламентувати як можливість участі держави у регулюванні економіки країни,

так і умови такої участі.

Наша держава відноситься до країн з перехідною економікою, тому валютні

обмеження не можуть бути скасовані повністю. Характерною рисою більшості

1 Рецепція римського права (від лат. receptio – прийняття) – процес запозичення і
засвоєння римських юридичних концепцій, поглядів, понять і конструкцій, що 
розпочався у середньовічній Європі.

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%84%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BD%D1%8C%D0%BE%D0%B2%D1%96%D1%87%D1%87%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B0


таких держав  є  наявність  валютних обмежень у  валютному законодавстві,  так

само як і встановлення механізму контролю за дотриманням цих обмежень.

У  чинному  законодавстві  щодо  валютного  регулювання  та  валютного

контролю в якості цілей встановлені забезпечення реалізації єдиної державної

валютної  політики,  а  також стабільності  валюти нашої  країни  і  стабільності

внутрішнього  валютного  ринку.  Реалізація  зазначених  цілей  передбачає

наявність відповідного правового регулювання валютних відносин (зокрема, їх

фінансово-правового регулювання).
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Однією  з  найважливіших  функцій  будь-якої  держави  є  забезпечення

внутрішнього  порядку  в  суспільстві.  Охороною  громадського  правопорядку

займаються спеціально створені для цих цілей органи. Ключове значення серед

них  в  нашій  країні  відіграє  Міністерство  внутрішніх  справ  України  та

Національна  поліція  України.  Від  того,  наскільки  чітко  та  правомірно,

виконують  поліцейські  свої  функціональні  обов’язки,  залежить  і  ставлення

людей до влади.

Необхідність  вдосконалення  правового  регулювання  грошового

забезпечення поліцейських повинна бути спрямована на створення відповідних



умов  для  виконання  поліцейськими  поставлених  перед  ними завдань.  Окрім

цього  грошове  забезпечення  може  та  повинно  стимулювати  перебування  на

службі,  сумлінне  виконання  поліцейськими  своїх  обов’язків,  проходження

служби  протягом  тривалого  періоду  тощо.  Відповідно  і  вдосконалення

правового регулювання  має  бути  спрямоване  на  посилення  відтворювальної,

стимулюючої  та  регулюючої  функцій  грошового  забезпечення  поліцейських.

Соціально-економічні перетворення, що здійснюються в нашій країні, розвиток

вільних ринкових відносин, реалізація концепції щодо переведення натуральних

пільг  у  грошову  форму  –  відіграють  вагому  роль  у  сфері  грошового

забезпечення поліцейських. Специфіка роботи поліцейських полягає в особливо

складних умовах праці, стресових ситуаціях, підвищеному рівні ризику. Тому,

вони повинні бути впевнені в тому, що по завершенню служби або ж у разі

втрати працездатності вони отримають забезпечену старість.

Слід наголосити, що сьогодні рівень добробуту поліцейських пенсіонерів є

досить  низьким.  Крім  цього,  розміри  одержуваного  грошового  забезпечення

поліцейських  також  не  є  адекватними  потребам  сучасного  суспільства.  В

результаті  за  період  проходження  служби  поліцейські  не  мають  можливості

накопичити достатню кількість  грошових коштів  для збереження досягнутого

рівня добробуту після виходу на пенсію. У результаті після завершення служби

поліцейським пенсіонерам доводиться досить тривалий час працювати в інших

організаціях на вільнонайманих посадах. У зв’язку з цим особливої актуальності

набувають  питання  вдосконалення  пенсійної  системи  України  та  розробка

механізмів розрахунку пенсій, що враховують не лише військовий і прирівняний

до нього стаж служби, але і питання, що пов’язані з тим, щоб поліцейські могли

зберегти досягнутий рівень добробуту після виходу на пенсію.

Враховуючи вищевикладене варто зауважити, що на сьогоднішній день у

сфері  грошового  забезпечення  поліцейських  є  ряд  невирішених  та  вкрай

актуальних питань. Зокрема до них можна віднести:

 відсутність  законодавчо  закріпленої  системи грошового забезпечення

поліцейських,  що  спирається  на  об’єктивні  соціально-економічні  показники

розвитку країни;



 здійснення заходів і прийняття відповідних рішень вищими органами

державної влади та управління, нині не відповідає змісту прийнятим за основу

напрямкам реформування системи грошового забезпечення поліцейських;

 відсутність  ефективного законодавчо закріпленого порядку індексації

грошового забезпечення поліцейських;

 чинні нормативно-правові  акти, що регулюють грошове забезпечення

поліцейських, вимагають глибокого та ретельного доопрацювання, виходячи з

існуючих нині умов.
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У розвинених країнах світу, фінансовий контроль відповідно здійснюють:

у державах парламентського типу – парламент, у президентських – виконавча

влада.  Спільні  риси  такого  контролю  зафіксовані  в  принципах  Лімської

декларації, прийнятої в 1997 році на Конгресі Міжнародної організації вищих

контролюючих органів. При цьому фінансовий контроль вважається частиною

державного регулювання з метою виявлення відхилень від прийнятих положень

і  порушень  принципів  законності,  ефективності  та  економії  ресурсів.

Здійснюється, передусім, у формі попереднього контролю для вжиття певних

корегуючих заходів і  недопущення таких порушень у майбутньому та навіть

отримання компенсації за заподіяні збитки.

У більшості розвинених країн світу, у тому числі у країнах Європейського

Союзу,  фінансовий  контроль  здійснює  Рахункова  палата,  а  також  урядові

контрольно-ревізійні  служби.  Так,  у  ФРН,  Фінляндії  та  в  інших  країнах

http://refleader.ru/ujgjgeqasotr.html


рахункова  палата  контролює  діяльність  усіх  федеральних  підприємств,

страхових установ федерації, приватних підприємств із 50 % часткою держави,

решту  організацій  та  відомств,  якщо  вони  розпоряджаються  державними

коштами. В Австрії Рахункова палата уповноважена здійснювати перевірки не

лише  державного  господарства  федерації,  а  й  контролювати  фінансову

діяльність місцевих органів влади, благодійних фондів і закладами, управління

якими здійснюється органами федерації. Державна рахункова палата Угорщини,

крім того,  контролює діяльність  податкового управління,  державної  митниці,

управління гербових зборів і навіть господарську діяльність партій.

У Великій Британії  функції  державного фінансового контролю виконує

Національна ревізійна рада.

У Сполучених Штатах Америки контроль у галузі фінансів здійснюють:

Державне  казначейство,  Головне  контрольно-фінансове  управління  Конгресу,

Адміністративно-бюджетне управління при президентові, Управління з добору і

розстановки  кадрів,  Президентська  рада  з  боротьби  із  фінансовими

зловживаннями  в  державних  закладах,  Рада  честі  й  ефективності  в  уряді,

інспектори  Федеральної  резервної  системи,  Федеральної  корпорації  зі

страхування депозитів штатів та інші органи, не говорячи вже про податкову

службу. У Франції важливу роль в управлінні централізованими фінансовими

ресурсами  крім  уряду  й  Міністерства  фінансів,  промисловості  і  економіки

відіграють  також  такі  спеціалізовані  державні  утворення,  як  Національна

кредитна  рада,  Банківська  контрольна  комісія,  Комісія  економічного  і

регіонального розвитку країни.

Всі  операції,  які  здійснюються  державними  бухгалтерами  Франції,

підлягають низці перевірок, мета яких – забезпечити виконання затверджених

бюджетних  операцій  та  додержання  правил  ведення  державного

бухгалтерського обліку.

Формування  ринкових  відносин  в  Україні  супроводжується  появою

підприємств  різних  форм  власності,  зміною  джерел  формування  фінансових

ресурсів,  принципів  фінансування  та  кредитування,  ціноутворення,  складу

фінансово-кредитної  системи.  За  цих  умов  з’явилося  багато  нових  напрямів



фінансового  контролю,  яким  не  приділялося  належної  уваги  при

адміністративно-командній  системі  управління.  Сформувалася  велика  сфера

діяльності  для  фінансового  контролю,  що  потребує  певної  зміни  та

удосконалення  наявної  системи  контрольних  органів.  Найбільш  прийнятною

для України системою державного фінансового контролю є система, яка існує у

Франції, з огляду на те, що структура цих органів і виконуваних ними функцій

контролю за використанням бюджетних коштів практично ідентична.
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Грошові  розрахунки можуть набирати  як  готівкової,  так  і  безготівкової

форми. Безготівковим грошовим розрахункам, як правило, віддають перевагу.

Це пояснюється тим, що за використання безготівкових розрахунків досягають

значної  економії  витрат  на  їх  здійснення.  Широкому  застосуванню

безготівкових  розрахунків  сприяють  банківські  установи,  у  них  також

заінтересована держава – не тільки з погляду економного витрачання коштів, а й

з погляду вивчення, регулювання і контролю грошового обороту.

Сферу готівкових і безготівкових розрахунків розмежовано. Готівкова форма

розрахунків  застосовується  за  обслуговування  населення  –  виплата  заробітної

плати,  матеріального заохочення,  дивідендів,  пенсій,  грошової  допомоги  тощо.

Отримуючи грошові доходи, населення витрачає їх на купівлю товарів, продуктів

харчування, оплачує послуги та здійснює інші платежі [1, с. 32].



Безготівкові  розрахунки –  це  грошові  розрахунки,  які  здійснюються  за

допомогою записів  на  рахунках  у  банках,  коли  гроші  (кошти)  списуються  з

рахунка платника і переказуються на рахунок отримувача коштів.

Між  готівковою  і  безготівковою  формами  розрахунків  існує  тісний

зв’язок.  Так,  одержуючи  виручку  за  реалізовану  продукцію  в  безготівковій

формі, підприємство повинно отримати в установленому порядку в банківській

установі  готівку  для  виплати  заробітної  плати,  покриття  різних  витрат,  на

господарські потреби тощо. У цьому разі гроші, що надійшли в безготівковій

формі, можуть бути отримані в банку в готівковій формі.

Підприємства  торгівлі,  сфери  обслуговування  населення,  реалізуючи

товари, виконуючи замовлення,  надаючи послуги, отримують плату за це,  як

правило,  готівкою.  Водночас  їхні  розрахунки  з  постачальниками,  фінансово-

кредитними  установами,  цільовими  фондами  в  основному  здійснюються  в

безготівковій формі.

Розвиток ринкових відносин призвів до певних змін у колишній системі

грошових  розрахунків  між  підприємствами,  зокрема  розширив  можливість

застосування  готівкової  форми.  Так,  готівкові  розрахунки  між  підприємствами

можуть здійснюватись як  за  рахунок коштів,  отриманих у  касі  банку, так  і  за

рахунок  виручки  від  реалізації  продукції  (робіт,  послуг)  та  інших  касових

надходжень.

Отримана  готівка  у  вигляді  виручки  від  реалізації  продукції  та  інших

касових  надходжень  може  бути  використана  підприємствами  не  тільки  для

забезпечення господарських потреб, а й на оплату праці і виплату дивідендів

(доходу).  Крім  того,  для  виплат,  пов’язаних  з  оплатою  праці  й  виплатою

дивідендів,  підприємства  можуть  використовувати  й  готівку, отриману  з  кас

банків.  Водночас  підприємства  повинні  забезпечувати  систематичну  і  повну

сплату податків, зборів і обов’язкових платежів у бюджет та державні цільові

фонди згідно з чинним законодавством.

Підприємства  також  можуть  проводити  розрахунки  з  бюджетом  і

державними  цільовими  фондами  готівкою.  Але  якщо  підприємства  мають



податкову заборгованість, розрахунки між покупцем і постачальником продукції

треба здійснювати тільки в безготівковому порядку.

Безготівкові розрахунки слід розглядати як цілісну систему, яка включає:

− класифікацію розрахунків;

− організацію розрахунків;

− форми відповідних документів;

− взаємовідносини платників з банками.

У класифікації безготівкових розрахунків слід розрізняти:

− розрахунки за товарними операціями;

− розрахунки за нетоварними операціями [2, с. 137].

Розрахунки за товарними операціями пов’язані з реалізацією продукції,

виконанням робіт, наданням послуг. Вони становлять переважну частину всього

грошового обороту в державі й обслуговують поточну фінансово-господарську

діяльність підприємств.  Від організації  розрахунків за  товарними операціями

залежать розрахунки за нетоварними операціями.

Розрахунки  за  нетоварними  операціями  пов’язані  з  фінансовими

операціями:  з  кредитною  системою,  з  бюджетами  різних  рівнів,  зі  сплатою

фінансових  санкцій.  Ці  розрахунки  здійснюються  після  реалізації  продукції,

тобто за результатами завершення кругообігу коштів підприємства.

Відповідно  до  територіального  розміщення  підприємств  (покупців  –

продавців) і банківських установ, що їх обслуговують, безготівкові розрахунки

поділяються на місцеві, міжміські та міжнародні.

Місцеві  розрахунки  здійснюються  між  покупцем  і  постачальником

продукції, якщо їх обслуговує одна установа банку або коли банк постачальника

і банк покупця розміщені в тому самому населеному пункті.

Міжміські  –  це  розрахунки,  які  здійснюються  між  покупцем  і

постачальником  через  банки  (постачальника  і  покупця),  що  знаходяться  в

різних регіонах.

Міжнародні  –  розрахунки,  які  здійснюються  за  операціями  купівлі-

продажу через банк постачальника, яким є іноземний банк.



Організація  розрахунків  передбачає  їх  здійснення  записом

(переказуванням)  коштів  з  рахунка  покупця  (платника  коштів)  на  рахунок

постачальника  (отримувача  коштів)  або  заліком  взаємних  розрахунків  між

покупцем і постачальником продукції.

За економічним змістом організація безготівкових розрахунків виходить

за  межі  суто  технічних  операцій,  пов’язаних  зі  списанням  і  зарахуванням

коштів на рахунки клієнтів у банківській установі.

Безготівкові  розрахунки  здійснюються  в  різних  формах.  Різні  форми

розрахунків пов'язані з використанням різних видів розрахункових документів.

Розрахункові  документи  готує  постачальник  або  платник,  а  в  окремих

випадках  –  банк.  Розрахунковий  документ  –  це  відповідно  оформлений

документ  на  переказ  грошових  коштів.  Використовуються  відповідні  форми

безготівкових  розрахунків  (залежно  від  форми  розрахункового  документа),  а

саме:

− платіжними дорученнями;

− платіжними вимогами-дорученнями;

− чеками;

− акредитивами;

− векселями;

− інкасовими дорученнями (розпорядженнями).

Платіжні вимоги та інкасові доручення (розпорядження) застосовуються у

випадках стягнення в безспірному порядку сум фінансових санкцій, недоїмки в

бюджет з податків, штрафів, які нараховані державними податковими органами

[3, с. 188-189].

Правові  основи організації  безготівкових розрахунків у господарському

обороті  регламентуються  законодавчими,  інструктивними  документами.

Національний банк України виступає як методичний центр з розробки форм і

засобів  розрахунків  у  народному  господарстві,  правил  документообігу,

організації банківського контролю за проведенням розрахунків.
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Незважаючи  на  витіснення  дорогоцінних  металів  зі  сфери  грошового

обігу  вони  продовжують  займати  особливе  місце  в  економічному  житті

суспільства.  Завдяки  рідкісним  природним  властивостям  дорогоцінні  метали

широко  використовують  у  світовому  господарському  обороті  в  якості

резервного  та  інвестиційного  активу,  дозволяючи  учасникам  ринку

диверсифікувати ризики та захищати заощадження від їх знецінення.

В  умовах  зростаючої  нестабільності  світових  на  фінансових  ринках  і

посилення інфляційних очікувань багато держав, як розвинені,  так і  країни, що

розвиваються,  стимулюють  розвиток  операцій  з  дорогоцінними  металами  на

внутрішньому  ринку. Їх  розглядають  в  якості  одного  з  основних  інструментів

грошово-кредитної політики, що сприяє зміцненню макроекономічної стабільності

в країні та підвищення довіри учасників ринку до національної валюти. У цьому

зв’язку актуальним видається вивчення можливостей більш широкого залучення

дорогоцінних  металів  у  внутрішньодержавний  господарський  обіг,  який



відрізняється  високим  рівнем  доларизації  грошового  обігу  та  залежністю  від

зовнішніх факторів, передусім стану світових ринків сировини.

Як  показує  світовий  досвід,  провідну  роль  у  розвитку  операцій  з

дорогоцінними  металами  на  внутрішньому  ринку  відіграють  банківські

установи.  Саме  вони  є  головними  фінансовими  посередниками,  які

забезпечують  взаємозв’язок  виробників  і  споживачів  дорогоцінних  металів.

Одночасно вони виступають основними провідниками інвестицій у видобувну

галузь, що створюють умови для поступального розвитку ринку дорогоцінних

металів. У зв’язку з цим у більшості країн державна політика в галузі розвитку

ринку  дорогоцінних  металів  базується  на  основі  забезпечення  режиму

найбільшого сприяння банківських операцій з дорогоцінними металами.

Тривале  перебування  дорогоцінних  металів  і  дорогоцінного  каміння  у

складі валютних цінностей передбачає особливий фінансово-правовий режим їх

обігу та збереження певних грошових функцій.

Золотовалютні  резерви  формують  прямий  вплив  на  такі  важливі

макроекономічні  показники,  як  економічне  зростання,  зміцнення  курсу

національної валюти, стабільність грошового обігу (стримування інфляції), що

стає  можливим  у  результаті  вичерпного  регулювання  грошової  системи  за

допомогою  методології  та  виключно  у  рамках  предмета  фінансового  права.

Нарешті,  дослідження  проблем  регулювання  обігу  цінностей  в  історичному

аспекті,  коли  вони  слугували  засобом  обігу,  дозволяє  констатувати,  що

дорогоцінні  метали  та  дорогоцінні  камені  лежали  в  основі  зародження

фінансово-правових відносин.

Таким  чином,  логічним  є  висновок  про  вторинність  приватноправової

природи дорогоцінних металів і  дорогоцінного каміння, використання яких в

приватних цілях стало можливим лише після введення їх в обіг державою як

категорій фінансового права.

На  сучасному  етапі  фінансово-правове  регулювання  обігу  дорогоцінних

металів і дорогоцінних каменів в Україні має ряд значних проблем, вирішення яких

дозволить підвищити ефективність управління даними високоліквідними ресурсами.



По-перше, незважаючи на офіційну відмову від використання дорогоцінних

металів  в  грошовому  обігу,  вони  продовжують  зберігати  своє  значення  як

резервної валюти і частини міжнародних золотовалютних резервів держави.

Дорогоцінні метали виступають в якості страховки проти нестабільності

грошового  обігу,  що  виражається  в  постійно  зростаючої  інфляції.  Завдяки

великій  концентрації  вартості  одиниці  ваги,  високої  стійкості  до  впливу

зовнішніх факторів зазначені цінності дозволяють найкращим чином зберігати

вартість  товарів.  У  зв’язку  з  цим  набуває  актуальності  питання  наділення

дорогоцінних  металів  і  дорогоцінного  каміння  спеціальним  фінансово-

правовим режимом валютних цінностей.

По-друге,  однією  з  проблем  забезпечення  ефективного  управління

запасами  дорогоцінних  металів  і  дорогоцінного  каміння  є  невизначений

фінансово-правовий  режим  доходів  від  реалізації  цінностей.  З  одного  боку,

будучи  частиною  золотовалютних  резервів  країни,  дані  цінності  служать

джерелом фінансування дефіциту державного бюджету, а з іншого боку, вони

являють собою доходи державного бюджету.

По-третє, правовому регулюванню дорогоцінних металів і дорогоцінного

каміння присвячено лише незначна кількість досліджень у фінансовому праві (в

основному на межі минулого та  позаминулого століть у зв’язку з  введенням

паперового грошового обігу).  Але слід  зауважити,  що на сьогоднішній день,

правове  регулювання  обігу  дорогоцінних  металів  і  дорогоцінного  каміння

набуває абсолютно новий сенс і є особливо актуальним в умовах проведення

соціально-економічних реформ в країні.

Список використаних джерел:

1. Янкевич С.В. Правовое регулирование обращения драгоценных металлов

и драгоценных камней в Российской Федерации (финансово-правовые аспекты):

дисс. канд. юрид. наук: 12.00.04 / Янкевич С.В. – Москва, 2015. – 198 с.

Роговенко Д.С. ПРАВОВІ ЗАСАДИ ФУНКЦІОНУВАННЯ ЕЛЕКТРОННОЇ
СИСТЕМИ ПУБЛІЧНИХ ЗАКУПІВЕЛЬ В УКРАЇНІ



Роговенко  Дмитро  Сергійович  начальник  управління  супроводження

здійснення  закупівель  ПАТ  «Державний  ощадний  банк  України»,  кандидат

юридичних наук

Публічні  закупівлі  займають  особливе  місце  в  механізмі  здійснення

видатків  державного  та  місцевих  бюджетів.  Це  не  лише  один  із  важливих

інструментів  задоволення  публічних  потреб,  але  також  один  із  напрямів

розподілу  великих  обсягів  бюджетних  коштів.  Про  масштаби  здійснення

публічних  закупівель  можна  судити  з  аналізу  даних  звітності  електронної

системи публічних закупівель ProZorro, відповідно до якої станом на 20.04.2017

р. проведено більше 740 тис. процедур закупівель із очікуваною вартістю 540,1

млрд. грн. При цьому економія публічних коштів склала 21,75 млрд. грн.

Особливої  актуальності  питання  правового  регулювання  здійснення

публічних закупівель набуло із укладенням Угоди про асоціацію між Україною

та Європейським Союзом,  Європейським співтовариством з  атомної  енергії  і

їхніми державами-членами, ратифікованої Україною згідно Закону України від

16  вересня  2014  року  №  1678-VII (далі  –  Угода). Статтею  148  Угоди

проголошено послідовне наближення законодавства України у сфері державних

закупівель  до  acquis  ЄС  у  сфері  державних  закупівель,  що

супроводжуватиметься  інституційною  реформою  та  створенням  ефективної

системи державних закупівель.

З  01  серпня  2016  року  набув  чинності  Закон  України  «Про  публічні

закупівлі»,  яким  визначаються  правові  та  економічні  засади  здійснення

закупівель  товарів,  робіт  і  послуг  для  забезпечення  потреб  держави  та

територіальної громади. Найбільш істотним та важливим нововведенням Закону

стало  запровадження  електронної  системи  публічних  закупівель  ProZorro.

Практика  застосування  цієї  системи  вимагає  відповідного  узагальнення  та

опрацювання,  в  тому  числі  на  предмет  виявлення  можливих  ризиків  її

застосування.

