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О.О. БОРЗЕНКО,
доктор економічних наук, професор,
завідувач сектору міжнародних фінансових досліджень,
Т.О. ПАНФІЛОВА,
кандидат економічних наук,
старший науковий співробітник,
провідний науковий співробітник,
ДУ «Інститут економіки
та прогнозування НАН України», м. Київ
ТРАНСФОРМАЦІЙНІ ПРОЦЕСИ РОЗВИТКУ ФІСКАЛЬНИХ
ІНСТИТУТІВ ЄС
Глобальна фінансово-економічна криза та боргова криза країн ЄС та зони
євро актуалізували низку реформ у сфері інституціоналізації соціальноекономічної та фіскальної політики. Серед основних причин складного
фінансового становища деяких країн Європи (передусім країн – членів
Монетарного союзу) відзначали: відсутність структурних реформ, слабку
конкурентоспроможність, нераціональну бюджетну політику та недостатнє
регулювання фінансових ринків. З метою забезпечення тривалої стабільності
країн єврозони та країн ЄС в цілому було ухвалено низку інституційних
реформ, зокрема у сфері бюджетного нагляду та економічного управління,
запроваджено механізми стабілізації й систему завчасного попередження
механізму макроекономічного контролю [1].
Європейські владні структури розробили і реалізували стратегію
боротьби з кризою за такими основними напрямками (рис. 1) [2].
Було переглянуто структуру економічного та фіскального нагляду.
Запроваджені різноманітні політичні ініціативи, спрямовані на забезпечення
фіскальної дисципліни та відновлення довіри, що посилило профілактичне та
коригувальне фіскальне управління. Прозорість та координація бюджетних
процесів були посилені, запроваджений моніторинг макроекономічних
дисбалансів. Держави – члени зони євро також погодились узгоджувати свої
плани емісії боргів.
Органи влади запровадили «книгу» правил для банків та прийняли ряд
інституційних заходів для посилення наглядових функцій, таких як створення
Європейської ради з системного ризику та європейських наглядових органів.
Наглядові рішення були розміщені на наднаціональному рівні, замінивши
національні інституції. Пізніше було створено Банківський союз із єдиним
керівником та механізмом врегулювання для переміщення застосування
банківської політики на європейському рівні.
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Рис. 1. Організаційна структура реформування фіскальної та
економічної політики задля підвищення фінансової стійкості країн
Монетарного союзу та ЄС загалом
Джерело: складено за [3, с. 4].

Новітньою складовою інституційних реформ стало запровадження й
реалізація механізму координації фіскальної та соціально-економічної політики
з урахуванням результатів оцінювання фінансово-економічної ситуації країнчленів у рамках «Європейського семестру» та механізму макроекономічного
контролю (рис. 2).
Оновлений бюджетний нагляд: Фіскальний договір та нові бюджетні
положення Пакту про стабільність і зростання спрямовані на скорочення та
обмеження державної заборгованості країн-членів. З метою контролю країничлени мають регулярно звітувати в рамках «Європейського семестру» перед
Європейською Комісією.
Оновлене економічне управління: Спільна стратегія зростання, Пакт про
стабільність і зростання та Пакт «Євро плюс» спрямовані на посилення
конкурентоспроможності країн єврозони та ЄС загалом. Процедура
запобігання та корекції економічного дисбалансу сприятиме в майбутньому
координації та нагляду за економічною політикою.
Пакт «Євро плюс». Голови держав та урядів держав зони євро у березні
2011 р. ухвалили Пакт «Євро плюс». Окрім країн зони євро, до Пакту також
приєдналися Болгарія, Данія, Латвія, Литва, Польща та Румунія. Пакт є
відкритим для приєднання також інших держав – членів ЄС.
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Рис. 2. Інституційні трансформації фіскальної та економічної
політики країн Монетарного союзу та ЄС загалом
Джерело: складено авторами з використанням [4; 5].

Пакт «Євро плюс» покликаний сприяти зближенню економічних умов у
різних країнах. Пакт спрямований головним чином на заходах та діях, що
належать до національної компетенції держав-членів, зокрема, стосовно:
підвищення конкурентоспроможності; значного покращення ситуації на ринках
праці; забезпечення довгострокової усталеності державних фінансів та
укріплення фінансової стабільності.