Одним  із  найбільш  проблемних  питань  у  функціонуванні  системи  на

сьогодні  є  її  правовий  статус.  Так,  за  результатами  аналізу  державних



(публічних)  закупівель  у  2015-2016  рр.  Рахункова  палата  у  своєму  Звіті  від

31.01.2017 р. № 3-1 відзначила наявність ряду системних проблем у правовому

регулюванні функціонування системи публічних закупівель ProZorro:

1) передання  немайнових  авторських  прав  на  інформаційно-

телекомунікаційну систему «Prozorro» не до держави в особі уповноваженого

органу  (Мінекономрозвитку  України),  а  до  суб’єкта  господарювання  –  ДП

«Зовнішторгвидав України» (на сьогодні – ДП «Прозорро»);

2) центральна база даних системи «Prozorro», що містить інформацію про

оголошені  закупівлі,  отримані  пропозиції,  результати кваліфікації  пропозицій

замовниками,  запитання та  скарги від  учасників  і  результати розгляду  скарг,

зберігається на платформі Аmazon.com (США). При цьому будь-які  права чи

зобов’язання щодо зберігання інформації на цій платформі у ДП «Прозорро»

відсутні і на сьогодні належать ГО «Трансперенсі Інтернешнл Україна».

На підставі викладеного Рахунковою палатою зроблено висновок про те,

що підтвердити або спростувати інформацію, яка є та обраховується на сайті

громадської організації, неможливо. При цьому апелювати цифрами з економії

державних коштів щодо застосування електронної системи закупівель, на думку

Рахункової  палати,  некоректно,  а  сама  інформація  не  може  бути  взята  як

правдива та об’єктивна,  оскільки держава в особі Мінекономрозвитку не має

об’єктивної можливості її перевірити та проконтролювати.

Враховуючи позицію Рахункової  палати,  можна  констатувати  наявність

дійсно  істотних  суперечностей  у  правовому  статусі  системи  електронних

публічних закупівель. На нашу думку, не усунення зазначених суперечностей

несе  ризики  для  застосування  вказаної  системи  в  цілому.  У  зв’язку  з

викладеним, на нашу думку, доцільним буде внесення змін до законодавчого

визначення  веб-порталу  Уповноваженого  органу  з  питань  закупівель  та

викладення в новій редакції пункту 3 частини першої статті 1 Закону України

«Про  публічні  закупівлі»:  «веб-портал  Уповноваженого  органу  з  питань

закупівель  (далі  -  веб-портал  Уповноваженого  органу)  -  інформаційно-

телекомунікаційна  система,  до  складу  якої  входять  модуль  електронного

аукціону і база даних, та який є частиною електронної системи закупівель та



забезпечує  створення,  зберігання  та  оприлюднення  всієї  інформації  про

закупівлі, проведення електронного аукціону, автоматичний обмін інформацією

і  документами  та  користування  сервісами  з  автоматичним  обміном

інформацією,  доступ  до  якого  здійснюється  за  допомогою  мережі  Інтернет.

Майнові права інтелектуальної власності на веб-портал Уповноваженого органу,

включно з  правами на модуль електронного аукціону і  базу даних, належать

державі  в  особі  Уповноваженого  органу.  Забезпечення  функціонування  веб-

порталу Уповноваженого органу здійснюється у тому числі за рахунок надання

авторизованим  електронним  майданчикам  платного  доступу  до  модуля

електронного аукціону та бази даних. Порядок надання доступу та розмір плати

встановлюються Кабінетом Міністрів України».

Зазначена  законодавча  ініціатива  повинна  стати  першим  кроком  в

усуненні  наявних  прогалин  у  правовому  статусі  системи  електронних

публічних закупівель в Україні.
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Савчук Тетяна Анатоліївна слухач ІІ курсу Хмельницького відділення

навчально-наукового інституту № 4 Національної академії внутрішніх справ

Фінанси  підприємств  призначені  для  забезпечення  їхньої  виробничої

діяльності. Контроль за використанням фінансів підприємства є ефективним, якщо

він охоплює всі ланки фінансової діяльності підприємства: формування витрат на

виробництво,  надходження  виручки  від  реалізації,  використання  грошових

нагромаджень,  формування  і  використання  коштів  на  створення  основних  та

оборотних  засобів.  Окрім  цього  такий  контроль  має  бути  безперервним  і

доповнюватися комплексним аналізом фінансового стану підприємства.

http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/166-2016-%D0%BF/paran9#n9


Для  використання  своїх  функцій  з  управління  фінансами  фінансова

служба  підприємства  виконує  необхідні  розрахунки  й  на  їх  основі  вносить

обґрунтовані  пропозиції  керівництву  підприємства  про  розподіл  наявних

фінансових ресурсів між виробничими структурними підрозділами, службами

збуту тощо; розробляє поточні та оперативні фінансові плани; вишукує резерви

збільшення  прибутку,  здійснює  контроль  за  використанням  показників

фінансового  плану  підрозділами  й  підприємством  у  цілому,  організовує

партнерські  відносини  з  комерційними  банками;  забезпечує  всю  роботу  по

виконанню  фінансових  зобов’язань  підприємства  перед  державним  та

місцевими бюджетами, працівниками підприємства тощо [1, с. 117].

В сучасних умовах подальше вдосконалення фінансової роботи і поглиблення

на  цій  основі  контролю за  раціональним використанням фінансів  підприємства

відбувається  на  засадах  впровадження  електронно-обчислювальної  техніки  та

створення автоматизованих систем управління (далі – АСУ) фінансами.

Неодмінною  умовою  успішного  функціонування  підприємства  є  тісна

координація роботи його фінансової служби з юридичною службою.

Фінансова  діяльність  реалізується  шляхом  використання  відповідних

форм  і  методів  фінансового  забезпечення  функціонування  підприємств  для

досягнення основної мети – отримання доходу.

Основними завданнями фінансової діяльності є:

− забезпечення  фінансовими  ресурсами  виробничо-господарської  та

інших видів діяльності підприємств;

− мобілізація  фінансових  ресурсів  в  обсязі,  що  забезпечує  виконання

зобов’язань  перед  бюджетом,  державними  цільовими  фондами  та  іншими

суб’єктами господарювання;

− контроль  за  ефективним  розподілом  і  використанням  фінансовим

ресурсів.

Фінансову роботу на підприємстві організовують за такими напрямками:

− фінансове прогнозування і поточне планування;

− поточна і оперативна фінансово-економічна робота;



− аналіз  та  контроль  за  виробничо-господарською  та  фінансовою

діяльністю [2, с. 241-242].

Фінансове  прогнозування  та  поточне  планування  забезпечує  визначення

загальної  потреби  у  фінансових  ресурсах  для  проведення  виробничо-

господарської  діяльності.  Метою складання  фінансового плану  є  встановлення

розміру власних фінансових ресурсів на основі прогнозування доходів, прибутку,

амортизаційних відрахувань, власних обігових коштів, платежів до бюджету.

Поточна та оперативна робота спрямовується на реалізацію фінансового

забезпечення потреб підприємства,  пов’язаних з його основною діяльністю, і

підтримання на належному рівні його платоспроможності.

Аналітична  робота  на  підприємстві  пов’язана  з  встановленням  його

реального  фінансового  стану,  необхідного  для  організації  фінансового

планування та прогнозування.

Фінансова  робота  –  діяльність  спрямована  на  забезпечення  виробництва

фінансовими  ресурсами  і  здійснення  контролю  за  дотриманням  фінансової

дисципліни, тобто обов’язків підприємств і посадових осіб дотримуватися режиму

економії  у  використанні  матеріальних,  трудових  і  фінансових  ресурсів,  норм  і

нормативів витрат, затверджених фінансових планів, а також виконання зобов’язань

перед державним бюджетом, банками, постачальниками та споживачами.

Як  правило,  фінансова  робота  на  підприємстві  організовується

фінансовим відділом, що є самостійним структурним підрозділом. Ця робота

дуже різноманітна , але умовно її групують за такими напрямками:

− фінансове планування;

− оперативна фінансова робота;

− контрольно-аналітична робота.

На  підприємствах  зі  значним  обсягом  зовнішньоекономічних  зв’язків

створюється група валютних розрахунків і валютного регулювання.

Для  виконання  своїх  функцій  з  управління  фінансовою  діяльністю  і

контролем  за  використанням  фінансових  ресурсів  фінансова  служба

підприємства виконує необхідні розрахунки й на їх снові вносить обґрунтовані

пропозиції керівництву підприємства, розробляє поточні та оперативні фінансові



плани,  вишукує  шляхи  збільшення  прибутку, капітальних  вкладень,  здійснює

контроль за виконанням показників фінансового плану, організовує партнерські

відносини  з  банками,  здійснює  контроль  за  надходженням  грошових  коштів,

забезпечує всю роботу по виконання фінансових зобов’язань  підприємства перед

бюджетом  та  позабюджетними  фондами,  банками,  комплексно  аналізує

господарсько-фінансову діяльність,  вивчає  стан фінансового ринку країни для

планування і прийняття рішень в інвестиційній сфері (емісія і придбання акцій,

облігацій, залучення банківських кредитів тощо).

Такий обсяг  роботи,  який виконує апарат фінансової  служби,  потребує

залучення значного масиву інформації  –  планово-виробничої,  бухгалтерської,

платіжно-розрахункової,  маркетингової.  В  сучасних  умовах  подальше

вдосконалення  фінансової  роботи  відбувається  на  базі  впровадження

електронно-обчислювальної  техніки  і  створення  автоматизованих  систем

управління фінансами. АСУ фінансами створює умови для різкого скорочення

обсягу  технічної  роботи,  підвищення  оперативності,  точності  та  якості

управлінських рішень із фінансових питань [3, с. 194-195].

Ефективна  організація  фінансової  роботи  на  підприємстві  в  ринкових

умовах  неможлива,  якщо  фахівці  всіх  економічних  служб,  насамперед

фінансової, не здатні швидко орієнтуватись у фінансовому полі України. Тому

неодмінною  умовою  успішного  функціонування  підприємства  є  тісна

координація роботи його фінансової служби з юридичною службою.
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Ярова Наталія Василівна студент VI курсу Кіровоградського відділення

навчально-наукового інституту № 4 Національної академії внутрішніх справ

Банківська система – це не довільне явище, а складова частина кредитно-

грошової системи, елемент економічного базису суспільства, яка розвивається

за  законами  ринкової  економіки.  Ця  система  –  внутрішньо  організована,

взаємопов’язана, має загальну мету та завдання [1, с. 86].

Банківська система існує у будь-якій країні в певний історичний період і є

складовою  частиною  кредитної  системи  держави.  Умовами  ефективного

функціонування банківської системи є:

 достатня кількість у країні діючих банків і кредитних установ. Систему

слід  розглядати  як  таку,  що  постійно  розвивається  і  кількісно  та  якісно

змінюється;

 відсутність у системі зайвих елементів, тобто банківських установ, які

не  приступили до  виконання  банківських  операцій  у  встановлені  строки,  не

мають  належним  чином  оформлених  ліцензій  на  здійснення  банківських

операцій  або  утворені  не  відповідно  до  чинного  законодавства  та  акта

засновника про створення;

 наявність центрального банку, який виступає основним координатором

кредитних  інститутів  та  ефективно  виконує  функції  управління  грошово-

кредитними і фінансовими процесами в економіці;

 існування  поряд  із  центральним  банком  найрізноманітніших

комерційних  банків,  які  охоплюють  усі  сфери  національної  економіки  і

зовнішньоекономічні  зв’язки,  здійснюють  широкий  діапазон  банківських

операцій та фінансових послуг для юридичних і фізичних осіб;

 діяльність банків і кредитних установ, які не обмежуються акумуляцією

і  розподілом  коштів  підприємств,  організацій,  а  сприяють  накопиченню

капіталу, активно втручаючись в усі сфери економіки [2, с. 114].



Банківська  система є  складовою більш широкої  системи –  економічної

системи,  яка  розвивається  за  законами  ринку  і  залежить  від  економічної  та

соціальної політики держави.

Отже,  банки  органічно  вплетені  у  загальний  механізм  регулювання

господарського життя, тісно взаємодіють з бюджетом і податковою системою,

системою  ціноутворення,  з  політикою  цін  і  прибутків,  з  умовами

зовнішньоекономічної діяльності. Проте банківська система – це не механічне

об’єднання різних банків, а специфічна економічна структура, яка має особливе

призначення і виконує спеціальні функції в економіці держави.

Банківська  система  е  законодавче  визначеною,  чітко  структурованою

сукупністю  фінансових  інститутів,  які  займаються  банківською  діяльністю.

Специфіка банківської системи виявляється в її функціях, зокрема:

а) створення грошей і регулювання грошової маси;

6) трансформаційна функція;

в) стабілізаційна функція [3, с. 47].

Важливою функцією банківської системи є функція створення грошей і

регулювання грошової маси, яка полягає в тому, що банки оперативно змінюють

масу грошей в обігу, збільшуючи або зменшуючи її відповідно до зміни попиту

на гроші. У виконанні цієї функції беруть участь усі ланки банківської системи

(Національний банк України і комерційні банки) і вона стосується всіх напрямів

банківської діяльності.

Для  банківської  системи  характерна  трансформаційна  функція,  яка

полягає  в  тому,  що  банки,  мобілізуючи  вільні  кошти  одних  суб’єктів

господарювання  і  передаючи  їх  різними  способами іншим суб’єктам,  мають

можливість  змінювати  (трансформувати)  величину  й  строки  грошових

капіталів, їх розміри та фінансові ризики.

Крім  зазначених  функцій,  банківська  система  також  виконує

стабілізаційну функцію, тобто забезпечення сталості банківської діяльності та

грошового  ринку.  Оскільки  для  банківської  діяльності  характерна  висока

ризикованість,  і  банки  працюють  в  умовах  постійної  і  підвищеної  загрози

втрати грошей та банкрутства, боротьба з ризиками є важливим завданням не



лише  окремих  банків,  а  й  усієї  банківської  системи.  Банки,  виступаючи

посередниками  грошового  ринку,  беруть  на  себе  відповідальність  перед

інвесторами за банківський ризик своїх позичальників. Виконання банківською

системою стабілізаційної функції забезпечується прийняттям законів та інших

нормативних  актів,  що  регламентують  діяльність  усіх  ланок  банківської

системи,  та  створенням  належного  механізму  контролю  і  нагляду  за

додержанням як чинного законодавства, так і діяльності банків [4, с. 154].
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Бондар Лілія Анатоліївна здобувач ступеня вищої освіти бакалавр 4-го
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Нові  умови  господарювання  та   активні  інтеграційні  процеси  в

європейську  і  світову  системи  господарювання  поставили  перед   Україною

питання   уніфікації  національних   принципів  обліку   відповідно  до

міжнародних  стандартів.  Кабінет  Міністрів  України  затвердив  Програму



реформування  бухгалтерського  обліку,  що  передбачає  перехід  суб’єктів

господарювання  України  на  ведення  обліку  згідно  з  Національними

положеннями  (стандартами)  бухгалтерського  обліку  адаптованими  до

Міжнародних стандартів (МСБО). 16 липня 1999 року прийнято Закон України

«Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні».  Закон визначає

правові  засади  регулювання,  організації  і  ведення  бухгалтерського обліку  та

складання фінансової звітності на  українських підприємствах. Протягом 1999 –

2002 рр. в Україні сформовано нову нормативну базу ведення бухгалтерського

обліку  та  фінансової  звітності  –  розроблено  і  затверджено  низку  Положень

(стандартів) бухгалтерського обліку (П(С)БО. З 1 січня 2000 року відповідно до

вимог  Положень  (стандартів)  бухгалтерського  обліку  (П(С)БО)  на

підприємствах України незалежно від форм власності (крім банків і бюджетних

установ) запроваджені  і нові форми  фінансової (бухгалтерської) звітності, що

відповідають  міжнародним  стандартам.  Так,  Законом  України  «Про

бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» розділ 1У, ст.11,  п.  2

передбачено такі форми  фінансової (бухгалтерської) звітності:

Форма 1 «Баланс» – звіт про  фінансовий стан, що відображає наявні у

підприємства   господарські  засоби  (активи),  зобов’язання,  власний  капітал

підприємства на встановлену дату.

Форма 2 «Звіт про фінансові результати»,  що містить дані про доходи,

витрати  і  фінансові  результати  діяльності  підприємства  за  звітний  та

попередній періоди.

Форма 3 «Звіт про рух грошових коштів», що відображає надходження та

витрачання  коштів  у  звітному  періоді  за  операційним,  інвестиційним  та

фінансовим напрямками діяльності підприємства.

Форма 4 «Звіт про власний капітал», що відбиває зміни у складі власного

капіталу протягом звітного періоду.

«Примітки до звітів» – сукупність показників і пояснень, які забезпечують

деталізацію та обґрунтованість статей фінансових звітів та розкривають іншу

інформацію про господарсько-фінансову діяльність підприємства ».



Визначені документи та форми звітності є надійним, постійним джерелом

фінансової  інформації  для   її  користувачів.   Крім  того   визначені   форми

забезпечують перехід до практики міжнародного обліку.

За даними фінансової звітності  розраховуються сукупність економічних

аналітичних показників і на їх основі – приймаються рішення як стратегічного

так  і  тактичного  характеру  в  діяльності  будь  –  якого  підприємства.  Обрана

система  економічних  показників  бухгалтерської  звітності  дозволить

українським  підприємствам   адаптуватися  до   вимог  ринкової  економіки.

Західна  практика  розглядає  показники  з  двох  сторін:  кількісної  та  якісної.

Кількісні показники відображають розміри аналізованих показників та зміни в

них ( обсяг реалізації, виручка та інші).  Якісні показники – істотні особливості

і  властивості  окремих  об’єктів,  сторін  і  в  цілому  результатів  фінансово-

господарської  діяльності  (прибуток,  собівартість  та  інші).  Крім  того  вся

сукупність аналітичних показників поділяється на загальні (характерні для всіх

галузей  економіки,  специфічні  використовуються  в  окремих  галузях)  та

специфічні.    Всі разом вони призначені забезпечити власника або інвестора

повною  достовірною  інформацією  про  стан  підприємства  та  в  кінцевому

рахунку сприяти максимізації прибутку. 

Реформа облікового процесу в Україні  торкається не лише зміни форм

фінансової  звітності.  Але  є  більш  складною  глибинною,змінює  підходи  до

методичних основ визначення прибутку підприємства, розглядаю прибуток як

складну економічну категорію, а не лише як різницю результату і витрат.  Так,

форма  2  «Звіт  про  фінансові  результати»)  визначає  фінансові   результати  –

прибуток (збиток) за  видами діяльності, а саме: звичайна, в т.ч. операційна, та

інша звичайна діяльність та діяльність, пов’язана з виникненням надзвичайних

подій.  До  операційної  діяльності  відносять  основну  та  іншу  операційну

діяльність.  Такий  поділ діяльності підприємства за видами надає  власнику

інформаційне  підґрунтя  для  прийняття  адекватних  рішень  щодо   вкладання

капіталів  та  їх  диверсифікацію.    Проведена  реформа  дозволяє  по  іншому

подивитись на саму природу та значення прибутку для діяльності підприємства,

механізм його створення і розподілу.



Як  найбільш  узагальнюючий  показник  фінансових  результатів

господарської  діяльності,  аналіз  прибутку  проводиться  як  на  рівні  окремого

підприємства,  так і  економіки в цілому. Кожному рівню відповідає свій вид

звітності,  своя  мета.  Так,  рівень  підприємства  дає  змогу  розглянути  процес

утворення прибутку, а макрорівень – показати місце прибутку в національному

доході держави.

Першочергове  значення  для  отримання  прибутку  має  реалізація

вироблених товарів і послуг, що дає можливість  відшкодувати витрачені кошти

й отримати певну суму понад витрачене. Затримка в реалізації призводить до

порушення  нормального  циклу  виробництва,  а  затяжний  її  характер  може

спричинити економічну кризу перевиробництва.

Прибуток  не  є  сталою  величиною,  його  розмір  зумовлено  багатьма

чинниками.  На  величина  прибутку  впливають  як  зовнішні,  так  і  внутрішні

фактори.

До зовнішніх слід насамперед віднести: стан товарного ринку та ринкової

кон’юнктури; коливання попиту та пропозиції; зміна еластичності попиту; рух цін

на ринку; стан конкурентного середовища; рівень державного регулювання тощо.

До  факторів  внутрішнього  характеру  відносять:  кількістю  залучених

коштів  (що  більше  коштів  вкладено  у  виробництво,  то  більші  обсяги

виробництва  і  більший  прибуток);  співвідношенням  прибутку  і  витрат

(прибутковістю капіталовкладень); рівень технічного розвитку виробництва та

його  технологічні  особливості  (скорочення  витрат  на  виробництво  збільшує

частку  прибутку  в  ціні);  швидкість  обороту  капіталу  (прискорення  обороту

капіталу  навіть  за  фіксованих  капіталовкладень  сприяє  збільшенню  обсягів

виробництва і прибутку); конкурентоспроможність товарів, що виробляються;

доля ринку конкретного підприємства; стратегія та політика ціноутворення на

підприємстві; асортиментна стратегія тощо.  

У конкурентній економіці прибуток виконує ряд функцій:

 розвитку виробництва, оскільки частина прибутку  знову вкладається в

розширення та становлення виробництва,  підготовку і  перепідготовку кадрів,

преміювання працівників тощо;



 стимулу  виробництва,  оскільки  прибуток  спонукає  підприємця  до

пошуку нових, нетрадиційних рішень у виробництві та реалізації продукції;

 орієнтира доцільного розподілу  ресурсів,  оскільки  прибуток  показує,

яку галузь слід розвивати, а яку – скорочувати як неконкурентоспроможну.

В практичній діяльності  українських підприємств (відповідно до вимог

ведення  бухгалтерського  обліку  та  звітності)  використовують  такі  значення

прибутку:  валовий  прибуток  (прибуток  розрахований як  різниця  між чистим

доходом (виручка без ПДВ та Акцизного податку) та собівартістю реалізованої

продукції;  прибуток  від  операційної  (основної)  діяльності  (визначається  як

різниця  між  сумою  валового  прибутку  та  інших  операційних  доходів   та

адміністративними   витратами,  витратами  на  збут  продукції  та  іншими

операційними витратами); прибуток від звичайної діяльності до оподаткування

(визначається як сума прибутку від операційної діяльності, доходів від участі у

капіталі,  фінансових  доходів  та  інших  доходів  за  вирахуванням  фінансових

витрат, витрат від участі у капіталі  та інших витрат);загальний прибуток або

бухгалтерський (сума прибутку від звичайної діяльності, скоригована на суму

надзвичайних доходів та витрат).

Практика  діяльності  підприємств  в  умовах  жорсткої  конкуренції   в

країнах  розвиненої  ринкової  економіки   виробила  свої,   відмінні  від

вітчизняних,  (нетрадиційні)  підходи  до  визначення  результатів  діяльності

підприємств та їх аналітичного використання.

З точки зору західної  економічної науки існує два підходи до визначення

результату діяльності підприємства економічний та бухгалтерський підхід.  Для

українських  підприємств  економічний  підхід  до  аналізу  прибутку  є  новим

нетрадиційним  явищем.  Такий  підхід  пов'язаний   з  можливістю  отримувати

фірмою альтернативний  (неявний)  прибуток.  Мета  такого  аналізу  –  виявити

доцільність подальших капіталовкладень (інвестицій) в дане підприємство та у

разі необхідності забезпечити перепрофілювання виробництва. До економічних

показників  даного  напряму   відносять:  нормальний  прибуток,  економічний



прибуток.  Введення  в  практику  господарювання   показників  нормального  і

економічного  прибутку надає  можливість  для  підприємства  визначати

ефективність своєї діяльності не тільки відносно стратегічних конкурентів,  а й

відносно всіх інших суб’єктів господарської діяльності та економіки загалом. 

Під  нормальним  прибутком  (або  альтернативною  вартістю  капіталу)

розуміють  мінімальну  плату  (дохід),  якою  мають  винагороджувати  за

підприємницькі  здібності,  щоб  стимулювати  їх  використання  у  практичній

діяльності конкретного підприємства. Він можливий у ситуації, коли загальна

виручка  (дохід)  підприємця  дорівнює  загальним  витратам  підприємства,

обчисленим з урахуванням втрачених можливостей для всіх використовуваних

ресурсів. Таким чином, нормальний прибуток втримує підприємця у полі його

діяльності  та  забезпечує  раціональне  прийняття  фінансово-господарських

рішень. Так, інвестування підприємця у виробництво будуть доцільними тільки

у випадку, коли величина нормального прибутку буде менше або дорівнювати

значенню чистого прибутку.

Значення нормального прибутку є вирішальним критерієм у визначенні

реальної  прибутковості  підприємства,  фірми,  оскільки  визначає  величину

економічного прибутку.

Економічний  прибуток  не  включається  у  витрати,  оскільки  –  це  дохід

отриманий  зверх  нормального  прибутку,  необхідного  для  збереження

зацікавленості підприємця у обраній сфері діяльності. Саме економічний, а не

бухгалтерський  прибуток  є  критерієм  оцінки  діяльності  фірми  в  умовах

конкуренції.  Чим  вищий  економічний  прибуток,  тим  ефективніше

розпоряджається фірма (підприємство) своїми обмеженими ресурсами. Таким

чином,  економічний прибуток  відрізняється  від  бухгалтерського на  величину

нормального прибутку.

Величина  економічного  прибутку  може  приймати  різні  значення,  що  і

визначає реальну ситуацію підприємства в своїй галузі.



Джерело  економічного  прибутку  економісти  пояснюють  по  різному.

Головним чином пояснення зводяться до того,  що деякі підприємці,  діючи у

динамічній і невизначеній економічній ситуації, можуть використати її на свою

користь. Це можливо або при успішних інноваціях (капіталовкладеннях у нові

технології),  або  при  тимчасовому  захопленні  монопольних  позицій  у  галузі.

Зрозуміло,  що  перевищення  (надлишок)  над  нормальним  прибутком

здобувається  підприємцем  нелегко  і  ґрунтується  на  правильній  оцінці

результатів  своєї  фінансово-господарської  діяльності,  раціональному  та

своєчасному  прийнятті   ефективних  управлінських  рішень,  пошуку  резервів

збільшення прибутковості, рентабельності та платоспроможності підприємства.

Бухгалтерський  підхід  спирається  на  показники  реально  отриманих

результатів, підтверджених бухгалтерською (фінансовою) звітністю підприємства

та  визначених  відповідно  вимог  законодавства.  Це  вже  визначені  показники

валового та чистого прибутку. Таким чином проведена реформа бухгалтерського

обліку  в  Україні  надає  підприємцям  чіткі  орієнтири  у  своїй  діяльності  і

ґрунтується  на  багатому  світовому  досвіді  діяльності  західних  підприємців.

Використання  такого  досвіду  прискорить  входження  українського

підприємницького сектору у світовий ринок.
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курсу Вінницького відділення ННІ № 4 Національної академії внутрішніх справ

В  сучасних  умовах  розвитку  світової  та  національної  економік,  що

характеризується переплетінням інтересів учасників, фінансовими потрясіннями,

швидкою зміною кон’юнктури  ринку товарів, робіт, послуг оцінка фінансового та

економічного стану  підприємства  є  запорукою його  існування,  присутності  на

відповідному ринку, створення позитивного іміджу та можливості забезпечення

прибутковості  своєї  діяльності.  Прийняття  ефективних  економічних   рішень

підприємством–виробником, підприємствами – партнерами та іншими учасниками

ринку  на  сьогодні  неможливе  без  всебічного  дослідження  умов  і  процесів

господарювання.  Останнє  забезпечується  якісним,  системним,  комплексним

аналізом усіх показників фінансово – господарської діяльності підприємства. Мета

такого  аналізу  прогнозування  подальшого  розвитку  підприємства,  вироблення

рекомендацій для прийняття продуманих і обґрунтованих рішень щодо ліквідації

«вузьких  місць»,  підвищення  конкурентоспроможності  та  отримання

максимального прибутку.

Практикою  фінансового  аналізу  вироблено  низку  основних  прийомів

читання  фінансової  звітності  підприємства.  Серед  них  можна виділити  такі:

горизонтальний  аналіз;  вертикальний  аналіз;  трендовий  аналіз;  аналіз

відносних  показників  (фінансових  коефіцієнтів);   порівняльний  аналіз;

факторний аналіз.

Горизонтальний  (часовий) аналіз  полягає  у  порівнянні  кожної  позиції

звітності з попереднім періодом.  Порівняння – це метод, за допомогою якого

предмет  (явище),  що  вивчається,  характеризується  через  співвідношення,

вимірювання,  зіставлення  з  іншими  одно  скісними  предметами  та  явищами

(норми, нормативи, планові показники, ціни тощо).



 Вертикальний  (структурний)  аналіз дозволяє  визначити  структуру

підсумкових  фінансових  показників  з  виявленням  впливу  кожної  позиції

звітності на результат у цілому.

Можна  виділити  дві  основні  ознаки,  що  спричиняють  необхідність  і

доцільність проведення вертикального аналізу.

•  перехід  до  відносних  показників  (коефіцієнтів),  який  дозволяє

проводити міжгосподарські порівняння економічного потенціалу і  результатів

діяльності  різних  підприємств  (за  величиною  використовуваних  ресурсів,

доходами, витратами, асортиментом тощо);

•  відносні  показники  деякою  мірою  згладжують  негативний  вплив

інфляційних процесів,  які можуть істотно спотворювати абсолютні показники

фінансової звітності й тим самим ускладнюють їх зіставлення в динаміці.

Вертикальний  прийом фінансового аналізу досить корисний при розгляді

структури  доходів  і  видатків  підприємства  (вертикальний  аналіз  звіту  про

прибутки і збитки).

Трендовий  аналіз ґрунтується  на  порівнянні  кожної  позиції  звітності  з

низкою  попередніх  періодів  і  визначенні  тренда,  тобто  основної  тенденції

динаміки показника, очищеної від випадкових впливів факторів зовнішнього і

внутрішнього середовища підприємства та індивідуальних особливостей його

діяльності в окремих періодах. За допомогою трендового аналізу формуються

можливі значення показників у майбутньому.

Аналіз  відносних  показників  (коефіцієнтів) застосовується  для

встановлення взаємозв'язку між показниками фінансової звітності підприємства.

Найчастіше  виділяють  такі  п'ять  груп  аналітичних  коефіцієнтів:  ліквідності,

фінансової стабільності, рентабельності, ділової і ринкової активності.   

Показники  ліквідності дозволяють  описати  і  проаналізувати  здатність

підприємства відповідати за свої поточні зобов'язання.   В основу розрахунку

цих  показників  покладено  ідею  зіставлення  поточних  активів  з

короткостроковою  кредиторською  заборгованістю.  У  результаті  розрахунку

встановлюється,  чи  у  достатньому  ступені  забезпечене  підприємство



оборотними  коштами,  необхідними  для  розрахунків  з  кредиторами  за

поточними операціями.

Показники фінансової стійкості характеризують ступінь покриття запасів

«нормальними»  джерелами  фінансування  (власними  оборотними  коштами,

довгостроковими і короткостроковими кредитами), а також структуру капіталу

підприємства.

Показники рентабельності призначені для оцінки загальної ефективності

вкладення  коштів  у   підприємство,  аналіз  якого  здійснюється.  Найбільш

інформативними  серед  них  є  рентабельність  авансованого  капіталу  і

рентабельність власного капіталу.

Показники  ділової  активності відбивають  ефективність  поточної

фінансово-господарської  діяльності  підприємства.  До  них  відносяться:

коефіцієнти  оборотності  матеріальних,  трудових  і  фінансових  ресурсів;

тривалість операційного, виробничого і фінансового циклів тощо.

 Показники  ринкової  активності розраховуються  з  метою  визначення

прибутку на одну акцію,  стану підприємства на ринку цінних паперів тощо.

Порівняльний  (просторовий)  аналіз -  це внутрішньогосподарський  аналіз

зведених показників звітності за окремими показниками самого підприємства та

його дочірніх підприємств (філій), а також міжгосподарський аналіз показників

даної фірми з показниками конкурентів або середньогалузевими та середніми

показниками.

Факторний  аналіз –  це  аналіз  впливу  певних  факторів  (причин)  на

результативний показник за допомогою побудови детермінованих (розділених у

часі)  або стохастичних (що не мають певного порядку) прийомів дослідження.

Причому  факторний  аналіз  може  бути  як  прямим  (власне  аналіз),  коли

результативний  показник  розділяють  на  окремі  складові,  так  і  зворотним

(синтез), коли окремі елементи з'єднують у загальний результативний показник.

Використання видів,  прийомів та методів аналізу для конкретних цілей

вивчення фінансового стану підприємств у сукупності становить методологію

та методику аналізу.



До основних функціональних структур,  які виконують фінансовий аналіз

належать – фінансовий відділ та бухгалтерія. До цієї роботи залучаються також

інші економічні підрозділи підприємства (маркетингу, планування тощо).
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Праця як процес являє собою доцільну діяльність людей,  з  допомогою

якої вони пристосовують продукти природи для задоволення своїх потреб. Цей

процес, як відомо, реалізується у виробництві товарів та послуг і не існує до

нього.  Носієм  здатності  до  праці  є  сама  людина.  Сукупність  фізичних,

розумових,  психологічних,  духовних  здатностей  до  найманої  праці  з

виробництва  товарів  і  послуг  в  економічній  теорії  визначається  категорією

"робоча сила". Цю здатність і продає на ринку трудових послуг (праці) її носій .

Висновок  про  те,  що  заробітна  плата  –  це  ціна,  яку  підприємець  готовий

платити за  право користуватися робочою силою, реалізація  якої  і  є  праця,  в

межах обумовленого в контракті часу, сьогодні є найбільш використовуваним.

Сам термін заробітна плата вживається в широкому й вузькому розумінні.

У  широкому  розумінні  цей  термін  включає  в  себе  оплату  праці

найрізноманітніших  працівників:  робітників  різних  професій,

висококваліфікованих спеціалістів (юристів, лікарів, викладачів, письменників



та  ін.;  доходи  у  вигляді  гонорарів,  від  репетиторства,  премії  та  інші  види

винагороди за працю.

У вузькому розумінні заробітна плата є ставкою заробітної плати, тобто

ціною, яка виплачується роботодавцем за використання одиниці праці протягом

певного  часу  –  години,  дня,  тижня,  місяця,  року.  Такий  підхід  дає  змогу

розмежовувати загальні  заробітки і  власне заробітну плату на  номінальну та

реальну.

Слід  зазначити,  що  номінальна  й  реальна  заробітна  плата  можуть

змінюватися в одному й тому ж напрямку, а можуть і в різних. Наприклад, в

інфляційній  економіці  зростання  номінальної  заробітної  плати  часто

супроводжується  падінням  реальної  заробітної  плати.  Мінімальна  заробітна

плата  визначається  законодавчо,  в  Україні  –  Законом  "Про  встановлення

величини вартості  межі малозабезпеченості  й розміру мінімальної  заробітної

плати"  на  відповідний строк.  У США мінімальна  заробітна  плата  за  годину

праці сягнула 5 дол. 15 центів. Законом України "Про оплату праці" визначено

джерела коштів на оплату праці. Для комерційних підприємств таким джерелом

є частина доходу та інші кошти, одержані в результаті господарської діяльності.

Для  установ  і  організацій,  які  фінансуються  з  бюджету,  це  кошти,  що

виділяються з відповідних бюджетів, а також частина доходу, одержаного від

господарської діяльності та з інших джерел.

В об'єднаннях громадян оплата праці найманих працівників здійснюється

з коштів, які формуються відповідно до їхніх статутів.

Заробітна  плата  за  своїм  складом  неоднорідна,  вона  включає  різні  за

функціональним  значенням  складові.  Співвідношення  між  ними  змінює

структуру заробітної плати. У ній розрізняють основну й додаткову частини, а

також види винагород, які входять до кожної зі складових. Традиційні форми

заробітної  плати  сьогодні  набувають  нових  форм,  видозмінюються,  як

змінюється і сама трудова діяльність.

Автоматизація  виробництва,  вимога  виробляти  рівно  стільки,  скільки

треба (не більше, не менше) зумовлюють вимогу трансформацій. Так, відрядна

форма  трансформується  у  відрядно  нормативну (передбачає  оплату  за



відпрацьований час,  але  з  умовою виконання нормативу обсягу  виконуваних

робіт,  які  (нормативи)  періодично  переглядаються),  а  почасова  у  почасово-

преміальну (працівник оплачується за тарифною ставкою за відпрацьований час

і  додатково  преміюється  за  економію  затрат,  більш  досконалі  методи

виробництва та ін.).

Відносно новою прогресивною формою оплати праці на сьогодні є  така

форми  оплати  праці  як система  пайової  участі  в  розподілі  доходів  фірми.

Сутність  цієї  системи  полягає  в  тому,  що  певна  частина  прибутку

розподіляється між працівниками підприємства в залежності від результатів їх

діяльності.

Розрізняють  два  основних  види  участі  працівників  у  прибутках

підприємства:

- за результатами загальної діяльності підприємства;

- на основі відносин власності (наприклад, система надання працівникам

підприємства можливості  володіти акціями підприємства,  що зразу змінює їх

статус.  Вони  стають  співвласниками   та  безпосередньо  зацікавленими  в

результативності підприємства). 

У  сучасних  умовах  заробітна  плата  формується  за  участі  не  тільки

капіталу й праці, а й за участі  посередників  –  профспілок і держави. Держава

встановлює  фіксований  гарантований  мінімум,  нижче  якого  капітал  не  має

права оплачувати працю. Сила й авторитет профспілок істотно впливають на

підвищення рівня заробітної плати.

Розміри  заробітної  плати  в  різних  країнах  істотно  відрізняються.  Ці

відмінності пояснюються й розмірами вартості робочої сили, і різним рівнем

технологічного прогресу, що справляє вплив на рівень продуктивності праці, і

рівнем відповідності попиту й пропозиції на ринку праці, і впливом профспілок

та держави.

Таким  чином,  у  формах  і  системах  заробітної  плати  переплітаються

обидва  принципи  формування  заробітної  плати:  за  ціною  праці  й  за  ціною

(вартістю) робочої сили.



Певний усереднений рівень оплати праці в країні визначається перш за

все вартістю робочої сили (встановлення мінімального гарантованого рівня всім

працівникам,  незалежно  від  кінцевих  результатів).  Диференціація  рівнів

заробітної  плати  (від  обсягу  виробництва,  від  рівня  кваліфікації  і  т.  ін.)

здійснюється,  головним чином, залежно від ціни праці (питомої ваги праці в

створенні сукупного доходу фірми).

У першому з  розглянутих підходів  до характеристики заробітної  плати

увага  концентрується  на  вартості  робочої  сили.  У  другому  –  на  ціні  праці,

ефективності  ведення  виробництва  при  вирішальній  ролі  раціонального

використання праці. Логічне, діалектичне поєднання обох розкритих принципів

формування заробітної плати дає змогу показати як її сутність, так і систему її

результативної організації та місце в розподілі доходів.

Сьогодні  в  новому  механізмі  розподілу  життєвих  засобів  в  Україні

визнання  дістали  доходи  від  власності.  До  них  слід  віднести  дивіденди  за

акціями, відсотки за вкладами працівників у майно державного чи орендного

підприємства, на основі якого створюється колективне підприємство, а також

відсоток за вкладами працівника в приріст майна цього підприємства після його

створення.  Крім  того,  є  відсотки  за  грошовими  вкладами  в  Ощадний  банк

України, спеціалізовані комерційні банки і доходи від облігацій.

Виникає  цілком  закономірне  запитання,  навіщо  потрібна  така  форма

розподілу від власності?  Причин багато.  Проте головна з них  –  необхідність

усунення відчуженості працівника від засобів виробництва. Звичайно, розподіл

від власності  –  не єдиний спосіб розв'язання цього складного завдання, та він

найбільш  доступний  для  розуміння  працівника,  оскільки  органічно  пов'язує

особистий  інтерес  із  колективним.  Цей  зв'язок  здійснюється  в  тісному

переплетенні особистої власності з розвитком і присвоєнням акціонерної форми

власності на засоби виробництва. Крім того, розподіл власності буде сприяти

відродженню малорентабельних і збиткових підприємств, активізації соціальної

і трудової активності населення.



Однак доходи від власності створюють ряд проблем. В умовах, коли немає

контролю,  можливі  зловживання  і  порушення  принципів  соціальної

справедливості.
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Державна  політика  доходів  полягає  в  перерозподілі  доходів  через

держбюджет шляхом диференційованого оподаткування різноманітних суб'єктів

– одержувачів доходу і соціальних виплат населенню.

Необхідність державного втручання в процес розподілу зумовлена перш

за все нездатністю ринку здійснити такий розподіл задовільним для суспільства

чином.  Але  якому  принципу  розподілу  може  віддаватися  перевага?  В

економічній  літературі  описано  різні  підходи  до  розуміння  соціальної

справедливості  в  розподілі  доходів  і  споживанні:  егалітарний,  роулсіанський,

утилітарний і ринковий.

Ринковий  механізм розподілу  доходів  розглянуто  вище.  Він  передбачає

розподіл  доходів  між  власниками  факторів  виробництва  відповідно  до

граничного продукту, одержаного від даного фактора. І  у зв'язку з тим, що з



самого  початку  фактори  розподілені  вельми  нерівномірно  серед  суб'єктів

економічної системи, що, в свою чергу, зумовлює істотну різницю в ставленні їх

до  власності  й  до  ухвалення  управлінських  рішень,  доходи  також

розподіляються  нерівномірно.  Крім  того,  серед  причин,  що  породжують  не-

рівномірність  у  розподілі  доходів,  слід  назвати  різне  становище суб'єктів  на

ринку,  наявність  чи  брак  зв'язків,  різниця  в  рівні  освіти,  здібностей,  стані

здоров'я, сімейному стані тощо.

Термін  егалітарний  походить  від  французького  égalité,  що в  перекладі

означає рівність. Егалітарний підхід визначається як зрівнювальний і означає,

що  в  суспільстві  немає  нерівності  в  розподілі  доходів.  Як  свідчить  реальна

практика, абсолютної рівності в розподілі ніколи не було й не може бути. Навіть

фізіологічно мала і доросла людина мають споживати різну за якістю, обсягом,

калорійністю  і  засвоюваністю  їжу.  Однак  слід  зазначити,  що  переважно

урівнюючий розподіл можливий і необхідний в екстремальних ситуаціях (війна,

стихійні лиха, голод і т. ін.). У цих умовах переважно урівнюючий розподіл дає

змогу  великій  кількості  населення  вижити.  У  нормальних  же  умовах  урів-

нюючий розподіл згубний із погляду його зворотного впливу на ефективність

виробництва. Він губить ентузіазм і формує споживацькі настрої, прирікаючи

економіку на застій.

Роулсіанський  підхід  дістав  назву  від  імені  американського  філософа

Джона Роулса, автора цього підходу до визначення соціальної справедливості в

розподілі доходів. На його думку, справедливою слід вважати таку нерівність у

доходах, яка сприяє досягненню більш високого рівня добробуту найбіднішим

прошарком суспільства. Такий підхід бачиться більш близьким до досягнення

можливого в ринковій економіці. Однак Роулс не означує межі (міри), за якою

перерозподіл на користь бідних може підірвати стимул до прагнення заробляти

вищі доходи.

І, нарешті, утилітарний підхід до цієї проблеми сягає корінням у теорію

основоположника  доктрини  утилітаризму  англійського  економіста  Ієремії

Бентама,  який  визначав  добробут  суспільства  як  суму  добробутів  окремих

індивідуумів  і  головне  завдання  бачив  у  тому, щоб  максимізувати  загальну



корисність усіх членів суспільства шляхом скорочення кількості бідняків. Ідея,

безумовно, заслуговує уваги. Але як цього можна досягти?

Адам Сміт, розглядаючи проблему соціальної  справедливості,  зазначав,

що  економіка  не  повинна  бути  справедливою,  вона  має  бути  ефективною.  І

тільки  шляхом  ефективності  може  реалізуватися  справедливість.  Глибокий

зміст положень класика економічної науки полягає в тому, що справді підняти

рівень добробуту нації в неефективній, занепадаючий економіці  –  міраж. Для

цього немає джерела, отже, задача не має розв'язку.

Італійський економіст Вільфредо Парето вважав, що добробут суспільства

досягає максимуму, а розподіл ресурсів – оптимуму тоді, коли які-небудь зміни

в розподілі доходів не погіршують добробуту хоча б одного з його учасників.

Оптимум Парето взято за  основу виміру суспільного добробуту, хоча він  не

враховує,  що  не  завжди  той,чий  рівень  доходів  зменшився,  програв.  Інший

італійський учений Е.  Бароне  зазначав,  що зміни,  які  дають  вигоду  одним і

приносять збитки іншим, можна розглядати як приріст добробуту за умови, що

ті,  хто  виграв,  можуть  компенсувати  збитки  потерпілим,  так  що  останні

добровільно приймуть ці зміни. Після того, як здійснюються компенсаційні ви-

плати, тим, хто виграв, стає краще, а тим, хто програв, – не гірше. На основі цих

критеріїв здійснюється політика компенсаційних платежів у соціальній політиці

держави,  спрямована  на  подолання  або  нівелювання  нерівності  доходів  у

суспільстві.

Для  відображення  нерівномірності  в  розподілі  сукупного  доходу  між

різними  групами  населення  в  економічній  теорії  використовують  криву

Лоренца.  Математична  інтерпретація  якої  виражається  в  коефіцієнті  Джині,

названому за іменем італійського економіста і статистика Коррадо Джині. Для

визначення ступеня нерівності в розподілі доходів використовують і децильний

коефіцієнт,  котрий показує співвідношення між доходами,  які  одержують 10

відсотків найбагатших і 10 відсотків найбідніших прошарків населення.

Політика доходів впливає не тільки на доходи фізичних осіб, а й на доходи

підприємств,  зобов'язуючи  останніх  здійснювати  оплату  чергових  відпусток,

обкладаючи  високим податком фонд заробітної  плати,   зобов'язуючи  робити



внески  до  пенсійного  фонду,  у  фонд  страхування  від  безробіття,  держава

справляє  вплив  на  підвищення  як  прямих,  так  і  непрямих  затрат  на  оплату

праці, що спонукає підприємців старатися відмовлятись від найму нової робочої

сили.