Механізми стабілізації: задля подолання та запобігання кризових
ситуацій запроваджено Європейський семестр (цикл координації фіскальної та
економічної політики), Європейський стабілізаційний механізм (ESM) захисні
фонди і механізми (EFSF, EFSM), механізм макроекономічного контролю й
Систему завчасного попередження механізму макроекономічного контролю.
При створенні механізмів підтримки міністри фінансів підкреслювали, що лише
брандмауери (захисні механізми) не замінюють надійну національну політику.
Європейський семестр. Ухвалений Європейською Радою у червні 2010 р.
«Європейський семестр» вважають циклом координації фіскальної та
економічної політики, а також політики щодо працевлаштування. Ідея полягає
у розвитку комунікації між національними урядами та ЄС, а також реалізації
реформ фіскальної та економічної політики. У минулому координація
економічної політики згідно з Пактом стабільності та зростання була
відокремленою від координації економічної політики згідно із стратегією
«Європа-2020». Нині ці дві сфери гармонізовані й максимально можливо
узгоджені. Вони доповнюватимуться новою процедурою макроекономічного
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контролю та Пактом «Євро плюс».
«Європейський семестр» відповідає визначеному шестимісячному циклу.
Держави-члени отримують основні настанови та рекомендації Єврокомісії, які
вони мають враховувати у своїх національних бюджетних процедурах. ЄС, у
свою чергу, може завчасно реагувати на події у державах-членах. Це забезпечує
більш профілактичний характер координації та контролю за бюджетною та
економічною політиками в ЄС. Уперше «Європейський семестр» був
запроваджений у 2011 р. [6; 7]. Європейський семестр об’єднує всі процеси
економічної координації та нагляду в узгоджену річну шкалу та послідовність.
Процедура макроекономічного дисбалансу (Macroeconomic Imbalance
Procedure, MIP). Мета процедури MIP полягає у моніторингу, уточненні та
запобіганні економічному дисбалансу в економіках держав-членів. Світова
економічна криза та пов’язана з нею криза єврозони зумовили необхідність
створення системи для забезпечення раннього виявлення та виправлення таких
дисбалансів (система попередження). MIP набрала чинності у грудні 2011 р.
[8]. Європейська Комісія публікує звіт про результати оцінки потенційних
ризиків (MIP), а Рада ECOFIN оцінює звіт Комісії. У доповіді використовується
сукупність показників для оцінки наявності макроекономічного дисбалансу у
державах-членах Монетарного Союзу та ЄС. Вона розглядає питання про
необхідність детального огляду кожної держави-члена. Рішення про
проведення огляду базується на двох факторах. По-перше, поглиблені огляди,
як правило, проводяться на території держави-члена, щоб оцінити стан
дисбалансів, які раніше були визначені. По-друге, Комісія вирішує провести
огляд «In-Depth», який базується на аналізі таблиць Табло MIP (MIP
Scoreboard). Нині Табло MIP складається із чотирнадцяти основних показників
та доповнено двадцятьма вісьма допоміжними показниками. Кожен індикатор
має принаймні одне порогове значення, за яким вважається, що потенційний
дисбаланс відбувся. Ці основні показники поділяють на три групи: зовнішній
дисбаланс та конкурентоспроможність, внутрішні диспропорції та набір
показників зайнятості (уведені в січні 2016 року) [9].
Впровадження «Європейський семестру» мало на меті не лише посилити
моніторинг Комісії економічної та фіскальної політики, а й сприяти
подальшому колективному обговоренню між державами-членами щодо їх
окремих планів та спільної економічної стратегії та фіскальної позиції ЄС. У
рамках цього процесу плани фінансової, економічної та структурної реформ
держав-членів формально подаються до Комісії в квітні кожного року у двох
відповідних документах. Середньострокова фіскальна стратегія визначена у
документі Програми стабільності для країн єврозони або Програми з
конвергенції для країн, що не членами єврозони, яка оновлюється щороку. Це є
основою фіскальної політики урядів та використовується Комісією для оцінки
відповідності фіскальним правилам. Кожна держава-член визначає
середньострокову бюджетну мету у своїй програмі стабільності/конвергенції
кожні три роки. Якщо ціль не досягнуто, буде визначено шлях до її
задоволення. У документі також представлені багаторічні економічні прогнози
та припущення щодо ключових змінних з допоміжним аналізом. Детальний
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зміст викладено у так званому Кодексі поведінки.