Не можна не зазначити, що в умовах нормально функціонуючої ринкової

економіки  нерівність  у  доходах  значною  мірою  зумовлена  причинами

об'єктивного характеру. Тому в процесі перерозподілу доходів  дуже важливе

дотримання міри. Надмірне втручання в процеси перерозподілу доходів може

спотворити  структуру  економіки,  обмежити  досконалу  конкуренцію  і,

відповідно, завдати суттєвих збитків економічній ефективній системі.

Таким чином,  соціальна  політика чи  державна  політика доходів  має,  з

одного боку, сприяти  пом'якшенню соціальної  напруженості  й  забезпеченню

соціальної  стабільності,  а  з  іншого  –  не  підривати  стимулів  підприємця  до

інвестування і найманого працівника до високоефективної праці.

Ринкова трансформація перехідних економічних систем супроводжується

динамічними  соціально  загостреними  процесами  в  сфері  розподільчих

відносин.  Сюди  належать  перерозподіл  багатства  й  різка  соціальна

диференціація в суспільстві; обвальне падіння рівня доходів значної більшості

населення,  виникнення  масової  бідності,  перетворення  заробітної  плати  в

різновид "соціальної допомоги" і т. ін.

Серед основних тенденцій формування доходів населення на нинішньому

етапі  реформування економіки України слід виділити: розширення структури

дохідних  складових;  різке  зниження  загального  рівня  доходів  населення,

посилення суттєвої диференціації їх як в окремих секторах економіки, регіонах,

соціальних  групах,  так  і  всередині  підприємств  між  працівниками  й

керівниками; поглиблення розриву між номінальними й реальними доходами;

домінування  перерозподільчих  процесів  у  формуванні   доходів;  посилення

перерозподільчих процесів у сім'ях; незначне й нестійке збільшення факторно-

функціональних  доходів;  збільшення  частки  доходів  від  реалізації  продукції

особистого  підсобного  господарства;  постійна  конвертація  частини  доходів

населення в стабільну валюту з метою її збереження від інфляції і використання



як  особистого  джерела  соціального  захисту;  натуралізація  і  бартеризація

доходів; збільшення частки тіньових, нелегальних доходів; зростання бідності й

перетворення її в стійко відтворюване явище.
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Центральне  місце  в  системі  загальнодержавних  фінансів  посідає

державний бюджет України. Державний бюджет являє собою централізований

фонд фінансових ресурсів держави, призначений для фінансування виконання

покладених  на  нього  функцій  закріплених  у  Конституції  України.  В

організаційному аспекті  –  це річний план держав них витрат і джерел їхнього

фінансового  забезпечення.  Разом  із  бюджетами  місцевих  органів  влади

державний бюджет України утворює зведений (консолідований) бюджет

Основні напрямки бюджетної політики визначаються Верховною Радою

України в спеціальній постанові, що називається бюджетною резолюцією.

Проект  бюджету  щорічно  обговорюється  Верховною Радою України,  в

результаті  чого  приймається  Закон  про  Державний  бюджет  України  на



відповідний  рік.  З  політико-економічного  погляду,  державний  бюджет  –  це

своєрідний  компроміс  між  завдання  ми  держави,  зацікавленої  в  збільшенні

бюджетних коштів, а отже, податкових надходжень, та інтересами власників і

найманих  працівників  щодо  ставок  податків  на  доходи,  нерухоме  майно,

податкових  пільг,  бюджетних  витрат  на  соціальні  потреби;  компроміс  між

загальнодержавними й місцевими інтересами окремих галузей щодо податків і

субсидій, пільгових кредитів і державних замовлень, підрядів на будівництво й

інвестиційних премій. Кожний такий компроміс супроводжується боротьбою в

парламенті.

Дохідна  частина  бюджету  складається  в  основному  з  податкових

надходжень. Меншу її частину становлять неподаткові надходження. В Україні

вагомою  частиною  в  структурі  доходів  державного  бюджету  є  податок  на

додану  вартість  (ПДВ).  Прибутковій  податок  із  громадян  зараховується  до

місцевих бюджетів.

Витрати  державного  бюджету  виконують  функції  політичного,

соціального  й  господарського  регулювання.  їх  класифікують  залежно  від

пріоритетності підходу.

Кожна країна має свою структуру доходів і витрат бюджету. Це залежить

від  багатьох  факторів:  державного  устрою,  рівня  економічного  розвитку,

економічної  політики:  що  проводиться  в  конкретних  умовах  стримування

ділової активності або її  стимулювання, лібералізації економіки чи активного

соціального захисту населення та ін. Незважаючи на різноманітність державних

підходів  до  формування  й  використання  бюджету,  існують  загальні  риси  й

закономірності.

Перше  місце  в  державних  витратах,  як  правило,  посідають  соціальні

статті:  соціальна  допомога,  освіта,  охорона  здоров'я.  У  цьому  головна  мета

бюджетної  політики,  як  і  всієї  державної  економічної  політики  взагалі:

стабілізація,  зміцнення  і  пристосування  наявного  соціально-економічного

устрою  до  умов,  що  змінюються.  Такі  витрати  покликані  пом'якшити

диференціацію  соціальних  груп,  властиву  ринковій  економіці.  При  цьому

полегшення  доступу  відносно  менше  забезпечених  прошарків  до  одержання



кваліфікації,  належного  медичного  обслуговування,  гарантованої  мінімальної

пенсії  і  гідного  житла  не  тільки  відіграє  соціально  стабілізуючу  роль,  а  й

забезпечує  господарство  найважливішим  фактором  виробництва  –

кваліфікованою  і  здоровою  робочою  силою,  а  отже,  збільшує  національне

багатство країни.

У  структурі  витрат  бюджету  України  найбільшу  питому  вагу  мають

витрати соціального характеру і витрати на розвиток економіки.

Виконання  державного  бюджету  в  ідеалі  –  це  повне  покриття  витрат

доходами.  Перевищення  витрат  над  доходами  призводить  до  утворення

бюджетного  дефіциту,  який  покривається  державними  позиками  —

внутрішніми й зовнішніми. Позики здійснюються у вигляді продажу державних

цінних  паперів  (облігацій,  векселів),  кредиту  в  банку.  Останню  форму

фінансування  бюджетного  дефіциту  використовує  місцева  влада.  Зовнішні

позики  для  покриття  дефіциту  державного  бюджету  в  таких  міжнародних

економічних організаціях, як МВФ, МБ та в розвинутих країн і об'єднань їх на

зразок ЄС і т. ін., характерні для країн, що розвиваються, а також усе більше

використовуються перехідними до ринку країнами, в тому числі Україною.

Дефіцит бюджету часто покривають також додатковою емісією грошей.

Унаслідок  такої  емісії  розвивається  неконтрольована  інфляція,  підриваються

стимули  для  інвестицій,  розкручується  спіраль  заробітна  плата  –  ціни,

знецінюються збереження населення, відтворюється бюджетний дефіцит.

Заборгованість уряду і державних органів створює державний борг, який

виплачується з відсотками. Тому кажуть, що сьогоднішні державні позики — це

завтрашні  податки.  Як  правило,  з  поточних  бюджетних  доходів  не  вдається

виплачувати повністю відсотки і вчасно погашати державні позики. У зв'язку з

цим уряд вдається до нових позик: покриваючи таким чином старі борги, він

створює нові.

Важливою  складовою державних  фінансів  є  бюджетні  й  позабюджетні

цільові  державні  фонди.  Відповідно  до  законодавчих  і  нормативних  актів

України  в  дохідну  частину  бюджету  включались  кошти  таких  цільових

бюджетних  фондів,  як  Фонд  для  вжиття  заходів  з  ліквідації  наслідків



Чорнобильської  катастрофи  і  соціального  захисту  населення,  Державний

інноваційний  фонд,  Фонд  сприяння  зайнятості  населення,  Фонд  розвитку

паливно-енергетичного  комплексу,  Фонд  України  з  соціального  захисту

інвалідів.  До  державних  позабюджетних  фондів  належать  Пенсійний  фонд,

Фонд соціального страхування, Державний фонд приватизації та ін.

Державні  бюджетні  й  позабюджетні  фонди  формуються  за  рахунок

встановлених у централізованому порядку зборів і платежів. Кошти цих фондів

використовуються  для  державного  соціального  страхування  й  забезпечення

населення, а також для фінансування державних програм розвитку відповідних

галузей економіки.

Проведення  децентралізації  в  Україні  значно  посилило  роль  місцевих

бюджетів.  У  більшості  високорозвинених  країн  світу   це  звична  практика.

Грошові  ресурси  місцевих  органів  влади  призначені  для  фінансування

виконання покладених на них функцій, як власних, так і делегованих Перелік

цих  функцій  визначає  структуру  витрат  місцевих  органів  влади.  Основними

серед  них  є  витрати  на  соціальне  забезпечення,  початкову і  середню освіту,

охорону  здоров'я  будівництво  й  утримання  доріг  місцевого  значення,

благоустрій, житлово-комунальне господарство, культурно-мистецькі програми,

природоохоронні заходи місцевого значення.

Джерела витрат місцевих органів влади поділяються на податкові доходи,

доходи  від  майна,  що належить  місцевій  владі;  від  господарської  діяльності

підприємств  комунальної  власності;  доходи,  залучені  на  ринку  позикового

капіталу; трансферти від центральних органів влади та органів влади вищого

територіального  рівня.  Основним  способом  формування  доходів  місцевих

органів влади в більшості розвинутих країн і місцеві податки і збори, а також

комунальні  платежі,  доходи  від  діяльності  комунальних  підприємств,

мобілізація ресурсів за рахунок комунальних позик.

В  Україні  відповідно  до  Бюджетного  кодексу  основним  джерелом

формування  доходів  місцевих  бюджетів  є  прибутковий  податок  з  громадян,

плата за землю, державне мито (в частині, що належить місцевим бюджетам),

єдиний  податок  для  суб'єктів  малого  підприємництва,  плата  за  ліцензії  та



торговий  патент  на  певні  види  діяльності,  плата  за  державну  реєстрацію

суб'єктів підприємницької діяльності

У Бюджетному кодексі  вперше реалізовано вимогу  Закону про місцеве

самоврядування щодо бюджету розвитку місцевого самоврядування. Визначено,

що  джерелом  формування  доходів  цього  бюджету  є  кошти  від  відчуження

майна,  від  повернення  позик,  запозичення,  надходження  дивідендів,

нарахованих на  акції  господарських товариств,  що є  у  власності  відповідної

територіальної громади, інвестиційні субвенції.

Важливим дохідним джерелом місцевих бюджетів є трансферти - дотації,

субвенції, а також кошти, що передаються до Державного бюджету України та

місцевих  бюджетів  з  інших  місцевих  бюджетів.  Зокрема,  у  Державному

бюджеті  України  можуть  передбачатися  субвенції  на  здійснення  програм

соціального захисту, на компенсацію втрат доходів місцевого самоврядування

на  виконання  власних  повноважень  внаслідок  надання  пільг,  встановлених

державою,  субвенції  на  виконання  інвестиційних  проектів  дотації

вирівнювання.  Запроваджено  формульний  метод  розрахунку  обсягу

міжбюджетних  трансфертів.  Вони  розраховуються  на  основі  фінансових

нормативів  бюджетної  забезпеченості,  що  визначаються  шляхом  ділення

загального  обсягу  фінансових  ресурсів,  які  спрямовуються  на  реалізацію

бюджетних програм, на кількість мешканців чи споживачів соціальних послуг.
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Статистичні дослідження показують, що певний захід уряду, який змінює

структурний  дефіцит  бюджету,  змінює  фактичний  дефіцит  у  тому  самому

напрямі.

Економічна  практика  розглядає  три  основні  способи  фінансування

дефіциту  державного  бюджету.  Вони  впливають  на  національну  економіку

неоднаково. Найнесприятливішим серед них є додаткова емісія (її ще називають

монетизацією дефіциту). Вона нерідко веде до сеньйоражу – отримання урядом

доходу від друкування грошей. Сеньйораж виникає тоді, коли темпи приросту

грошової  маси  перевищують  темпи  зростання  реального  ВВП,  що

супроводжується  підвищенням  цін.  У  результаті  всі  учасники  ринкового

процесу платять своєрідний інфляційний податок, і частина їхніх доходів пере-

розподіляється на користь держави.

Монетизація  дефіциту  може  відбуватися  в  різних  формах  –  у  вигляді

додаткової емісії або через збільшення кредитів центрального банку державним

підприємствам за пільговими процентними ставками та ін.

Фінансування  бюджетного  дефіциту  за  допомогою  запозичень  уряду

нерідко  розглядають  як  антиінфляційну  альтернативу  монетизації  боргу.

Насправді  це  не  так.  Боргове  фінансування,  коли  державні  цінні  папери

купують населення і  комерційні банки, а не центральний банк, лише індукує

слабші  інфляційні  імпульси  і  переміщує  їх  у  часі.  Жоден  із  трьох  методів

фінансування дефіциту державного бюджету не є антиінфляційним.

Передовсім  постає  запитання:  чи  може  зростання  державного  боргу  в

певний момент звести до банкрутства держави? Інакше кажучи, чи може нація

збанкрутувати подібно приватних одиниць  –  підприємств,  що перебувають в



одноосібній власності,  або корпорацій,  коли вони не можуть виконувати свої

фінансові зобов'язання?  Відповідь , на нашу думку,однозначна: не може. 

По-перше, держана має право оподатковувати фізичних і юридичних осіб.

Підвищення податків дає змогу державі отримувати додаткові надходження для

виплати  процентів  та  основної  суми  боргу.  Тому  приватні  одиниці  можуть

збанкрутувати,  а  держава не може.   По-друге,  держава  має право  друкувати

гроші та розплачуватися ними за основну суму боргу й сплачувати проценти за

борг. По-третє, держава має право  рефінансувати борг,  тобто випускати нові

облігації  та  використовуватии виторг  для  виплат власникам  облігацій,  строк

оплати яких настав.

Дефіцит  бюджету  і  державний  борг,  безперечно,  впливають  на

функціонування національної економіки. Наслідки цього впливу поділяють на

короткострокові  та  довгострокові.  Короткострокові  –  це  економічні  наслідки

бюджетного  дефіциту,  відомі  як  проблема  витіснення. Довгострокові  –  це

економічні наслідки державного боргу, відомі як тягар боргу.

Якщо  уряд  фінансує  дефіцит  бюджету  за  допомогою  випуску  цінних

паперів,  то  в  національній  економіці  зростають  процентні  ставки.  Вони

особливо  підвищуються  тоді,  коли  поєднуються  стимулююча  фіскальна

політика  і  стримувальна  монетарна  політика.  Фінансування  бюджетного

дефіциту шляхом збільшення державного боргу розширює попит на гроші, тоді

як центральний банк обмежує їхню пропозицію. Зростання процентних ставок

зменшуватиме інвестиції  у приватному секторі  й частково споживчі  видатки.

Тому за дефіцитного фінансування державного бюджету послаблюються впливи

стимулюючої фіскальної політики на національну економіку.

Загалом, якщо збільшення державних видатків фінансується збільшенням

бюджетних  дефіцитів,  то  воно  найімовірніше  відбуватиметься  за  рахунок

витіснення інвестицій у приватному секторі.

Довгострокові  наслідки  державного  боргу  пов'язані  з  його  впливом  на

економічне зростання у тривалому періоді, а отже й на рівень життя майбутніх

поколінь.  Збільшення  державного  боргу  і  підвищення  процентних  ставок  у

довгостроковому періоді спричиняють витіснення державним боргом приватного



капіталу. Зростання процентних ставок веде до того,  що люди нагромаджують

зобов'язання уряду замість приватного капіталу. Тому зростання державного боргу

зменшує виробничі потужності,  які використовуватимуть майбутні покоління, а

отже вони матимуть нижчий рівень доходу.

Уряди  нерідко підвищують  податки,  аби  отримати  кошти  для  виплати

процентів  і  сплати  основної  суми  державного  боргу.  Якщо  зі  збільшенням

державного боргу  зростають  і  податки,  то  обсяг  національного виробництва

зменшиться ще істотніше. Водночас підвищення податків несприятливо впливає

на  стимули  до  праці,  інновації  і  та  інвестування.  Тому  наявність  великого

державного боргу сповільнює економічне зростання.

Однак є важлива обставина, яка може пом'якшити тягар, переміщуваний

на  майбутні  покоління.  Якщо  державні  видатки  здійснюються  переважно  у

формі інвестицій (наприклад, будівництво Об'єктів виробничої інфраструктури

або інвестиції в людський капітал – розвиток системи освіти і перекваліфікації),

то державні інвестиції збільшують майбутній виробничий потенціал економіки.

Отже,  виробничі  потужності,  які  успадкують  наступні  покоління,  не

зменшаться,  зміниться  лише  їхня  структура:  частка  капіталу  державних

підприємств зросте, а приватного скоротиться.

Однією з умов розвою національної економіки є динаміка тягаря боргу –

відношення державного боргу до валового внутрішнього продукту (ВВП). Ця

динаміка  залежить,  по-перше,  від  рівня  реальної  процентної  ставки,  яка

визначає  суму процента,  що виплачується  за  борг, і,  по-друге,  від  величини

первинного дефіциту бюджету.

Первинний  дефіцит  бюджету –  це  різниця  між  величиною  дефіциту

бюджету і виплатою процентів за борг. Інакше кажучи, цей дефіцит дорівнює

різниці  між  сумою  трансферів  та  державних  закупівель  товарів  і  послуг  і

податковими  надходженнями  в  бюджет  (виплати  з  обслуговування  боргу  не

враховують).  Якщо надходження до державного бюджету перевищують суму

трансферів і державних закупівель, то існує первинний надлишок бюджету.

Якщо  уряд  удається  до  випуску  державних  цінних  паперів  для

фінансування  первинного  дефіциту  бюджету,  то  зростають  основна  сума



державного  боргу  і  коефіцієнт  його  обслуговування,  тобто  в  національній

економіці  збільшується  тягар  боргу.  Сума  процентів  за  державний  борг

дорівнює добуткові державного боргу та реальної процентної ставки. Якщо в

національній економіці реальна процентна ставка  перевищує темпи зростання

реального  ВВП,  то  весь  приріст  останнього  іде  на  виплату  процентів  з

обслуговування державного боргу, тобто відношення зростає.

Для  зниження  відношення  необхідно,  по-перше,  щоб темпи  зростання

реального ВВП перевищували величину реальної процентної ставки. По-друге,

збільшення  частки  первинного  бюджетного  надлишку  має  бути  постійним.

Отже, прискорений розвиток національної економіки можливий лише тоді, коли

тягар боргу  не зростає.

Яким же чином зростання дефіциту бюджету державної  заборгованості

впливає на поведінку споживачів?  Економічна наука надає дві відповіді на це

питання: традиційну і рікардівську.

Згідно  з  традиційним  підходом,  зниження  податків,  яке  уряд

фінансуватиме збільшенням запозичень і  нагромадженням державного боргу,

впливатиме  на  національну  економіку  за  багатьма  напрямами.  Зниження

податків відразу збільшить видатки споживачів, що позначиться на розвиткові

національної  економіки  як  у  короткостроковому,  так  і  в  довгостроковому

періодах.  Прихильники  традиційного  підходу  вважають,  що  в  коротко-

строковому періоді зростання споживання збільшує сукупний попит і дохід у

національній  економіці.  Проте  в  довгостроковому  періоді  зниження

національних заощаджень, зумовлене зниженням податків, означає зменшення

обсягів  нагромадженого  капіталу,  обмеження  економічного  зростання  і

зниження добробуту країни.

Згідно з рікардівським підходом, скорочення податків, яке фінансується за

рахунок зростання боргу, не змінює обсягу споживання і не обмежує зростання

заощаджень, а лише перерозподіляє податковий тягар між поточним і майбутнім

періодами. Логіка цього висновку така. Якщо уряд фінансує зниження податків

збільшенням  дефіциту  бюджету,  то  через  певний  час  йому  доведеться

підвищити податки, щоб погашати основну суму боргу і виплачувати проценти.



Отож  зниження  податків,  яке  фінансують  зростанням  державного  боргу,  не

зменшує тягаря оподаткування – він просто переміщується в часі. Відповідно до

цього підходу сума державного боргу дорівнює сумі майбутніх податків. Для

передбачливих  споживачів  майбутні  податки  еквівалентні  поточним.  Тобто

фінансування  державних  видатків  за  рахунок  боргу  рівнозначне  їх

фінансуванню за рахунок податків. Такий погляд називають рівністю Рікардо –

на честь відомого економіста, який першим звернув увагу на це явище.

З рівності  Рікардо випливає,  що зниження податків,  яке фінансують за

рахунок боргу, не змінює обсягу споживання.  Домогосподарства  економлять

приріст використовуваного доходу для сплати в майбутньому вищих податків.

Приріст особистих заощаджень дорівнює зниженню державних заощаджень, а

національні заощадження залишаються незмінними. Тому скорочення податків

не веде до тих наслідків, які випливають із традиційного аналізу.

Кожну  з  цих  концепцій  не  можна  спростувати,  бо  дослідження  фактів

економічної  історії  не  дає  підстав  для  однозначного  висновку. Отже обидва

погляди на державний борг співіснують.

Зовнішній  борг, який  є  частиною  державногоборгу, виникає  внаслідок

того, що для покриття дефіциту поточного рахунку платіжного балансу країна

змушена  брані  позики  за  кордоном.  Цей  дефіцит  найчастіше  спричиняється

тим, що експорт країною товарів і послуг є меншим за її імпорт.

Дефіцит поточного рахунку фінансують чистим припливом капіталу до

країни,  по-перше,  у  формі  міжнародних  позик  –  у  МВФ,  Світового  банку,

іноземних  урядів  чи  комерційних  банків.  Міжнародні  позики  збільшують

розмір зовнішнього боргу країни. По-друге,  цей дефіцит може фінансуватися

прямими  іноземними  інвестиціями,  які  здебільшого  означають  ввезення  до

країни  іноземної  валюти  для  створення  нових  підприємств,  що  виробляють

продукцію. Ці інвестиції не збільшують зовнішньої заборгованості країни. По-

третє, дефіцит поточного рахунку може фінансуватися продажем активів країни

іноземним  інвесторам,  що  також  не  збільшує  зовнішнього  боргу.  Нарешті,

країна може використовувати свої золотовалютні резерви, що також не збільшує

її зовнішню заборгованість.



Список використаних джерел:

1.  Бюджетний  кодекс  України  від  8  липня  2010  року  N  2456-VI  //

Відомості Верховної Ради. – 2010, № 50-51, ст. 572. 

2. Закон України «Про фінансові послуги та державне регулювання ринків

фінансових послуг» від 12 липня 2001 року № 2664-ІІІ // ВВР. – 2002, № 1.

3.  Про  затвердження  порядку  складання,  розгляду,  затвердження  та

основних вимог до виконання кошторисів бюджетних установ: Постанова Кабінет

Міністрів України від 28 лютого 2002 року // ВВР України. – 2002. – №3.

4. Бюджетний кодекс України. Науково-практичний коментар: станом на 1

берез. 2011 р. / за ред. Л.К. Воронової, М.П. Кучерявенка. – Х.: Право, 2011. – 608 с.

5.  Фінансове  право:  підручник  для  студ.  вищих  навч.  закл.  /  О.П.

Гетманець (відп.ред.), О.М. Бандурка (уклад.). – Х. : Еспада, 2010. – 416с.

Лаврук О.В. ЗОВНІШНІЙ БОРГ: ПРИЧИНИ ЙОГО ВИНИКНЕННЯ ТА
НАПРЯМИ ПОГАШЕННЯ В СВІТОВІЙ ПРАКТИЦІ

Лаврук  Олександр  Васильович  слухач  6-го  курсу  освітньо-

кваліфікаційного  рівня  «спеціаліст»  Вінницького відділення  ННІ  №  4

Національної академії внутрішніх справ

Зовнішній борг країни виникає внаслідок позик коштів за кордоном або

продажу фінансових активів за кордон. Міжнародні запозичення дають змогу

країні інвестувати і споживати більше, ніж виробляє національна економіка. Ці

запозичення  означають,  що через  певний час  країна  має  повернути  основну

суму боргу і щорічно сплачувати проценти за позики.

За  продуктивного  використання  іноземних  запозичень  як  інвестицій

країна може прискорити своє економічне зростання. І навпаки, нераціональне

використання зовнішніх ресурсів загострює проблему повернення боргів.

До  важливих  показників  заборгованості  країни  належать:  1)  зовнішній

борг як відсоток експорту та відсоток ВВП; 2) сума платежів з обслуговування

боргу  як  відсоток  експорту;  3)  коефіцієнт  обслуговування  боргу,  тобто



відношення суми виплат з обслуговування боргу до величини експорту товарів і

послуг; 4) реальний борг на душу населення тощо.

Якщо  рівень  зовнішньої  заборгованості  дуже  великий,  інколи  виникає

криза зовнішньої заборгованості – неспроможність країни-боржника в повному

обсязі обслуговувати свої зовнішні борги, зокрема здійснювати чергові виплати

з  боргу. Міжнародним  кредиторам  відомо,  що  уряд  може  відмовитися  від

виконання своїх боргових  зобов'язань.   Історії  відомі  такі  випадки і  вони не

поодинокі. Наприклад, у 1335 р. король Англії Едуард III відмовився погасити

свої  борги італійським банкірам.  У 1982 р.  десятки країн,  що розвиваються,

заявили, що неспроможні платити за свої зовнішні борги, а в 1998 р. те саме

зробила Росія. Що вищий рівень зовнішньої заборгованості, то більша спокуса

в  уряду  до  невиконання  боргових  зобов'язань.  З  підвищенням  рівня

заборгованості країни міжнародні інвестори, побоюючись можливого дефолту,

скорочують надання їй позик.

Однією  з  основних  причин  кризи  зовнішньої  заборгованості  науковці

вважають  невірно  обрану   макроекономічну  політику  країни-боржників.

Нерідко державний бюджет таких країн зводиться з великим дефіцитом, а курс

національної  валюти  завищений.  Такий  курс  сприяє  швидкому  зростанню

імпорту, що погіршує  стан  платіжного балансу. В  окремих країнах  зовнішні

позики можуть використовуватися не на інвестиційні проекти, що забезпечують

приріст  національного  доходу, а  на  спекулятивні  операції,  або  розкрадатися

державними чиновниками.

На другому місці причин  кризи зовнішньої заборгованості різка стоїть, як

на  нашу думку, зміна  кон'юнктури  на  світових  ринках,  що супроводжується

погіршенням умов торгівлі країн-боржників і зростанням реальних процентних

ставок. Наприклад, на початку 1980-х років несподіване зростання процентних

ставок,  яке пов'язують  із  стримувальною монетарною політикою розвинутих

країн,  підвищило  коефіцієнт  обслуговування  боргу.  Водночас  зниження

товарних  цін  та  уповільнення  темпів  зростання  економіки  у  країнах  –

споживачах експорту з країн-боржників зменшили обсяги експорту і доходи від

нього  у  країн-боржників.  Тобто  тягар  боргу  у  країнах-боржниках  зріс,  бо



одночасно зменшилися надходження від експорту і зросли суми обслуговування

боргу.  Слід також зауважити, що на світовому ринку трапляються ситуації коли

країна-боржник  не  має  ліквідних  ресурсів  для  обслуговування  зовнішнього

боргу, а  інколи  відмова  від  сплати  боргу  просто  економічно  вигідна  країні-

боржникові.  Проте  відкриті  відмови  від  виконання  боргових  зобов'язань

трапляються не часто. Річ у тім, що світова практика виробила низку заходів,

які можуть уживатися до країн, що відмовляються сплачувати борги. Серед них

досить  дієві,  як  то: заморожування  кредиторами  майна,  яке  належить

неплатоспроможним боржникам. Оскільки більшість боргів зроблено урядами

країн-боржників,  то  можна  заморозити  лише  державні  активи  (літаки

національних  компаній,  кораблі,  золотовалютні  резерви  тощо);  на  країну-

боржника  можуть  накласти  торговельні  санкції,  обмежити  або  заборонити

імпорт з неї, позбавити її можливості експортувати свою продукцію або брати в

позику; країну-боржника можуть позбавити доступу до ринку капіталів, а також

до  торговельних  кредитів  після  її  відмови  виконувати  свої  зобов'язання  з

підписаних угод; доходи від експорту країни-боржника можуть затримуватися,

коли вони проходять через банки-кредитори.

Проте  на  практиці  покарання  країн,  не  здатних повністю або  частково

виконувати  свої  зобов'язання,  досі  зводилося  лише  до  відсторонення  їх  на

відносно  короткий  період від  ринків  капіталів,  після  чого надання  їм  позик

зрештою поновлювалося.

Одним  із  способів  розв'язання  проблеми  невиконання  боргових

зобов'язань  є  використання  застави, тобто  активів  певного  виду, які  можуть

перейти у власність кредитора в разі відмови країни-боржника виконувати свої

зобов'язання. Крім  того,  МВФ  і  Світовий  банк  намагаються  створити  нові

стимули  для  збільшення  внутрішніх  та  іноземних  інвестицій  у  країнах-

боржниках.

За  сучасних  умов  країни-боржники  прагнуть  полегшити  тягар  своєї

заборгованості  через  зміну  графіка  сплати  боргу, його  реструктуризацію  чи

полегшення сплати.  Зміна графіка сплати боргу означає продовження строку

надання кредитів без зміни поточної дисконтованої вартості чергових боргових



платежів, що рівнозначне наданню нової позики. Зміна строку або умов виплати

борг  (його  реструктуризація)  в  сукупності  із  зменшенням  поточної  вартості

чергових платежів (полегшення сплати боргу) найбільш часто використовувані

прийоми сплати боргів в сучасному світі.

Переговорний  процес  із  приводу  заборгованості  відбувається  в  межах

Паризького  клубу,  що  об'єднує  представників  найбільших  країн-кредиторів,

яким  належить  більше  50%  боргових  зобов'язань  країн-позичальників.

Паризький клуб веде переговори щодо зміни графіків сплати боргу, зниження

процентів за обслуговування боргу та щодо його часткового анулювання.

Новітнім  методом  зменшення  зовнішньої  заборгованості  країни  є   і

конверсія  боргу, яка  має  такі  основні  форми.  По-перше,  це  викуп боргу  –

надання країні-боржникові можливості  викупити свої боргові зобов'язання на

вторинному ринку цінних паперів. Викуп боргів здійснюється за грошові кошти

зі  знижкою  їхньої  номінальної  вартості.  Відомий  випадок,  коли  кілька

екологічних організацій викупили дешеві борги Перу і Болівії та запропонували

їх урядам цих держав в обмін на утворення заповідників.

По-друге,  це  капіталізація  боргу,  тобто  обмін  боргових  зобов'язань  на

власність (акціонерний капітал). Капіталізація боргу означає, що уряд держави-

боржника  передає  іноземному  кредиторові  акції  вітчизняних  компаній,  а

кредитор  списує  борг  на  еквівалентну  суму. Обмін  боргових  зобов'язань  на

акціонерний капітал є досить непростою справою для країни-боржника. Якщо

компанії  не  є  державною  власністю,  то  уряд  спочатку  змушений  купити

акціонерну власність.  Отже,  проблема зовнішнього боргу  перетворюється  на

проблему  дефіциту  бюджету.  Уряд  держави-боржника  або  мириться  з

дефіцитом  бюджету  і  нагромаджує додатковий  державний  борг,  або  друкує

гроші та спричиняє інфляцію.

По-третє, це заміна наявних боргових  зобов'язань новими.  У цьому разі

змінюються умови боргових зобов'язань, наприклад, ставка процента за новими

цінними паперами може бути нижчою, ніж за старими, хоча номінальна вартість

облігацій не змінилася, та ін.



Усі ці методи дають змогу зменшити зовнішню заборгованість країни, але

водночас скорочуються її валютні резерви та індукуються інфляційні імпульси.
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Біржова  торгівля  на  вітчизняних  товарних  біржах  поєднує  послідовні  і

взаємодоповнюючі  операції,  завдяки  яким  забезпечується  результативність

біржових торгів.  Специфіка  вітчизняного біржового ринку полягає  в  тому, що

основна робота, яка визначає успіх і ефективність біржової торгівлі, здійснюється

за межами біржі. Брокери вивчають реальний ринок, попит і пропозицію на ньому,

здійснюють пошук продавців, з'ясовують їхні потреби, узгоджують з ними угоди

купівлі-продажу й укладають угоди (договори, доручення).

Біржові угоди прийнято поділяти на дві групи: угоди з реальним товаром;

угоди з правами на товар та угоди з реальним товаром.



Угоди з реальним товаром (традиційні),  укладаються на товар, що може

бути  засвідчений  відповідними  документами  (накладною,  сертифікатом якості)

тощо. Товар може перебувати під час торгів на території біржі, її складах, на складі

продавця  та  бути  готовим  до  відвантаження.  Місцезнаходження  товару

обумовлюють правила торгівлі.  Угоди з  реальним товаром можна укладати на

підставі  попереднього огляду  (за  зовнішнім виглядом,  за  даними біржової  або

незалежної експертизи) або без попереднього огляду (за зразками, стандартами).

Сьогодні на товарних біржах України більшість угод укладається з тими,

хто має реальний товар,  який є в наявності  у  виробника (власника товару) і

зберігається на певному складі, або може бути вироблений чи вирощений через

певний час. Оформлюється така угода  спотовим біржовим контрактом.  Метою

її  укладання  є  купівля-продаж  товару,  тобто  перехід  його  від  продавця  до

покупця на умовах, які передбачено в контракті. 

Підставою для перерахування вартості контракту продавцю є акт прийняття-

здавання  зазначеного  в  контракті  товару  за  кількістю  та  якістю,  підписаний

покупцем  і  продавцем,  або  письмова  згода  покупця  на  передоплату.  У  разі

ненадання  біржі  акта  прийняття-здавання  товару  в  терміни,  обумовлені

контрактом  кошти  покупця  (платника),  зараховані  на  розрахунковий  рахунок

біржі, повертаються йому впродовж двох робочих днів. Така модель виконання

біржового контракту з використанням розрахункового рахунку товарної біржі є

однією із гарантій для покупця і продавця щодо виконання поставок і розрахунків.

До історично традиційних сьогодні  можна  віднести  і  форвардну угоду.

Форвардні угоди або (угода з відстроченою поставкою на умові форвард (тобто

відстрочена від 30 до 360 днів) — це взаємна передача прав і обов'язків щодо

реального товару. Оформлюється така угода форвардним біржовим контрактом.

Особливість  угоди  на  умові  форвард  полягає  в  істотній  різниці  в  часі  між

укладанням угоди та її виконанням, тобто поставкою товару. Метою укладання

таких  угод  є  можливість  для  товаровиробника  одержати  передоплату  та

використати її  для виробництва продукції.  Тривалість періоду між моментом

укладання  форвардної  угоди  й  поставкою  встановлюється  кожною  біржею

самостійно  залежно  від  асортименту  товарів.  Наприклад,  на



сільськогосподарську  продукцію  і  продовольство  цей  термін  становить  три,

шість,  дев'ять  місяців.  Під  час  укладання  форвардної  угоди  продавець  бере

зобов'язання  здійснити  поставку  товару  в  терміни,  визначені  в  угоді,  а

покупець,  відповідно,  –  прийняти  товар  та  заплатити  за  нього  за  цінами

контракту в разі, якщо попередньо (під час укладання контракту) не здійснено

передоплату чи новий розрахунок. 

Провідною  формою  біржової  торгівлі  у  сучасних  умовах  є  ф'ючерсні

угоди. В цьому разі  передбачено купівлю або продаж не реального товару, а

тільки контракту  на  нього протягом певного періоду. Реалізують  не  товар,  а

контракт.  Укладання  таких  угод  здійснюється  не  з  метою  купівлі-продажу

реального товару, а  для  його страхування  від  можливих несприятливих змін

ціни. Вони укладаються за стандартизованими умовами на підставі  біржових

типових контрактів щодо кожного виду товару. Об'єктом ф'ючерсної угоди може

бути  тільки  один  вид  продукції  визначеної  якісної  характеристики.  Сумарні

обсяги певного виду товару за ф'ючерсними угодами визначаються кількістю

контрактів, а обсяги певного виду товару в кожному контракті стандартизовані.

Під  час  укладання  ф'ючерсної  угоди  покупець  і  продавець  вносять

гарантійну заставу розміром до 1 % вартості контракту на окремий рахунок. У

місяць поставки товару за цим контрактом гарантійний завдаток має становити

100% вартості товару. Щодня за всіма ф'ючерсними контрактами, які не було

ліквідовано  протягом  біржового  дня,  здійснюються  розрахунки.  У  разі

підвищення цін, сторона, яка продала контракт (продавець), повинна до початку

наступного  біржового  дня  (сесії)  виплатити  брокеру, а  той  –  розрахунковій

палаті різницю між ціною, зареєстрованою на момент закриття попереднього

біржового  дня,  та  ціною,  зареєстрованою  на  момент  закриття  поточного

біржового дня.

Розрахункова  палата,  у  свою  чергу,  нараховує  або  сплачує  брокеру-

покупцеві, а він – клієнтові позитивну для нього різницю. У разі зниження ціни

відбувається  зворотна  дія:  покупець  вносить  різницю  цін  брокеру,  а  той  –

розрахунковій  палаті,  яка  направляє  їх  продавцю.  Логічним  продовженням



ф’ючерсної  угоди  є  опціонна.  Це  особливий  вид  біржових  операцій  з

обмеженим, порівняно зі звичайними ф'ючерсними операціями, ризиком.

Продавець опціону не має права продати контракт, інші види цінностей до

передбаченого  в  контракті  терміну.  Покупець  опціону  має  право  протягом

указаного  в  ньому  терміну  купити  або  відмовитися  від  купівлі  зазначеного

контракту (товару), інших цінностей, утративши за цих умов премію, виплачену

продавцю опціону.

Основний зміст ф'ючерсних і опціонних угод полягає у використанні часу

між моментом укладання угоди та її виконанням; учасники торгів здобувають

можливість отримати прибуток залежно від зміни кон'юнктури ринку. Основою

забезпечення біржових угод  на українських біржах є застава обох контрагентів,

яку  вносять  до  розрахункової  палати  (відділу)  як  попередню оплату. У  разі

укладання  контракту  застава  повертається  продавцю  на  момент  виконання

угоди, тобто поставки товару або передачі розпорядчих документів.
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Національної академії внутрішніх справ

Закономірність  концентрації  та  комплексного  розміщення продуктивних

сил  є  результатом  прояву  територіального  поділу  праці.  Спеціалізація

виробництва  спричиняє  необхідність  взаємопов’язаного  розвитку  галузей  на

окремій  території,  на  основі  чого  досягається  оптимальний  режим

використання усіх видів ресурсів. Основними якісними ознаками комплексного

розміщення продуктивних  сил  виступають:  економічно  обґрунтований,

раціональний  режим  використання  природних  ресурсів;  максимально  повне

залучення  до  суспільно  корисної  трудової  діяльності  наявного  трудового

потенціалу регіону; збалансованість галузевої структури економіки регіону за

природними, трудовими і виробничими параметрами; тісний взаємозв’язок (на

основі комбінування, кооперації та спільного використання інфраструктури) між

основними ланками господарства регіону.

Крім зазначених, до закономірностей розміщення продуктивних сил  –  в

контексті  нових методологічних основ їх формування  –  відносять:  соціальну

спрямованість  та  усталеність  розвитку  продуктивних  сил,  відповідність  їх

розміщення вимогам національної економічної безпеки, а також забезпечення

планомірності,  керованості  процесів  розміщення  продуктивних  сил,  їх

орієнтації  на  досягнення  високої  економічної  ефективності  господарської

діяльності та конкурентоспроможності виготовленої продукції. 

 Соціальна  спрямованість  розвитку  і  розміщення  продуктивних  сил

логічно  випливає  з  необхідності  загальної  соціалізації  економічної  системи,

оскільки саме всебічний розвиток людини та  задоволення її  потреб є  метою

економічного прогресу. Вона реалізується через врахування інтересів населення

щодо  піднесення  рівня  соціально-економічного  розвитку  території,

пріоритетність  вирішення  соціальних  проблем  та  реалізацію  права  всіх

громадян на вільний вибір місця і сфери прикладання праці. Отже, соціальна

спрямованість  передбачає  насамперед  таке  розміщення  продуктивних  сил



регіону, яке б давало змогу забезпечити повну продуктивну зайнятість праце

активного населення регіону як першооснову його життєдіяльності і добробуту.

При  цьому  важливо  мінімізувати  рівень  регіонального  безробіття  (як

зареєстрованого,  так  і  прихованого)  з  тим,  щоб  він  істотно  не  перевищував

природної норми, що знаходиться в межах 4 –  6 % працездатного населення.

Доцільність соціальної спрямованості розміщення і розвитку продуктивних сил

регіону вимагає: інтенсивного розвитку соціальної інфраструктури, особливо в

сільській  місцевості;  збереження  здоров’я  населення  через  зниження

екологічного  навантаження  на  певні  території;  формування  раціональної

системи  розселення;  збільшення  місткості  регіонального  ринку  праці  через

створення додаткових робочих місць на діючих та нововведених підприємствах.

Сталий розвиток продуктивних сил як одна із закономірностей визначає

стратегічний  напрямок  досягнення  збалансованості  економічної,  соціальної  і

екологічної  складових  регіональної  господарської  системи.  Сталий  розвиток

продуктивних сил України можливий лише на основі кардинальної структурної

перебудови  економіки,  техніко-технологічного  переозброєння  виробництва,

інтенсивного розвитку наукомістких галузей, екологізації усіх сфер суспільного

життя.  Основна  ідея  сталого  розвитку  щодо  продуктивних  сил  полягає  у:

забезпеченні  раціонального  природокористування;  відтворенні  ресурсної  бази

виробництва;  реструктуризації  господарського  комплексу  регіону  у  зв’язку  з

новими  економічними  і  соціальними  умовами;  ефективному  використанні

трудового та виробничого потенціалу.

Для  розв’язання  завдань  сталого  розвитку  в  Україні  принципово

важливими є нова структурна політика держави та інституційні перетворення,

вихід  з  енергетичної  кризи,  оптимальне  використання  ресурсного потенціалу,

раціональна  система поселень,  формування  ефективної  еколого-економічної

політики держави.

Однією  з  принципових  закономірностей  є  відповідність  розміщення

продуктивних  сил  вимогам  національної  економічної  безпеки.  Рівень

економічної  безпеки  держави,  що  визначається  саме  фактором  розміщення

продуктивних  сил,  залежить  від:  рівня  забезпеченості  власних  потреб  у



мінерально-сировинних  та  енергетичних  ресурсах;  галузевої  і  виробничої

структури  господарських  комплексів;  завершеності  технологічних  циклів

виробництв; інтегрованості в світовий економічний простір.

Україна  належить  до  країн  світу,  в  яких  склалася  висока  залежність

розвитку  матеріального  виробництва  від  мінерально-сировинної  бази.  Тут

виробляється близько 5% світового обсягу мінерально-сировинних ресурсів . В

цілому  наявна  мінерально-сировинна  база  спроможна  забезпечити

збалансований розвиток базових галузей промисловості  та  агропромислового

комплексу, надходження валютних коштів. Разом з тим існує висока залежність

України від імпорту енергоносіїв. Крім того, за рахунок власного виробництва

лише  наполовину  задовольняються  потреби  в  хімічному  обладнанні,

електротехнічних та кабельних виробах, лісоматеріалах, продукції целюлозно-

паперової, текстильної та медичної промисловості.

Вагомими  перешкодами  на  шляху  до  зростання  економічної  безпеки

України  є  диспропорції  у  розміщенні  продуктивних  сил  регіонів.

Недосконалість  галузевої  структури  більшості  регіональних  господарських

комплексів  та  незавершеність  технологічних  циклів  тих  виробництв,  що

визначають  спеціалізацію  певних  територій,  спричиняють  необхідність

радикальних  структурних  перетворень.  Тільки  через  структурні  зміни  та

підвищення  конкурентоспроможності  власного  виробництва  можна  сприяти

зміцненню економічної безпеки України та її входженню до системи світових

господарських зв’язків як рівноправного партнера.
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Розміщення і розвиток продуктивних сил здійснюються на основі певних

принципів. Принципи розміщення продуктивних сил – це науково обґрунтовані

ідеї  і  положення,  якими  керуються  в  практичній  діяльності  при  вирішенні

конкретних  питань  щодо  розташування  нових  об’єктів,  вдосконалення

територіальної  і  галузевої  структури  господарського  комплексу  регіону,

опрацюванні окремих напрямків регіональної політики. 

Принципи розміщення і розвитку продуктивних сил регіону випливають

із  закономірностей,  виражають  суспільно  необхідні  потреби  і  забезпечують

ефективність  регіонального  розвитку. Вони  являють  собою  сукупність

головних ідей та вихідних положень, що формують першооснову розміщення

продуктивних сил. Отже, принципи  –  це результат пізнання особливостей дії

закономірностей  розміщення  окремих  об’єктів,  галузей  та  територіальних

господарських  комплексів.  Існують  твердження,  згідно  з  якими  принципи

розміщення  продуктивних  сил  –  це  правила  діяльності  та  управління

економікою, економічна політика держави в реалізації законів розміщення.

Доцільно виокремити такі найважливіші принципи розміщення і розвитку

продуктивних сил, які повинні використовуватися в практичній діяльності.