Національна реформаційна програма (NRP) є паралельним документом,
що містить огляд поточних та запланованих структурних реформ кожної
держави-члена. Ці плани повинні відображати загальну європейську стратегію
довгострокового зростання, представлену в «Європі 2020», яка встановлює цілі
ЄС на рівні зайнятості, освіти, інновацій, бідності та зміни клімату.
Національна програма може забезпечити державам-членам можливість
вирішувати конкретні рекомендації, викладені в країні з попереднього року
Європейського семестру.
Як Програми стабільності/конвергенції, так і NRP оцінюються Комісією
як частина процесу визначення Стратегічних рекомендацій (CRS) для країни.
Запропонована країні конкретна рекомендація (CRS) висувається в травні
кожного року. Комісія генерує запропоновані країно-специфічні рекомендації
на основі глибинних оглядів та, на практиці, більш широких звітів країн. Після
обговорення та можливого перегляду запропонованих Рекомендацій Рада
Європейського Союзу остаточно приймає в країні конкретні рекомендації в
червні.
Концептуальні засади Фіскального союзу. Більшість країн – членів ЄС
беруть участь у економічному та валютному союзі (ЕВС) на основі валюти
євро, але більшість рішень щодо податків і витрат залишається на
національному рівні. За створення валютного союзу Європейський Союз не має
союзу фіскального. Монетарна політика створювалася як централізована, тоді
як фіскальна політика залишалася в руках національних органів влади в рамках
деяких інституційних механізмів для належної бюджетної політики та
попереднього контролю з боку Європейської Комісії.
Контроль над фіскальною політикою вважається центральним для
національного суверенітету, і сьогодні в світі не існує діючого фінансового
союзу між незалежними націями. Однак ЄС має певні обмежені фінансові
повноваження. Вони відіграють певну роль у визначенні рівня ПДВ ( податків
на споживання) та тарифів на зовнішню торгівлю. Крім того, існує Пакт про
стабільність та зростання (ПСР) серед членів єврозони, призначений для
координації фіскальної політики держав-членів. Відповідно до Пакту, державичлени повідомляють про свої економічні плани Європейській Комісії і
пояснюють, яким чином вони мають досягти середньострокових бюджетних
цілей. Потім Комісія оцінює ці плани, а звіт надсилається Економікофінансовому комітету для коментарів. Рада міністрів економіки та фінансів
кваліфікованою більшістю вирішує, чи прийняти рекомендацію Комісії щодо
держави-члена, чи переписати текст.
У зв’язку з тим, що членство в єврозоні передбачає єдину кредитногрошову політику, окремі держави-учасники більше не можуть діяти
незалежно, перешкоджаючи друкуванню грошей з метою розплати з
кредиторами і зниження ризику дефолту. Через емісії валюта країни
знецінюється серед торгових партнерів єврозони, дешевшає експорт, але, в
принципі, призводить до поліпшеного торгового балансу, приросту ВВП і
більш високим податковим надходженням номінально.
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Посилена робота над планами з метою завершення існуючого ЕВС для
коригування економічних помилок і соціальних криз незабаром додала в нову
концепцію ключове слово «справжній» – справжній ЕВС. Так чи інакше,
виправлення дефектної структури Маастрихтської валюти за допомогою
введення бюджетного забезпечення Європейського союзу, громадського
управління боргами і повністю інтегрованого банківського союзу, мабуть, в
даний час безперспективно. Крім того, досить поширені побоювання, що
зростання спроможності Союзу втручатися в справи держав – учасниць
єврозони і впроваджувати гнучкі ринки праці та заробітну плату могло би
скласти серйозну загрозу для європейського суспільства.
Друга хвиля фінансово-економічної кризи «накрила» країни ЄС у 2010 р.