Принцип  раціонального  розміщення  виробництва  передбачає  всебічне

врахування економічних, демографічних, соціальних та екологічних передумов

і  факторів  розміщення  продуктивних  сил  з  пріоритетністю  соціальних  та

екологічних  чинників.  Його  реалізація  в  господарській  діяльності  означає:



наближення  матеріаломістких,  енергомістких,  водомістких  виробництв  до

джерел відповідної  сировини,  палива і  енергії,  водних ресурсів;  наближення

виробництв  низько  транспортабельної  продукції  до  місць  її  споживання;

уникнення зустрічних перевезень  однотипної  продукції,  сировини і  палива з

одного регіону в інший.

Принцип  збалансованості  і  пропорційності  означає  таке  розміщення

виробництва,  за  якого:  структура  господарського  комплексу  є  оптимальною,

тобто підтримуються економічно доцільні пропорції між галузями спеціалізації,

допоміжними  і  обслуговуючими  галузями;  існує  певна  відповідність  між

сировинною  базою,  наявністю  земельних,  водних,  енергетичних,  трудових

ресурсів та існуючими виробничими потужностями; задовольняються споживчі

потреби населення в товарах і послугах. 

Принцип  забезпечення  екологічної  рівноваги  передбачає  формування

екологобезпечного типу господарювання, раціональне використання природно-

ресурсного  і  трудового  потенціалу  регіону;  при  виборі  можливих  варіантів

розміщення  виробництва  перевага  надається  тим  з  них,  які  не  спричиняють

екологічної напруженості на певній території.

Принцип вирівнювання рівнів економічного розвитку районів та областей

передбачає  зближення  територій  за  інтегральними  показниками,  що

характеризують  кінцеву  результативність  їх  господарської  діяльності

(наприклад,  національний  доход  на  душу  населення).  Реалізація  цього

принципу  ґрунтується  на  всебічному  розвитку  регіональної  інтеграції,

використанні  переваг  територіальної  концентрації  виробництва,  активній

державній регіональній політиці.

Принцип урахування міжнародного територіального поділу праці означає,

що  кожна  держава  розвиває  ті  виробництва,  для  яких  вона  має  найкращі

природні та економічні умови, а виготовлена продукція є конкурентоспроможною

на  світовому  ринку. При  цьому  враховуються  і  інтереси  інтеграції  в  світовий

економічний простір.

Пріоритетність  викладених  вище  принципів  визначається  загальною

стратегією економічного розвитку держави. На сучасному етапі на перший план



виступають  соціально  та  екологічно  спрямовані  принципи  розміщення  і

розвитку продуктивних сил.  

Закономірності  і  принципи  втілюються  в  практику  розміщення

продуктивних сил через врахування конкретних факторів, що впливають як на

розміщення окремих об’єктів, так і на формування територіально-виробничих

комплексів.  Під  факторами  розміщення  розуміють  сукупність  аргументів

(причин),  що  зумовлюють  вибір  місця  для  окремих  підприємств,  їх  груп  і

галузей. Усі фактори розміщення продуктивних сил можуть бути представлені

такими основними укрупненими групами: природно-географічні, геополітичні,

демографічні, економічні, соціально-економічні та техніко-економічні.

Для  раціонального  розміщення  продуктивних  сил  України  необхідно:

визначити  потреби  суспільного  виробництва  в  мінерально-сировинних  та

паливно-енергетичних  ресурсах  з  позицій  збалансованості,  достатньої

необхідності,  комплексності  та  екологічної безпеки;  розробити  екологічні

вимоги до охорони і  раціонального використання надр у нових економічних

умовах.

Сучасне використання земельних, водних і лісових ресурсів України не

відповідає  вимогам  раціонального  природокористування.  Тому  в  перспективі

для  посилення  позитивного  впливу  цієї  групи  факторів  на  розміщення

продуктивних  сил  необхідно сформувати  високоефективну  систему  водо-,

земле-  та  лісокористування.  Неабияку  роль   у  справі  раціонального

розміщення продуктивних сил грають і геополітичні фактори. Їх дія забезпечує

інтеграцію продуктивних сил країни чи певного регіону в структуру світового

економічного простору і міжнародного поділу праці на основі розвитку різних

форм зовнішньоекономічних зв’язків. При цьому визначальну роль відіграють

певні конкурентні переваги держави в світо господарській сфері, які залежать

від  рівня  ефективності  використання  природно-ресурсного  потенціалу,

структури економіки, курсу зовнішньоекономічної політики. 

Для  України  вихід  на  світовий  ринок  пов’язаний  з  формуванням

конкурентоспроможної  національної  економіки,  що вимагає  докорінної  зміни

територіально-галузевої  структури  регіональних  господарських  комплексів,



підвищення питомої ваги виробництв з високим ступенем переробки сировини,

зниження залежності від імпорту енергоносіїв, створення нових виробництв для

забезпечення  власних  потреб  у  товарах  широкого  вжитку.  Вирішення  цих

надзвичайно складних завдань потребує реалізації принципово нових підходів

до обґрунтування розміщення нових виробництв.
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Ринок  праці  як  один  із  підвидів  ринкової  системи  узгоджує  потребу

економіки  в  праці  з  наявними  трудовими  ресурсами,  врівноважує  попит  на

робочі місця з їхньою пропозицією.

Проте  в  дійсності,  як  правило,  співвідношення  попиту  і  пропозиції

робочої  сили  чи  робочих  місць  щоразу  проявляє  їхню  кількісну  і  якісну

невідповідність:  частина економічно активного населення виявляє попит на

робочі  місця  і  не  знаходить  відповідної  пропозиції;  залишаються

незайнятими  робочі  місця,  що  характеризуються  особливими  вимогами  до

кваліфікації, економічного і соціального статусу власників робочої сили.



З  цих  диспропорцій  в  умовах  сучасного  ринку  кількісно  переважає

перша  –  проблема  працевлаштування  бажаючих  працювати,  або  проблема

безробіття.

Важливою  ознакою  безробіття  є  його  закономірний  характер.  Повної

зайнятості  в  розумінні  працевлаштування  абсолютно  всього  економічно

активного населення в ринковій економіці взагалі не існує и існувати не може в

силу  динамічності  процесів  суспільного  буття  та  об'єктивної  неможливості

абсолютного і швидкого системного узгодження їх.

Досягнення  рівноваги  між  попитом  і  пропозицією  через  їхню

постійну  нерівновагу,  зумовлюється  внутрішніми  властивостями  та

принципами організації  ринкової  системи.  Порушення рівноваги ринкових

сил стає головною умовою її власне існування, оскільки спонукає іманентно

властиві  їй  імпульси  до  самоорганізації  та  саморозвитку.  Безробіття  як

поверхневий прояв диспропорції на ринку праці (серед різноманітних явищ

недовикористання  й  інших  виробничих  ресурсів)  у  принципі  становить

момент,  умову  ринкового  процесу,  бо  є  пише  зовнішньою  ознакою  його

внутрішньої суперечливої природи.

За  визначенням  МОП,  безробітною  вважається  особа,  яка  досягла

законодавчо встановленого віку, не працює за грошову винагороду і докладає

активних зусиль її знайти. Для розрахунку параметрів безробіття це визначення

уточнюється з урахуванням конкретних особливостей країни.

В Україні згідно із Законом «Про зайнятість» безробітними визначені

громадяни  працездатного  віку, які  з  незалежних від  них  причин не  мають

заробітку  (трудового  доходу)  через  відсутність  підходящої  роботи,

зареєстровані у  державній службі зайнятості,  дійсно шукають роботу і здатні

приступити до праці.

Для  аналізу  економічного  стану  країни  використовуються  розрахунки

рівня безробіття в часовому, територіальному, віковому, тендерному та інших

аспектах.

Фактичний,  існуючий  на  кожний  певний  момент  у  національній

економіці,  рівень  безробіття  формується  під  впливом  багатьох  факторів.



Систематизовані певним чином, вони розглядаються як причини виникнення

відповідних типів (видів) безробіття. Найпоширенішим у сучасній економічні

теорії є виділення фрикційного, структурного і циклічного безробіття.

Фрикційне безробіття зумовлене динамічністю ринку праці: рухом робочої

сили  через  невідповідність  рівня  заробітної  плати  або  умов  праці  вимогам

робітників,  регіональними переміщеннями населення та  переміщеннями,  пов'я-

заними зі зміною виду діяльності, скороченням робочої сили у зв'язку із закриттям

фірм  або  зменшенням  масштабів  їхньої  діяльності,  спричинених  факторами

випадкового  характеру;  необхідністю  певного  часу  для  пошуку  відповідного

робочого місця або певного робітника,  що відповідав би визначеним вимогам;

недосконалістю інформаційних потоків.

Структурне  безробіття  виникає  через  невідповідність  між  попитом  і

пропозицією  робочої  сили  внаслідок  змін  попиту  на  окремі  професії  в

процесі  структурних  зрушень  в  економіці,  а  також  існуючими

територіальними диспропорціями в попиті та пропозиції робочої сили.

Визначення  фрикційного  та  структурного  безробіття  як  природного

(абсолютного  або  такого,  що  об'єктивно  існує)  за  умов  динамічності

економічних процесів і недосконалості інформації уточнює сучасне розуміння

повної  зайнятості.  Вона  вважається  повною,  якщо  рівень  безробіття  не

перевищує його природної норми (в 90-ті роки – 6-7 %).

Циклічне безробіття пов'язане зі спадами ділової активності в умовах

циклічних коливань. Воно виникає в результаті зниження сукупного попиту

на працю внаслідок падіння сукупного попиту на продукцію і негнучкості ре-

альної заробітної плати в бік її зниження.

В умовах України виникають додаткові причини виникнення безробіття,

що породжені як суб’єктивними так і об’єктивному причинами українських

реалій.  До  них  слід,  як  на  нашу  думку  віднести:  масштабну  структурна

трансформація; зниження рівня державного патерналізму.

Для  українського  уряду  проблема  безробіття   є  серйозною  соціально-

економічною  проблемою,  оскільки  породжує  цілий  ряд  негативних  наслідків:

економічних (недовиробництво ВВП); потребує коштів на утримання безробітних;



соціальних; зниження життєвого рівня;  декваліфікація  робочої  сили;  зростання

показників  «соціальної  патології».  Дослідниками  доведено,  що  збільшення

безробіття  викликає  кумулятивний  ефект  зростання  показників  «соціальної

патології»:  уже в  перші  три  роки  збільшується  число  психічних захворювань,

злочинності,  самогубств  і  вбивств;  у  наступні  три  роки  зростають  так  звані

хронічні реакції (хвороби та смертність).

Сумний  перелік  наслідків  безробіття  зрозумілий,  адже,  як  зазначає

К. Еклунд, праця дає почуття єдності й товариства; вона забезпечує дохід, який

водночас є свідченням значущості того, чим ми зайняті. Робота дає нам статус,

престиж і професійну придатність, крім того, організує день і створює умови

для правильного способу життя.

Оскільки  в  умовах  ринкової  економіки  не  існує  й  об'єктивно  не  може

існувати механізму, що забезпечував би повну зайнятість і попереджав безробіття,

виникає потреба в цілеспрямованому державному регулюванні ринку праці. Таким

чином,  в  Україні  є  нагальна  необхідність  побудувати  відповідний  механізм

протидії  зростанню  рівня  безробіття.  Затягування  вирішення  цього  питання

розхитує основи побудови країни, ставить її на межу існування.
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Стійкий фінансовий стан підприємства формується в процесі всієї його

господарської діяльності.   Тому оцінку фінансового стану можна  об’єктивно

здійснити  не  через  один,  навіть  найважливіший,  показник,  а  тільки  за

допомогою  комплексу,  системи  показників,  що  детально  і  всебічно

характеризують господарське становище підприємства. 

 У стабільному фінансовому стані зацікавлене як саме підприємство, так і

його  партнери  по  бізнесу.  Фінансовий  стан  характеризується   як  рівнем

забезпеченості  підприємства  необхідними  фінансовими  ресурсами  для

здійснення  ефективної  господарської  діяльності  та  своєчасного  проведення

грошових  розрахунків  за  своїми  обов'язками,  так  і  фінансовою

конкурентоспроможністю підприємства (використанням фінансових ресурсів і

капіталу, виконанням зобов'язань перед державою та іншими господарськими

суб'єктами).

Фінансовий  стан  визначається  на  певну  дату  і  характеризує

конкурентоспроможність, фінансовий потенціал підприємства, а також дозволяє

оцінити,  якою  мірою  гарантуються  економічні  інтереси  як  самого

підприємства,  так  і  його  партнерів.  Аналіз  фінансового  стану  є  глибоким,

науково обґрунтованим дослідженням фінансових відносин і руху фінансових

ресурсів  у  єдиному  виробничо-господарському  процесі.  Під  час  аналізу

оцінюється минула діяльність підприємства, його стан на даний момент, а також

майбутні перспективи.

Верхній  ешелон  менеджменту  проводячи  аналіз   фінансового  стану

підприємства повинен ставити перед собою певні задачі для вирішення яких

необхідно  мати  досвід  та  орієнтуватися  в  потоці  інформації  та  фінансових

документів.   В будь якому разі аналіз переслідує досягнення основної мети  –

вчасно виявити і  усунути недоліки у фінансовій діяльності  та  знайти резерв

поліпшення фінансового стану підприємства і його платоспроможності.

Найважливішими  показниками  сучасного  підприємства   вважаються

показники прибутковості (рентабельності). Сукупність даних  показників може

суттєво спростити завдання оцінки фінансового стану підприємства.



Загальноприйнятих значень рентабельності,  на які  можна орієнтуватися

при аналізі не існує. Тому зростання усіх показників рентабельності в динаміці

розглядається як позитивна тенденція.  Залежно від того,  з  чим порівнюється

показник  прибутку  виділяють  і  групи  коефіцієнтів  рентабельності

(рентабельність капіталу, рентабельність продажів та інша).

 Практика  рекомендує  для  оцінки  рентабельності  підприємства

використовувати систему взаємопов’язаних показників рентабельності. З цією

метою необхідно використовувати дві основні групи показників рентабельності:

А)  показники,  розраховані  на  підставі  поточних  витрат  (вартості

продажу);

Б)  показники,   розраховані  у  зв’язку  з  використанням  виробничого

капіталу (виробничих активів). 

Показники  рентабельності  групи  «А»  розраховуються  на  базі  даних

бухгалтерського обліку, прибутків та збитків і становлять систему коефіцієнтів:

коефіцієнт граничного рівня валового прибутку (Квп ); коефіцієнт граничного

рівня  прибутку  від  основної  операційної  діяльності  (Коод);  коефіцієнт

граничного  рівня   прибутку  від  усієї  діяльності  підприємства  (операційної,

фінансової, інвестиційної )(Квд); коефіцієнт граничного рівня чистого прибутку

(Кчп); критичний коефіцієнт рентабельності (Ккр).

Наведені  розрахункові  показники  є  підтвердженням  адаптації

вітчизняного  обліку  з  міжнародною  практикою,  де  вся  підприємницька

діяльність корпорацій, фірм і підприємств поділяється на три види (операційну

(основну),  інвестиційну, фінансову).  Всі  розраховані  коефіцієнти мають одну

базу  обчислення  –  чистий  обсяг  продажу  (Чоп)  (валові  надходження  за

вирахуванням суми повернення та дисконтних знижок). 

Показники  рентабельності  групи  «Б»  розраховуються  як  відношення

прибутку до коштів, вкладених у підприємство засновниками, акціонерами та

інвесторами.

Зарубіжний досвід свідчить, що за даними звіту щодо прибутків (збитків)

і балансового звіту доцільно розраховувати  такі коефіцієнти: коефіцієнт віддачі

на всю суму виробничих активів (Квва); коефіцієнт віддачі від інвестиційного



капіталу  (Кік);  коефіцієнт  віддачі  на  акціонерний  капітал  (Как). Останній

коефіцієнт  відіграє  важливу  роль  у  комплексній  оцінці  фінансового  стану

акціонерного підприємства.

За  допомогою  показників  рентабельності  оцінюють  можливості

підприємств задовольняти  потреби  розширеного відтворення,  та  здійснювати

капіталовкладення за рахунок внутрішніх джерел фінансування. 

Суттєву  роль  у  аналізі  фінансового  стану  підприємств  грають   також

показники  ліквідності,   платоспроможності  та  фінансової  стійкості

підприємства.  Особливу  увагу  слід  приділити  аналізу коефіцієнту  загальної

ліквідності.  На  практиці  для  ефективного  вимірювання  ліквідності

застосовується  відповідна  система  коефіцієнтів,  які  відображають

співвідношення статей балансу та інших видів фінансової звітності. До них слід

віднести: коефіцієнт термінової ліквідності; коефіцієнт абсолютної ліквідності;

розрахунку інтервал захищеності Інтервал захищеності.

Виходячи  з  вище  викладеного зробимо  висновок  про  те,  що в  умовах

ринкової  економіки  підприємства  змушені  самостійно  вирішувати  проблеми

фінансового  забезпечення  власної  виробничо-господарської  та  інвестиційної

діяльності,  тому  до  найважливіших  завдань  останніх  належать  питання

забезпечення  фінансової  стійкості,  платоспроможності,  рентабельності.

Можливість відслідковувати дані процеси пов’язана з ефективною організацією

фінансів  підприємств.  Під  останньою  розуміють  форми,  методи,  способи

формування,  використання  ресурсів,  контролю  за  їх  кругообігом  з  метою

досягнення економічних цілей, відповідно до чинного законодавства.
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Важливою  передумовою  економічного,  інтелектуального,  політичного

розвитку  будь-якої  країни  є  демографічний  фактор  як  самостійна  складова

фундаменту, на якому тримається суспільство, елемент кореневої системи, що

живить усе суспільне дерево. Він відображає в собі взаємозв'язок темпів  та

пропорцій  суспільного  розвитку  з  кількісними  та  якісними

характеристиками  населення  (його  чисельністю,  статевовіковою,  сімейною

структурами,  а  також  з  динамікою  народжуваності,  смертності,  міграцій,

станом  здоров'я,  розселенням,  професійно-освітньою  структурою  тощо).

Населення є суб'єктом суспільного розвитку, носієм  усіх соціальних відносин і

відтворюється на розширеній чи звуженій основі.

Сучасна демографічна ситуація в Україні  як і в світі є складною. З метою

подолання  негативних  демографічних  тенденцій  необхідна  активна

демографічна політика, яка б спрямовувала діяльність усіх державних органів

та  інших  соціальних  інститутів  у  сфері  регулювання  процесів  відтворення

населення. 

Кожна країна має певну концепцію демографічної політики — систему

визначень найважливіших цілей, задач І пріоритетів впливу на демографічний

розвиток. У концепції формулюють найважливіші напрямки державної політики

стосовно розвитку народонаселення до визначеного періоду. Концепція складає

правовий  та  ідеологічний  простір,  у  рамках  якого  можуть  формуватися

програмні документи з питань народжуваності і підтримки родини, здоров'я і

тривалості  життя,  міграції  та  інших  аспектів  демографічного розвитку. Таку

Концепцію слід було б мати Україні.



Демографічна  політика  ґрунтується  на  комплексі  різних  заходів:

економічних,  правових,  виховних  і  пропагандистських.  Результативність

застосування  таких  заходів  можливо  обчислювати  (використовуючи  досвід

розвинених країн).

Необхідність  проведення  демографічної  політики  та  її  зв'язок  з

економічним  розвитком, визнана практично всіма країнами світу, незалежно від

демографічної  ситуації  і  темпів  зростання  населення.  Залежно  від

демографічної  ситуації  існує  2  основних  типи  політики:  спрямована  на

підвищення  народжуваності  (типова  для  економічно  розвинутих  країн)  і  на

зниження  народжуваності  (необхідна  для  країн,  що  розвиваються).  Часто

практичне  здійснення  демографічної  політики  пов'язане  із  труднощами  як

морально-етичного плану, так  і  нестачею фінансових  засобів.  І  практично

всі  країни  світу  мають  спільну  мету  будь-якої  демографічної  політики  –

зниження захворюваності населення та подовження середньої тривалості життя

Демографічна  політика  в  економічно  розвинутих  країнах  здійснюється

виключно  економічними  заходами  і  спрямована  на  стимулювання

народжуваності.  У  багатьох  європейських  країнах  впроваджується  широкий

комплекс заходів щодо стимулювання народжуваності, орієнтації сімей на двох

і трьох дітей. У деяких країнах Західної Європи прийняті закони, які обмежують

міграцію з країн Азії і Африки.

Багато уваги питанням демографічної політики приділяє ООН. Під її егідою

відбулися  Всесвітні  конференції  з  народонаселення:  у  1954р.  (Рим),  у  1965  р.

(Белград) у 1974р. (Бухарест), у 1984р. (Мехіко), у 1994р. (Каїр). У 1967 р. було

створено Фонд ООН із заохочення діяльності у сфері народонаселення (ЮНФПА).

З 60-х р. ООН проводить систематичні опитування урядів із проблем політики

стосовно народонаселення. їх обговорюють також на сесіях Генеральної Асамблеї

ООН.  У  1992  р.  вони  ввійшли  в  порядок  денний  Всесвітньої  конференції  з

навколишнього середовища і розвитку. З окремих документів особливе значення

має  прийнятий  у  Бухаресті  в  1974  р.  «Всесвітній  план  дій  у  сфері

народонаселення», який містить багато конкретних рекомендацій щодо здійснення

демографічної політики. 



У  більшості  економічно  розвинутих  країн,  що  вступили  в  стан

демографічної  кризи,  демографічна  політика  має  на  меті  підвищення

коефіцієнтів  народжуваності  і  природного  приросту.  У  першу  чергу  це

стосується країн Європи.

  Демографічні   катастрофи   першої   половини   XX   ст.   серйозно

деформували  як  кількісні,  так  і  якісні  показники  відтворення  населення

України,  його  вікову  структуру,  негативно  вплинули  на  соціальний  та

економічний  розвиток  республіки,  зменшили  можливість  повноцінної

реалізації  трудового  потенціалу  населення.  Різко  знизилися  відтворювальні

можливості  демографічного  потенціалу  України.  Ці  соціальні  катаклізми  в

демографічній історії України були настільки «регулярними» та значними, що

призвели  до  істотного  зменшення  чисельності  її  населення,  негативно

відбилися  на  природному  процесі  самовідтворення  родини,  викликали

глибокі  наслідки  в  економічному,  інтелектуальному  та  суспільному

розвиткові  України  в  цілому.  Реальною  є  загроза,  що  негативні  явища  у

демографічній сфері  матимуть глибокі  незворотні наслідки в економічному,

соціальному  та  духовному  розвиткові  української  нації,  і,  у  кінцевому

підсумку, виступатимуть дестабілізуючими чинниками суспільно-політичного

життя,  створюватимуть  небезпеку  національним  інтересам  України.  Все  це

потребує серйозного теоретичного осмислення та практичного врахування

демографічного  фактора  при  виробленні  глобальної  стратегії  розбудови

Української  держави.  Розвиток  негативних  демографічних  процесів  та

зменшення  трудоресурсного  потенціалу  становить  загрозу  національній

безпеці  держави  і  вимагає  невідкладних  системних  дій  з  її  відвернення  та

упереджувальних заходів щодо нейтралізації руйнівних наслідків.