Частково вона була викликана невирішеністю фундаментальних проблем
боргових економік у 2008–2009 рр. Тягар приватних боргів було перенесено на
суверенні баланси, внаслідок чого рівень державного боргу упродовж 20082014 рр. збільшився на 29% ВВП у 28 країнах ЄС і на 27,2% ВВП у країнах
єврозони.
Факторами, що обумовили виникнення та посилення гостроти боргової
кризи в ЄС, стали також великі макроекономічні дисбаланси на периферії
єврозони, розгортання кризи недовіри серед учасників фінансового ринку,
формування «петлі зворотних зв’язків» між фінансовим станом банків і урядів,
слабкість системи державного регулювання фінансових посередників і низький
ступінь координації фіскальної політики у межах Європейського Валютного
Союзу.
Квазімінімальні вимоги для створення та функціонування Фіскального
союзу в ЄС:
1. Підтримка зростання: визначити загальну фіскальну позицію
стабілізаційної спроможності та інвестиційної спроможності.
2. Зниження ризику: фіскальні правила; поліпшення ринкової дисципліни.
3. Обмін ризиком: підтримка банківського союзу; кризовий менеджмент;
забезпечення безпечного активу.
4. Глобальне управління
Під фінансовим союзом рішення про збір і витрачання податків
приймаються спільними інститутами, які поділяють уряди-учасники.
Цей Союз перебуває на дуже важливому і складному етапі свого
розвитку. Він тільки починає звикати до роботи в новому режимі, коли
членство в ньому підскочило майже до тридцяти держав. Притирання
відбувається важко, складно, не без проблем. Ухвалення назрілих політичних
рішень затягується. Розкол інтеграційного об’єднання на Стару і Нову Європу
зберігається.
ЄС якоюсь мірою замкнувся у собі. Йому не до зовнішньополітичних
проривів, у нього дуже насичений внутрішній порядок денний. Треба терміново
проводити важкі соціальні реформи, виходити на принципово інший рівень
мобільності ринку праці. Демографічна ситуація в країнах Союзу радикально
змінилася. Стара система соціального і пенсійного забезпечення, успадкована
ще з часів Бісмарка, не справляється з новими потребами.
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ПРОБЛЕМНІ АСПЕКТИ ФУНКЦІОНУВАННЯ СИСТЕМИ
УПРАВЛІННЯ ПОДАТКОВИМИ РИЗИКАМИ В ДІЯЛЬНОСТІ
ДЕРЖАВНОЇ ФІСКАЛЬНОЇ СЛУЖБИ УКРАЇНИ
Державна фіскальна служба України (далі – ДФС) на сьогодні є органом,
який реалізує державну податкову політику. Головним її завданням є
здійснення адміністрування податків, зборів та обов’язкових платежів. За
ефективного адміністрування податків якнайкраще проявляються фіскальна,
регулятивна та розподільна функції податків. А це, в свою чергу, дозволяє
більш ефективно здійснювати державну політику в економічній та соціальній
площині. Підвищення ефективності адміністрування податків є актуальним
питанням, вирішення якого можливе за умови створення комплексної системи
управління податковими ризиками за дотриманням платниками податків
податкового законодавства.
Так, органи податкового адміністрування стикаються з безліччю ризиків,
які можуть негативно вплинути на операції адміністрування податків, зборів та
обов’язкових платежів. Для зручності, дані ризики, згідно методології TADAT
(the Tax Administration Diagnostic Assessment Tool), можуть бути розподілені
таким чином:
– ризики недотримання податкових норм – втрата доходів, у разі якщо
підприємства і фізичні особи не дотримуються чотирьох основних зобов’язань
платників податків (а саме – реєстрація в податковій системі; подання
податкових декларацій, сплата податків в установлений термін, зазначення
повної та достовірної інформації в деклараціях);
– інституційні ризики – функції податкового адміністрування можуть
бути перервані, в разі якщо відбуваються певні зовнішні або внутрішні події,
такі як стихійні лиха, саботаж, втрата або знищення матеріальних активів, вихід
з ладу ІТ-систем апаратного або програмного забезпечення, страйки
працівників і адміністративні порушення (наприклад, витік конфіденційної
інформації платників податків, що призводить до втрати довіри громадськості,
зокрема довіри до податкової адміністрації) [1].