Зволікання з  вирішенням вищеназваних проблем несе  в собі  небезпеку

ослаблення  політичного,  економічного  й  гуманітарного  впливу  України  у

світі,  робить можливим перерозподіл національних ресурсів та національного

потенціалу України на користь інших держав.
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Шевчук Л.А. ЕВОЛЮЦІЯ ТЕОРЕТИЧНИХ КОНЦЕПЦІЙ РИНКУ ПРАЦІ,
ЗАЙНЯТОСТІ ТА БЕЗРОБІТТЯ

Шевчук Лілія Анатоліївна студент 6-го курсу освітньо-кваліфікаційного

рівня  «спеціаліст»  Вінницького відділення  ННІ  №  4  Національної  академії

внутрішніх справ

Економічна  наука  в  цілому  досить  повно  дослідила  теоретичний  і

практичний зміст, принципи організації  та механізм функціонування ринку

праці.  Це  дає  змогу  характеризувати  його,  незважаючи  на  всю  реальну

суперечливість,  з позицій системної цілісності. Найвідомішими концепціями,

що  висвітлювали  історичний  процес  еволюції  ринкової  системи,  є

неокласична,  кейнсіанська  та  інституціональна  концепції  ринку  праці  та

безробіття.

Неокласична  концепція  ґрунтується  на  теорії  загальної  економічної

рівноваги, розробленій у другій половині  XIX ст. Л. Вальрасом. Створена за її

принципами статична модель виходить із таких ідеальних умов виробництва й

реалізації: наявність досконалої конкуренції, що забезпечує абсолютну гнучкість

цін і ставок заробітної плати; миттєва реакція цін і  ставок заробітної плати на

зміни ринкової  кон'юнктури;обов'язкова раціональність  поведінки  ринкових су-

б'єктів, їхня повна інформованість та вільна мобільність.

Однак стан рівноваги ринку праці є науковою абстракцією, винятком у

реальній  дійсності.  Відображаючи  зміни технічної  й  органічної  будови

капіталу, сукупний  вплив  різних факторів,  реальна дійсність кожного разу



породжує  проблему  незбалансованості.  Згідно  з  цією  концепцією  існує

зворотна пропорційна залежність між рівнем заробітної плати й величиною

зайнятості:  чим нижчий  рівень  заробітку, тим за  інших однакових  умов

вища  зайнятість,  і  навпаки.  Тому  зростання  безробіття  тут  ставиться  в

пряму залежність від надмірно високої і  негнучкої заробітної плати всіх,

хто працює за наймом, і трактується як добровільне волевиявлення носіїв

робочої  сили,  які  колективними  зусиллями  протидіють  зниженню

заробітної плати в разі перевищення пропозиції праці над попитом на неї.

Катастрофічна  криза  початку  30-х  років,  що  охопила  провідні

індустріальні  держави  світу,  спричинила  появу  нових,  кейнсіанських

поглядів  на проблему функціонування ринку праці, зайнятості й безробіття.

Піддавши  різкій  критиці  постулат  про  ніким  і  нічим  не  обмежену

саморегульованість ринку через механізм вільної конкуренції, Дж. Кейнс та

його послідовники розробили теорію, яка за своєю сутністю є дослідженням

причин відхилень від стану ринкової рівноваги. На відміну від неокласиків,

Кейнс  досліджував  ринок  праці  як  інертну,  статичну  систему  з  жорстко

фіксованою ціною праці, відтак і пояснював вимушене безробіття причинами

недостатнього  сукупного  попиту:  недостатність  сукупного  попиту  на

продукцію  обмежує  прибуткову  реалізацію  товарів  і  послуг;  зменшення

доходів підприємств обмежує, у свою чергу, обсяги інвестицій у виробництво,

відповідно  скорочується  і  попит  на  працю.  Забезпечення  стимулів  до

зростання сукупного попиту Дж. Кейнс покладав на державу, якій належить

розробляти й здійснювати комплекс заходів бюджетної та грошово-кредитної

політики як допоміжних регулюючих засобів.

Положення Дж. Кейнса про недостатність сукупного ефективного попиту

як основну причину безробіття, регулюванням якого держава може вирішувати

проблему,  активно  підтримали  інші  дослідники  (Р.  Лекачмен,  С.  Харрісон,

Дж.  Робінсон).  Динамічні  моделі  неокейнсіанців,  роз  роблені  відповідно  до

післявоєнних умов розвитку, зняли статичні обмеження кейнсіанського підходу,

врахувавши н лише стан депресії, а й піднесення.



Тісно  перегукується  з  цими  трактуваннями  ринку  праці  зайнятості  й

безробіття і концепція А. Філліпса, більше відома під назвою "кривої Філліпса".

На основі емпіричних досліджень вчений встановив зворотну залежність між

рівне  безробіття і  темпами інфляції:  чим вищий рівень безробіттю  тим нижчі

темпи інфляції, і навпаки. Виведена функціонал:  на залежність стала головним

аргументом його рекомендації про можливість регулювання рівня безробіття за

рахунок інфляції, так само як і інфляції за рахунок безробіття.

Однак практичний світовий досвід засвідчив, що експансивна політика

стимулювання  сукупного  попиту  і  розширення  на  цій  основі  зайнятості

підштовхує  не  лише;  розкручування  інфляційної  спіралі,  а  й  призводить  у

перспективі  до  зростання  безробіття.  Стагфляція,  тобто  одночасне

переплетення  зростаючого  безробіття  і  нарощував  інфляції,  протягом

останнього періоду зумовила ренесанс неокласичних поглядів на природу та

перспективи економічних процесів, зокрема зайнятості й безробіття.

Рішучими  критиками  кейнсіанської  концепції  зайнятості  виступили

представники монетаризму на чолі з М. Фрідменом. Висунута ними теорія

адаптивних очікувань спростовує тезу про альтернативність у довготривалому

періоді  змін  рівнів  інфляції  та  безробіття.  Відрив  номінальної  заробітної

плати  від  її  реальної  купівельної  спроможності  швидко  усвідомлюють  як

працівники,  так  і  підприємці:  перші  вимагають  підвищення  заробітної

плати,  другі  реагують  на  це  згортанням виробництва  й  попиту  на  працю.

Тільки  максимальне  вивільнення  попиту  і  пропозиції  робочої  сили,

включаючи обмеження тиску з боку  профспілок на рівень заробітної плати,

здатне підвести під  зайнятість і безробіття економічну основу, повернувши

їм активну роль факторів економічного зростання.

Виходячи  з  об'єктивних  наслідків  та  передумов  функціонування

ринку,  монетаристи  виводять  закономірність  ринку  праці  у  вигляді

«природної норми безробіття», розуміючи під нею рівень безробіття, який

за  відсутності  циклічних  коливань  дорівнює  сумі  структурного  і

фрикційного безробіття. Це гранично допустимий і разом з тим необхідний

рівень  безробіття.  Причому  гранична  допустимість  його  зумовлюється



зовсім  не  оптимальністю економічного зростання  (остання  може бути  й

нижчою,  ніж  природний  рівень),  а  функціональними  залежностями

ринкової  системи  і  передусім  антиінфляційним  ефектом  мінімізації

безробіття до певних меж. Намагання уряду скоротити розміри «резервної

армії праці» до нижчих від її природної норми спричинятимуть посилення

інфляційних процесів, оскільки на основі інфляційних очікувань поступово

формуються уявлення і  приймаються рішення щодо ділової активності  й

зайнятості.  Врешті-решт  економіка  повертається  до  первісного  стану

безробіття, але вже на вищому інфляційному рівні.

При  всій  аргументованості  й  поширеності  сьогодні  монетаристської

концепції  проблема  зайнятості  й  безробіття  в  частині  меж  і  загалом

можливостей регулювання її за допомогою ринкового механізму залишається

дискусійною.  Чи  не  тому  в  60-70-ті  роки  впливовим  у  науці  став

інституціональний напрям, який відійшов від традицій макроекономічного

аналізу  і  пояснював  диспропорції  ринку  праці  особливостями  динаміки

окремих галузей економіки, професійних і демографічних груп. Теоретичні

конструкції  цього напряму (Т. Веблена,  Дж.  Гелбрейта,  Д.  Ульмана та ін.)

обґрунтовують  помилковість  основних  принципів неокласичного  аналізу

стосовно реальної та повної інформованості суб'єктів ринку, їхньої вільної і

раціональної  мобільності,  досконалої  конкуренції.  Навіть  розвиток  де-

мократичних  засад  і  техніко-інформаційних  можливостей  не  позбавляє

ринкову систему інерційності, що певною мірою паралізує ринкові процеси.

Нарощувана  неоднорідність  ринку  у  вигляді  множини  секторів  і

робочих  місць  із  різною  специфікою  характеристик,  узгодження

підприємницькими  асоціаціями  формальних  і  неформальних  правил  відносно

питань найму, звільнення працівників та інших питань гальмують вільний перелив

робочої  сили,  спричиняють  типовість  саме  недосконалої  конкуренції.  Усі  ці

бар'єри  поряд  з  іншими  політико-правовими,  національними,  морально-

психологічними факторами ("інституціями") в реальній дійсності  й визначають

поведінку  суб'єктів  на  ринку  праці.  Тому  вирішення  проблем  зайнятості  й

безробіття залежить від здійснення різного роду інституційних реформ. Головну



проблему ринку праці  –  безробіття  –  інституціоналісти розцінюють як наслідок

ринкової  стихії,  яка  зумовлює  циклічні  коливання  кон'юнктури.  Звідси  й

пояснення  пропонованих  ними  методів  реалізації  "соціального  контролю"  –

державного антициклічного регулювання  й  планування  економіки,  соціального

страхування безробітних тощо.

Серед  численних  економічних  досліджень  ринку  праці,  проблем

зайнятості  та  безробіття  відома  також  так  звана  контрактна  теорія,

висунута в середині 70-х років  М. Бейлі, Д. Гордоном, К. Азаріадісом. Вона

пробує синтезувати  плідні  ідеї  різних  шкіл.  Зокрема,  вихідними  для  неї  є

кейнсіанські  ідеї  про  жорстку  фіксованість  реальної  ціни  праці  і  зміну

фізичних  обсягів  виробництва  як  засіб  макроекономічного  регулювання

кон'юнктури на  ринку праці.  З  іншого боку, в основу побудови контрактної

теорії  покладено  положення  неокласиків  про  жорсткість  заробітної  плати,

зумовлену егоїстичними інтересами працюючих. 

За цією теорією, ціна праці втрачає прямий зв'язок з поточним станом

кон'юнктури  і  відбиває  стратегічно  тривалий  стан  ринку  праці.  Навіть

циклічні коливання по суті не впливають на рівень заробітної плати: у періоди

спаду  вона  не  знижується,  що  влаштовує  не  лише  працівників,  а  й

роботодавців, – добровільне звільнення кваліфікованої робочої сили означало

б більші збитки, ніж вимушене підтримування заробітків на певному рівні; у

період же піднесення зростання заробітної плати незначне, і це також вигідно

не  лише  підприємцям,  а  й  працівникам  –  зміна  місця  роботи  пов'язана  з

певним дискомфортом і ризиком.

Таким чином, заробітна плата стає деякою мірою фіксованою, але не в

кейнсіанському розумінні, а як економічно доцільний результат, що оптимізує

поведінку  ринкових  контрагентів.  В  інтерпретації  А.  Ойкена,  негнучкість

ринку  праці  насправді  реалізує  "невидиме  рукостискання".  Як  правило,

контрактні  угоди,  основне  призначення  яких  –  мінімізувати  ризик  втрат,

укладаються  з  висококваліфікованими  працівниками,  які  в  обмін  на

фіксований заробіток  і  стабільну  зайнятість  гарантують  високопродуктивну



працю. Інші ж потрапляють у так званий аукціонний сектор, що перебуває

під визначальним впливом кон'юнктурних коливань.

Очевидно,  що  існуюча  розбіжність  теоретичних  викладок  стосовно

причинної  залежності  безробіття  пояснюється  не  лише  його  дійсною

багатофакторністю, а й конкретно-історичними умовами розвитку суспільства.

Як  відомо,  стихійно-еволюційний  розвиток  ринкової  системи  породжує

протилежні її внутрішній природі процеси, які з часом вступають у конфлікт із

самою  системою,  загрожують  її  переворотом  (процеси  концентрації  і

монополізації,  погіршення  життєвого  становища  і  назрівання  соціального

протесту  тощо).  Тому  акцент  наукових  пошуків  і  тлумачень,  як  правило,

висвічує певну особливість того чи іншого етапу розвитку ринкових відносин.
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Національної академії внутрішніх справ

Міграція – складний процес, і у різних дослідженнях її характеризують з

різних сторін, відповідно класифікуючи за певною низкою ознак. 

Міграція населення (від лат. migratio – переселення) – переміщення людей

(мігрантів) через кордони тих чи інших територій зі зміною місця проживання

назавжди або на  більш чи менш тривалий період.  Однією з  основних ознак



міграції  населення  є  перетинання  адміністративного  кордону  території

(держави, області, населеного пункту і т. д.). 

На цій основі  вирізняють насамперед зовнішню міграцію (еміграція  та

імміграція) і внутрішню міграцію. Залежно від того, обмінюється така територія

населенням з  іншими територіями чи ні,  виділяють відкрите і  закрите  насе-

лення. За  часовими  параметрами  міграцію  поділяють  на  постійну

(безповоротну), тимчасову, сезонну і маятникову. 

Залежно від причин переселення міграції поділяють на такі типи. Міграції

з  соціально-економічних  причин  –  переселення  в  пошуках  роботи,  кращих

заробітків,  вільних сільськогосподарських  земель,  з  метою поліпшити умови

життя, придбати більш високий статус.  Міграції з політичних причин –  утеча

від ідеологічних, расових, релігійних та інших утисків, сюди зараховують також

репатріацію  –  повернення  на  батьківщину  родин,  народів,  що  були  раніше

депортовані. Військовими  причинами  міграції  є  евакуація,  реевакуація,

депортація, тобто передислокації населення, пов'язані з військовими маневрами.

Сімейно-побутові причини  –  переселення для возз'єднання з членами родини,

родичами,  різного  роду  гостьові  поїздки,  тощо. Екологічними  причинами  є

стихійні  лиха,  переїзд,  зумовлений  станом  здоров'я  одного  з  членів  сім'ї.

Релігійні причини – масові переміщення населення у зв'язку з паломництвом до

святих місць (найбільш відомі у світі паломництва здійснюються ісламістами

до Мекки і Медини, а також християнами – до Єрусалиму). 

Залежно  від  сприяння  з  боку  державних  або  суспільних  органів  щодо

переселення мігрантів, міграції поділяють на організовані та неорганізовані.

Міграційна  активність  значною  мірою  залежить  від  демографічних

характеристик населення. Помічено, що в міграціях найбільшу участь беруть

особи  молодого  віку,  чоловіки  є  мобільнішими  за  жінок,  одинаки  легше

зважуються на переїзд, ніж одружені, бездітні також легше мігрують, ніж люди,

що  мають  дітей.  До  речі,  між  рухливістю  і  наявністю  в  родині  дітей

спостерігається пряма залежність. Часте переміщення на нове місце спричиняє



відкладання  народження  дітей. Зрозуміло,  що  міграції  приводять  до  зміни

чисельності  населення  в  районах  вибуття  і  прибуття.  Під  впливом міграцій

трансформується вікова структура населення. У районах, де виїзд перевищує

в'їзд, звичайно збільшується частка старших вікових контингентів, у центрах же

притягання  мігрантів  населення  найчастіше  більш  молоде.  Зміна  ж  вікової

структури  спричиняє  і  зрушення  в  показниках  природного  приросту.  Через

перевагу чоловіків серед переселенців міграція може викликати диспропорцію

статей, що негативно позначається на шлюбності і народжуваності. 

Міграція  приводить  і  до  інших змін  у  структурі  населення.  Так,  якщо

серед мігрантів переважають люди визначеної національності, то територіальні

переміщення  населення  викликають  помітну  динаміку  етнічного  складу;

переселення осіб певної професії, може спричинити коливання на ринку праці.

Міграції  можуть  сприяти  переходові  людей  з  одних  соціально-професійних

груп в  інші,  часто приводять  до зміни способу життя,  а  слідом за  цим і  до

трансформації установок, пов'язаних із шлюбністю, народжуваністю тощо. Усе

це впливає на відтворення населення. 

Всі міграції в своєму розвитку проходять три стадії: потенційну міграцію;

власне міграцію;  адаптацію. Провідну роль у формуванні міграційних потоків

відіграє  фактор  активності  територій,  під  яким  розуміють  економічну,

екологічну, політичну, законодавчу ситуацію в країні, наявність відповідних для

мігрантів національних,  культурних, релігійних, родинних, чи інших зв'язків,

тощо. 

На сьогодні для України характерна трудова міграція. Сама вона впливає

на економічний стан країни,  веде  до змін  в  усіх  сферах діяльності.  Трудова

міграція змінює стан трудового потенціалу країни в цілому тобто кількісні та

якісні  характеристики  економічно  активного  населення.  Головними

компонентами  трудового  потенціалу  є  здоров’я,  освіта,  моральність,

вмотивованість, вміння працювати в колективі, творчий потенціал, активність,

організованість,  ресурси  робочого  часу  та  iн.   На  рівні  суспільства  ці



компоненти  можна приблизно  оцінити  певними узагальненими показниками.

Здоров'я  населення  країни  характеризується  середньою  тривалістю  життя,

часткою  інвалідів,  смертністю  за  віковими  групами  в  залежності  від  різних

причин,  розміром та  часткою витрат на  охорону здоров'я  тощо.  Моральність

суспільства визначається  його релігійністю,  відношенням до  інвалідів,  дітей,

престарілих,  показниками  соціальної  напруги,  злочинності  тощо.  Творчий

потенціал  і  активність  проявляються  темпами науково-технічного прогресу  в

країні, доходами від авторських прав, кількістю патентів та міжнародних премій

і ін. Організованість на рівні суспільства можна оцінити якістю і стабільністю

законодавства,  обов'язковістю  дотримання  законів  і  угод,  стабільністю

політичної  ситуації,  якістю  доріг  та  громадського  транспорту  тощо.  Рівень

освіти  населення  характеризується  середньою  кількістю  років  навчання  в

розрахунку на одну людину, часткою витрат на освіту в державному бюджеті,

доступністю  різних  рівнів  освіти  тощо.  Ресурси  робочого  часу  оцінюються

кількістю  працездатного  населення,  кількістю  і  часткою  зайнятих,  рівнем

безробіття, кількістю відпрацьованих людино-днів за рік тощо.  Більшість цих

показників  в Україні не відповідають європейським стандартам. 

Наразі зазначимо, що трудова міграція  –  глобальне світове явище, вона

позначається як на країнах-донорах, так і на країнах-реципієнтах. Демографічна

ситуація  в  Україні  як  у  країні-донорі  значно  гірша,  ніж  в  інших  країнах-

донорах.  Частка трудових мігрантів  з  України у відсотковому відношенні  до

кількості населення – найвища серед інших країн. 

В Україні відбувається сталий процес неухильного зменшення населення

через  різке  скорочення  народжуваності  та  зростання  смертності.  Тому

утворений  у  нашому  суспільстві  демографічний  вакуум  неминуче   будуть

заповнювати  іммігранти  з  третіх  країн  зі  стабільним  природним  приростом

населення, які є традиційними постачальниками робочої сили у світі. Але вони

є носіями інших звичаїв  і  культурних традицій,  іншого менталітету, й  через

засилля іммігрантів можуть відбуватися незворотні процеси в нашій культурі, у

світогляді, в усьому суспільному єстві.  



Таким чином з метою збереження демографічного балансу в українському

суспільстві  необхідно виробити національну стратегію переселення в Україну

українців, передусім із пострадянського простору, забезпечивши цей важливий

для майбутнього України процес належною інформаційною й правовою базами.

Але  головне  завдання  Української  держави  – створити  необхідні  для  людей

соціально-економічні  умови  й  забезпечити  повернення  трудових  мігрантів  на

Батьківщину,  де  так  потрібні,  надто  нині,  соціально  активні  громадяни  й

висококваліфіковані працівники. 
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За  умов  глобалізації  фінансових  ринків  та  посилення  вразливості

фінансових систем окремих країн внаслідок впливу зовнішніх та внутрішніх

факторів,  все  більше  країн  світу  приділяють  підвищену  увагу  стратегії

розвитку фінансових ринків  та координації  діяльності  різних органів влади,

включаючи органи регулювання фінансових ринків.

За  останні  роки  в  багатьох  країнах  світу  відбулися  значні  зміни  в

системі регулювання та нагляду за діяльністю фінансових ринків і  створені

засад для більш ефективної співпраці та міжвідомчої координації діяльності

по  розвитку  фінансових  установ  та  ринків  з  метою  сприяння  інвестиціям,



підвищення конкурентоспроможності та  зменшення вразливості фінансового

сектора. Так, у Великобританії, Сполучених Штатах Америки, Канаді, Японії,

Австралії та багатьох інших країнах створено спеціальні органи, робочі групи

та  проводяться  регулярні  форуми  по  обговоренню  стратегічних  питань

розвитку  фінансового сектора  та  координації  діяльності  між  Центральним

банком, Міністерством фінансів, Казначейством, Комісією по цінних паперах,

органами  нагляду  за  діяльністю  банків  та  небанківських  установ,

законодавчою владою тощо [1, с. 65].

Даний  світовий  напрям  необхідно  всебічно  вивчати  в  Україні  та

втілювати в життя у нашій державі, так як це  відповідає сучасним світовим

тенденціям та вимогам ефективного розвитку фінансових ринків.

Регулювання  та  нагляд  за  діяльністю  учасників  фінансового  ринку

країни є важливим елементом фінансової політики держави в цілому.

При  розгляді  умов  та  шляхів  створення  системи  ефективного

регулювання  нагляду  за  діяльністю  фінансових  установ  та  ринків  слід

розглядати наступні питання:

 повнота та ефективність існуючої системи нагляду за діяльністю усіх

фінансових установ (включаючи банки, небанківські фінансові установи та

інститути фінансового ринку);

 розмір фінансового сектора, в тому числі обсяги фінансових операцій

та фінансових активів (глибина ринку, розвиненість фінансових установ та їх

активи, обсяги залучених ресурсів, тощо)

 стан чинного законодавства та нові ініціативи

 наявність  достатньої  кількості  досвідчених  кадрів  та  технічного

забезпечення

 рівень  довіри  до  фінансового  сектора,  традиції  та  передумови

створення системи нагляду та регулювання (такі як наявність кризових явищ,

рівень ділової  етики та  традиції  ведення  бізнесу, законодавче  забезпечення

адекватного захисту прав інвесторів та вкладників, тощо) [2, с. 75].

Крім  того,  при  виборі  типу  системи  регулювання  та  нагляду  (як  то

створення відокремлених органів нагляду за діяльністю окремих фінансових



установ (таких як банки, страхові компанії, пенсійні фонди, кредитні спілки,

тощо)  або заснування/  перехід  до  інтегрованого нагляду за діяльністю всіх

небанківських фінансових установ, а в деяких випадках, і всього фінансового

ринку,  слід  звернути  увагу  на  наступні  питання  створення  системи

регулювання та контролю за діяльністю фінансових установ:

 якість координації  та  узгодженість дій різних наглядових органів по

регулюванню та нагляду за діяльністю фінансових установ;

 структура фінансового ринку (як то жорстка спеціалізація фінансових

установ або наявність умов створення фінансових конгломератів/ фінансових

холдингових груп);

 законодавча  та  фактична  гарантія  незалежності  окремих  органів

нагляду  та  регулювання,  а  також  можливість  уникнення  будь-якого

політичного впливу в процесі прийняття операційних рішень;

 найбільш  ефективна  та  раціональна  система  використання

фінансових та людських ресурсів за умов збереження високої якості нагляду та

регулювання  та  вмілого  використання  наявних  людських  ресурсів  та

матеріально-технічної  бази.  Можливість  досягнення  ефекту  економії  на

масштабах операцій та уникнення дублювання наглядових функцій;

 найбільш  сприятливі  умови  для  інституційного  та  професійного

розвитку  органу  нагляду  та  регулювання:  юридична  та  фінансова

незалежність,  відсутність конфлікту  інтересів,  власна  кадрова  політика,  в

тому числі система мотивацій та підвищення кваліфікації кадрів;

 фінансова стабільність – ефективність дій різних представників влади,

зокрема органів нагляду за діяльністю фінансових установ, у випадку кризових

явищ  (наскільки  Національний  банк  України,  Міністерство  фінансів  України,

Національна  комісія,  що  здійснює  державне  регулювання  у  сфері  ринків

фінансових  послуг  та  інші  органи  нагляду  мобільні  та  ефективні  в  пошуках

спільного рішення в найкоротший термін з метою збереження стабільності ринку

та довіри до фінансових установ та дій уряду) [3, с. 14].
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Та  чи  інша  модель  економічного  розвитку,  передбачає  формування  і

реалізацію базових економічних пріоритетів країни на даному етапі розвитку і є

похідною  від  типу  економічної  системи,  в  рамках  якого  вона  функціонує.

Незважаючи на розбіжність думок щодо економічної системи, все ж більшість

науковців  під  останньою  розуміють  сукупність  продуктивних  сил  та

виробничих відносин, а також відповідного господарського механізму. Той чи

інший  тип  економічної  системи  визначається  домінуючою  у  суспільстві

формою власності на засоби виробництва. 

Історично  мали  місце  чотири  типи  економічних  систем:  традиційна,

ринкова,  планова  та  змішана.  Традиційна  економічна  система  домінувала  на

перших  етапах  розвитку  людства.   З  появою  приватної  форми  власності  на

засоби виробництва на зміну їй прийшла ринкова система. Ринкова економічна

система – це економічна система, яка базується на різних формах власності при

домінуючій приватній формі  власності на засоби виробництва. Для планової

економічної  системи  характерна  монополія  державної  форми  власності   на

засоби виробництва.  Змішана економічна система  - це економічна система, яка



базується  на  різних  формах  власності  при  домінуючій  державній  формі

власності у базових галузях виробництва. 

На сьогодні у світі країн з планово економічною системою майже не існує

(за виключенням Північної Кореї і за певних застережень - Куби). Домінуючі

економічні системи у сучасному світі – ринкова та змішана. Для першої групи

країн (більшість країн Африки, Азії, латинської Америки, колишніх республік

Радянського  Союзу, за  виключенням,  Білорусії  та  країн  Балтії)  характерний

низький  рівень  розвитку  економіки,  низькі  соціальні  стандарти,  велике

розшарування населення на невелику купку надбагатих та абсолютну більшість

бідного  населення,  низький  рівень  політичної  демократії,  елементи

авторитаризму  і  т.д.  Країни  зі  змішаною економікою (США,  Китай,  Японія,

абсолютна  більшість  європейських  країн,  ще  низка  азіатських  країн)  мають

високі показники виробленого валового внутрішнього продукту, у т.ч. і на душу

населення,  високі  соціальні  стандарти,  велика  чисельність  середнього  класу,

високі стандарти у галузі демократії.

На початку 90-х років минулого століття після зламу планової системи

Україна мала вибір: або формувати ринкову модель або змішану. Враховуючи,

що влада у той період більше переймалася проблемами особистого збагачення,

витання вибору вирішилось стихійно, як результат кроків у галузі економіки,

здійснюваних  представниками  влади.  В  Україні  сформувалась  ринкова

економічна система – система, результатом неефективності якої стала Велика

економічна депресія. Вихід з глобальної кризи був здійсненим шляхом побудови

нової  на  той  період  економічної  системи  –  змішаної,  яка  увібрала  у  себе

переваги  планової  тат  ринкової  системи.  Якщо  порівнювати  показники

економічного розвитку країн з ринковою, плановою та змішаною економічних

систем у  60-х  –  80-х роках минулого століття,  то ми бачимо,  що вони були

найвищим у  країнах  зі  змішаною економікою,  а  найменшими –  у  країнах  з

ринковою  економікою.  Не  випадково  розбудовуючи  більше  двадцяти  років

ринкову модель Україна не може вийти за рівнем макроекономічних показників,

а також показників, які характеризують реальний добробут громадян, навіть на

рівень  найгіршого  за  вказаний  період  року  –  1990.  Все  це  має  об’єктивне



підґрунтя, оскільки обрана економічна система (ринкова) менш ефективна ніж

та, яка існувала (планова).

Сьогодні вкрай актуальним для суспільства є питання зміни економічної

системи  з  ринкової,  яка  несе  в  собі  загрозу  національній  безпеці  держави  і

самому існуванню України як незалежної держави, на змішану. Питання вибору

між  Росією та  Європою –  це  питання  вибору  між  існуючою неефективною

ринковою  системою  хоч  і  не  ідеальною,  а  проте  найбільш  ефективною  в

сучасних умовах змішаною системою.
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Необхідною  умовою  прогнозування  і  регулювання  державою  розвитку

житлово-комунального  господарства  (ЖКГ) виступає  попереднє  обстеження

світового досвіду щодо моделей функціонування підприємств ЖКГ. Оскільки

при  наявності  чіткої  моделі  розвитку  можна  виявити  основні  чинники,

макроекономічні  взаємозв’язки  та  тенденції  розвитку  галузі,  залежність  від



економічних циклів, процесів у регіонах, забезпечити залучення інвестицій на

довгостроковій основі та повну модернізацію об’єктів ЖКГ.

Аналіз літературних джерел [1, 2, 3, 4, 5, 6] надав змогу узагальнити та

виокремити  чотири  моделі  функціонування  підприємств  ЖКГ,  враховуючи

досвід розвинених країн: 

англійська,  передбачає  повну  приватизацію  об’єктів  ЖКГ. Перевагами

моделі  є  можливість  вдосконалення  організаційної  структури  підприємств

ЖКГ;  залучення  додаткових  коштів  у  сферу  надання  комунальних  послуг;

покращення  фінансового  стану  підприємств  внаслідок  можливого  списання

боргів,  здійснення паспортизації тощо. До недоліків належать такі:  зниження

можливості  здійснення  впливу  муніципальними  органами  на  діяльність

підприємств  ЖКГ  регіонів;  залежність  від  репутації  наступного  власника

комунальних підприємств;

німецька, спрямована на приватизацію комунальної власності та передачу

її  приватним  структурам,  проте  головні  корпоративні  права  залишаються  в

розпорядженні  муніципалітету.  Запропонована  модель  сприяє  залученню

додаткових  коштів  для  розвитку  підприємств  ЖКГ;  можливості

реструктуризації й погашення заборгованості; оптимізації системи управління

підприємствами й заборгованістю; забезпеченню контролю з боку державних

органів влади відповідно до їх повноважень за функціонуванням підприємств

житлово-комунального  комплексу.  Недоліки  полягають  у  тому,  що  спільне

управління ЖКГ потребує розроблення та впровадження чітких повноважень,

відсутність яких спричиняє диспропорції та недовіру до партнерів; залежності

від репутації партнерів, що взаємодіють з підприємствами ЖКГ;

французька,  характеризує  взаємодію  між  муніципальними  органами  та

приватними  структурами  на  базі  довгострокових  договорів  оренди  та

відповідних спільних угод. Перевагами моделі є таке: муніципальні органи не

втрачають управління та контроль над підприємствами житлово-комунального

комплексу;  додатково  залучаються  інвестиційні  та  фінансові  ресурси,  які

знаходяться  в  розпорядженні  приватних  структур;  відбувається  реорганізація

організаційної  й  управлінської  структури підприємств  житлово-комунального



комплексу. Недоліки: залежність від фінансового стану та репутації приватної

компанії, що уклала угоду з муніципальними органами; потребує розроблення

та удосконалення нормативно-правового забезпечення управлінням ЖКГ;

американська, полягає в чіткому розмежуванні повноважень федеральних

і місцевих органів влади у частині фінансування програм і об’єктів житлово-

комунального  господарства,  за  умови  забезпечення  повного  управління

місцевими  органами  управління.  Переваги  моделі:  можливість  залучення

грошових  засобів  не  тільки  місцевих  бюджетів,  але  й  федеральних  коштів;

реалізація «блокових програм», які спрямовані на фінансування певної сфери

ЖКГ. До недоліків належать такі: враховуючи сучасні надзвичайні економічні

умови,  не  завжди  програми  розвитку  ЖКГ  повністю  фінансуються

федеральними  та  місцевими  бюджетами;  недостатність  коштів  для

фінансування наслідків надзвичайних техногенних, екологічних, природних та

інших ситуацій.

Аналіз моделей надав змогу визначити, що підприємствам ЖКГ України

найбільш характерні ознаки німецької та французької моделей, оскільки вони

містять  напрями  дерегуляції  відносин  між  державними  органами  та

підприємствами ЖКГ. Крім того, вони забезпечують можливість застосування

різноманітних  форм  та  інструментів  залучення  додаткових  фінансових  та

інвестиційних ресурсів (наприклад, приватизація ЖКГ без передачі майнових

прав,  залучення  приватного  сектору  економіки  через  різноманітні  форми

державно-приватного партнерства та ін.). 

Окрім  використання  фінансових  інструментів,  доречним  є  врахування

досвіду Франції з впровадження ефективних організаційних змін у діяльності

підприємств  ЖКГ  через  стимулювання  створення  об’єднань  співвласників

багатоквартирних будинків (ОСББ). Так, створення ОСББ має деякі переваги: 

підвищується зацікавленість, відповідальність і, як наслідок, ефективність

управління спільною власністю, поліпшується ЖК обслуговування; 

створення в будинку юридичної особи сприяє вдосконаленню договірних

відносин та розвиткові конкуренції у галузі ЖКГ; 

завдяки  фінансовому  контролю  та  прозорості  використання  коштів



зростає кількість сумлінних платників; 

обрання  на  конкурсній  основі  виконавців  ЖКП  покращить  якості

утримання будинку та скоротить загальні витрати; 

фінансування  першого  після  передачі  на  баланс  ОСББ  капітального

ремонту будинку за кошти попереднього балансоутримувача; 

можливість  отримання  кредиту  на  проведення  ремонтів,  встановлення

лічильників, облаштування прибудинкової території; 

після  прийому  будинку  на  свій  баланс  можливість  здати  в  оренду

допоміжні приміщення і скеровувати ці кошти на покращення технічного стану

житла. 

Незважаючи на значні переваги, функціонування ОСББ має також і певні

недоліки, такі як: 

на початку діяльності ОСББ витрати на утримання будинку можуть бути

достатньо великими, окрім «індивідуальних» витрат, кожний власник повинен

покрити витрати, пов’язані з «спільною власністю»; 

проблеми з  оформленням у спільну власність прибудинкову територію;

будь-який ремонт будинку проводиться за рахунок мешканців будинку; 

підвищення витрат на утримання будинку може привести до підвищення

квартплати [7]. 

Таким чином, врахування досвіду зарубіжних країн створить сприятливі

умови  для  розвитку  ОСББ  в  Україні  з  метою  підвищення  ефективності

фінансового  забезпечення  діяльності  підприємств  ЖКГ  в  майбутньому,

беззбиткового функціонування та розвитку.
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У  центрі  сучасної  світової  конкуренції  знаходиться  боротьба  за

інвестиційні ресурси. Нині забезпечити зростання конкурентоспроможності без

залучення крупних капіталів,  фінансуючи проекти розвитку лише за рахунок

власних  засобів  підприємств,  неможливо.  Багато  вітчизняних  компаній  вже

сьогодні  поставлені  перед  необхідністю  пошуку  додаткових  джерел
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фінансування  інвестицій  і  реалізують  програми  залучення  необхідних

фінансових ресурсів на ринку капіталів.  Сукупні  національні  накопичення,  в

першу  чергу  заощадження  приватних  господарств  і  колективні  форми

заощаджень у вигляді ресурсів, вкладених у пенсійні накопичувальні системи,

передані в управління, вкладені в страхові продукти тощо, є тим джерелом, яке

могло  б  істотною  мірою  забезпечити  інвестиційне  зростання  економіки.

Фінансовий  ринок,  будучи  центром  ухвалення  найбільш  ефективних

інвестиційних рішень, здатний забезпечити мобілізацію цих накопичень та їх

трансформацію в  інвестиції.  Крім цього,  наявність  розвинених національних

фінансових  інститутів,  що  користуються  довірою,  необхідна  умова  стійкого

зростання внутрішніх заощаджень і  їх  ефективного використання в розвитку

національної промисловості. Тільки у цьому випадку можна розраховувати на

повноцінну інтеграцію вітчизняної економіки в світову економічну систему й

ефективне  залучення  світового  капіталу  для  динамічного  економічного

зростання.

Слід  підкреслити,  що  сучасний  національний  фінансовий  ринок  ще

недостатньо розвинений. Разом з тим, він вже досяг того рівня розвитку, коли

використання його можливостей може суттєво сприяти вирішенню ключових

економічних проблем, зокрема:

 фінансування економічного зростання;

 підвищення інвестиційної активності підприємств;

 забезпечення ефективного міжгалузевого руху капіталу;

 розвитку  дрібного  та  середнього  бізнесу  за  рахунок  забезпечення

венчурного фінансування [1, с. 19].

На  тлі  позитивних  зрушень  у  розвитку  фінансового  ринку  поступово

накопичилися  проблеми,  які,  по  визнанню багатьох  експертів,  можуть  стати

перешкодою для подальшого нарощування інвестицій вітчизняного фінансового

сектора  в  економіку  і  несуть  в  собі  загрозу  втрати  нашою  державою

національного ринку капіталів.

Зовні  ці  проблеми  проявляються  в  тому,  що  найбільші  вітчизняні

компанії, як і держава в цілому, не розглядають національний фінансовий ринок



як  механізм  залучення  інвестиційних  ресурсів,  а  багато  середніх  компаній

взагалі не мають до нього доступу. Основним джерелом інвестицій українських

компаній залишаються  або  власні  кошти,  або позики  і  первинні  розміщення

акцій на закордонних фінансових ринках. Відповідно, вітчизняний фінансовий

ринок відчуває нестачу ліквідності  по якісних активах, а також вузький із-за

обмеженості  попиту  з  боку  стратегічних інвесторів,  що  робить  його вельми

нестійким.  При  цьому  значні  обсяги  операцій  з  національними  активами

здійснюються на закордонних торгових майданчиках, куди йде основна частка

акцій, що знаходяться у вільному обігу.

Причини  такої  ситуації  різнобічні.  Водночас,  серед  них  слід  виділити

технологічні, поведінкові та регуляторні.

Певну роль зіграло відставання в розвитку національної інфраструктури

фінансового ринку. В очах інвесторів – нерезидентів вітчизняний ринок акцій в

основному  залишається  офшорним  ринком,  що  використовує  дорогу  та

нестандартну розрахунково-клірингову систему, ненадійну систему обліку прав

власності на цінні папери. Звідси іноземні інвестори прагнуть до використання

закордонних  торгових  систем  для  роботи  з  українськими  паперами.  З  цією

метою іноземні інвестиційні банки створили технологію виведення первинних

розміщень  акцій  українських  компаній  на  закордонні  майданчики  у  формі

депозитарних розписок. Хоча така схема обходиться вітчизняним емітентам і

інвесторам значно дорожче, ніж розміщення локальних акцій, вони йдуть на це,

оскільки високий попит на іноземних майданчиках надає можливість отримати

справедливу оцінку капіталізації компанії.

Поведінкові чинники також грають значну роль. Не дивлячись на те, що

ризики вітчизняної  юрисдикції  й  обліку прав власності  на  цінні  папери при

купівлі  депозитарних  розписок  не  нижче,  ніж  при  купівлі  локальних  акцій,

організатори  випусків  пояснюють  інвесторам,  що,  маючи  справу  з

депозитарними розписками крупних міжнародних банків, вони краще захищені

від цих ризиків. З іншого боку, із-за високої концентрації вітчизняного капіталу

в  рамках  крупних  промислово  –  фінансових  груп  спостерігається  стійка

тенденція  інтернаціоналізації  їх  бізнесу,  що  супроводжується  експортом



національного  капіталу  з  одночасним  залученням  міжнародного  капіталу  в

інвестиційні проекти.

Разом з тим, регулювання первинних розміщень було побудовано таким

чином, що його проведення за визнаними у світі стандартами у національних

торгових  системах  не  визначено.  Ряд  об’єктивно  необґрунтованих  норм

регулювання створювали додаткові транзакційні витрати для виходу компаній

на  ринок капіталів.  Поки на  вітчизняному фінансовому  ринку не  завершено

створення  ефективної  системи  законодавства,  яка  б  забезпечувала  належний

рівень захисту прав інвесторів і клієнтів фінансових компаній і не створювала

зайві бар’єри для виходу на вітчизняний ринок капіталу.

Така  ситуація  у  розвитку  внутрішнього  ринку  цінних  паперів  може

породити  серйозні  проблеми  для  інвестування  в  країні.  Якщо  нічого  не

змінитися, єдиною можливістю забезпечити достатню місткість ринку для цих

інвестицій  і  їх  прийнятну  прибутковість  стане  дозвіл  інвестувати  істотну

частину фінансових ресурсів поза межами країни. Управління активами стане

прерогативою  послуг  пропонованих  міжнародними  інвестиційними  банками

для інвестування приватних накопичень в активи, що знаходяться в обігу поза

межами нашої держави [2, с. 54].

Насамкінець  зазначимо,  що  ринок  колективних  інвестицій  також

розвиватиметься з орієнтацією на закордонні торгові системи. У цілому такий

сценарій розвитку означає, що повноцінне входження України у міжнародний

ринок  капіталів  відбудеться  не  за  рахунок  розвитку  національних  інститутів

фінансового ринку, а  шляхом аутсорсингу  фінансових  послуг, що надаються

провідними світовими фінансовими інфраструктурами.
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Нинішнє  розуміння  природи  фінансової  системи  не  обмежується

зведенням  її  до  поверхневих  форм  мобілізації,  розподілу  та  перерозподілу

фінансових  потоків.  Фінансова  система  –  це  визначений  інституціональний

пристрій,  що  забезпечує  трансформацію  заощаджень  в  інвестиції  та  вибір

напрямків  їх  наступного  використання  у  продуктивному  секторі  економіки.

Розподіл ресурсів здійснюється через фінансові ринки та фінансові інститути,

які виконують різні посередницькі послуги. Для сучасної ринкової економіки

фінансовий ринок є “нервовим центром” економіки. Це надзвичайно складна

структура  з  великою  кількістю  учасників  –  фінансових  посередників,  що

оперують  із  різноманітними  фінансовими  інструментами  та  виконують

широкий  набір  функцій  по  обслуговуванню  й  управлінню  економічними

процесами.

Фінансові посередники, які  взаємодіють на ринку фінансових послуг із

господарюючими суб’єктами, населенням і між собою, відіграють важливу роль

у переміщенні коштів у рамках фінансової системи. По суті, їх роль зводиться

до мобілізації невеликих, часто короткострокових заощаджень багатьох дрібних

інвесторів і наступному довгостроковому інвестуванню накопичених коштів.

Інституціональні  реформи,  що  значною  мірою  вже  здійснюються,  не

можуть вважатися завершеними без створення конкурентоздатного фінансового

ринку,  спроможного  мобілізувати  та  надати  економіці,  що  реформується

інвестиційні ресурси для її розвитку. Стимулювання виробництва й інвестицій,

структурна перебудова та підвищення ефективності економіки є визначальними

чинниками становлення ринкової економіки. Беручи до уваги масштаб завдань,

які  необхідно  буде  розв’язати  найближчими  роками,  Україна  не  повинна

покладатися  лише  на  бюджетну  систему  та  банківський  сектор  для



забезпечення  фінансування  і  перебудови  економіки.  Звідси  випливають  два

принципові висновки:

по-перше,  необхідність  активної  та  цілеспрямованої  політики  держави

відносно  розвитку  ринку  цінних  паперів,  формування  моделі  регулювання

ринку,  що  буде  адекватна  конкретним  умовам  вітчизняної  економіки,

національним інтересам і традиціям;

по-друге, особлива актуальність для України – це розвиток ефективної та

масштабної  системи  колективних  інвесторів  як  ключового  фінансового

посередника між населенням і підприємствами.

Варто  наголосити,  що  створення  конкурентних  інститутів  фінансової

індустрії припускає реалізацію наступного комплексу заходів:

 вдосконалення  обліково-розрахункової  інфраструктури  ринку  цінних

паперів, впровадження нових технологій;

 підвищення конкурентоспроможності бірж і торгових систем;

 впровадження  систем  управління  ризиками  професійних  учасників

ринку;

 розвиток інфраструктури пенсійної реформи й інститутів колективних

інвестицій;

 розвиток страхових інститутів.

Крім  цього,  зниження  регулятивних  бар’єрів  для  виходу  вітчизняних

компаній  на  ринок  капіталів  і  створення  правових  основ  формування  нових

інструментів  фінансового ринку  припускає  реалізацію  наступного  комплексу

заходів:

 розвиток ринку похідних фінансових інструментів;

 розвиток новітніх інструментів фінансових активів і  ринку іпотечних

цінних паперів;

 ліквідація зайвих правових бар’єрів з метою зниження транзакційних

витрат виходу українських компаній на національний ринок капіталу;

 підвищення ефективності системи вимог по розкриттю інформації;

 вирішення  проблеми  використання  інсайдерської  інформації  і



інсайдерської торгівлі;

 захист  прав  акціонерів  на  ринку  злиття  і  поглинання  та  при

реорганізації;

 вдосконалення  корпоративного  законодавства  та  розвиток  принципів

корпоративного управління;

 розвиток компенсаційних механізмів на фінансовому ринку [1, с. 47].

Наостанок  наголосимо,  що  реформа  системи  регулювання  на  ринку

фінансових  послуг  потребує  розробки  законодавства,  що  буде  визначати

повноваження,  статус  та  систему  ухвалення  рішень  органом,  який

уповноважений  здійснювати  регулювання,  контроль  на  ринку  фінансових

послуг та надавати послуги його учасникам.
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