Більш детальне дослідження результатів оцінки TADAT в Україні
дозволяє стверджувати, що більшість (9 із 13 низьких оцінок) виявлених
недоліків пов’язані із факторами, що впливають на ризики недотримання
платниками податків податкових норм (рис.1).
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Рис. 1. Оцінка ключових областей результативності
податкового адміністрування в діяльності ДФС за 2017 рік*

(КОР)

* Оцінка кожного показника здійснювалася за шкалою «ABCD», де «А» означає
найвищий, а «D» – найнижчий рівень результативності.
Джерело: складено за даними [2].

Так, експертами TADAT визначено недостатній рівень роботи з ризиками
щодо реєстрації в податковій системі, сплати податків в установлені
терміни, зазначення повної та достовірної інформації в податковій звітності
(табл.1). При цьому, за оцінками експертів, не здійснюється комплекс заходів з
визначення, аналізу, ранжування та оцінки ризиків у податковій сфері (КОР 2)
[2].
Таблиця 1
Окремі показники оцінювання ключових областей результативності
податкового адміністрування в Україні за методологією TADAT за 2017 рік
Показник
Оцінка*
Коментар
КОР 1: Цілісність бази даних зареєстрованих платників податків
P1-1.
Точна
та С
База даних зареєстрованих платників податків
достовірна
інформація
досить добре супроводжується, а інформація, що
про платників податків.
міститься, є достатньою для забезпечення
ефективної взаємодії з платниками податків, але не
передбачає заздалегідь заповнених декларацій.
Хоча для оновлення інформації, а також виявлення
та видалення неактивних платників податків
існують задокументовані процедури, їх база даних
є точною лише в обмеженій мірі
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Закінчення таблиці 1
P1-2. Володіння
С
Ініціативи щодо виявлення незареєстрованих
інформацією про
юридичних та фізичних осіб є обмеженими.
потенційних платників
податків.
КОР 2: Ефективне управління ризиками
С
Ініціативи щодо збору інформації та проведення
досліджень з метою виявлення ризиків
P2-3. Визначення,
недотримання податкових вимог розроблені, але
оцінка, ранжування і
носять обмежений характер. В ДФС існує процес
кількісна оцінка ризиків
оцінки ризиків, але він не дуже добре
недотримання норм.
структурований.
P2-4. Зменшення ризиків D
за допомогою програми
поліпшення дотримання
Щорічного плану покращення дотримання
податкових правил.
податкових вимог немає.
P2-5. Моніторинг та
C
В ДФС зазвичай не практикується проведення
оцінка результатів
оцінки впливу заходів зі зменшення ризиків на
діяльності з оцінки та
більш широкий спектр питань.
зменшення ризиків
недотримання норм.
P2-6. Визначення, оцінка C
Процедури визначення інституційних ризиків
та зменшення
існують, але система не структурована та не
інституційних ризиків.
застосовується щорічно в цілому обсязі.
КОР 4: Своєчасне подання податкових декларацій
P4-11. Обсяг
С
Низький відсоток поданих в електронному вигляді
використання
декларацій з ПДФО та податку на прибуток
електронних методів
підприємств
подання декларацій
КОР 5: сплата податкових зобов’язань
P5-15-3. Сума
D
заборгованості за
основними податками,
простроченими більше
ніж на 12 місяців
КОР 6: Забезпечення достовірності звітності
P6-16.Заходи перевірки з D+
ДФС має річний план аудиту, який охоплює всі
метою виявлення та
основні податки та всіх ключових платників
запобігання
податків. Існує досить високий рівень масштабної
недостовірній звітності
автоматичної перехресної перевірки даних,
отриманих від різних державних установ, але не
від фінансових установ.
P6-18. Моніторинг
D
ДФС не проводить систематичного моніторингу
обсягу наданої
масштабів подання неточної звітності.
недостовірної звітності.
Джерело: складено за даними [2].

Підтвердження наведених вище результатів низьких результатів
оцінювання вітчизняної системи адміністрування за методологією TADAT
можна віднайти в експертних оцінках щодо обсягів ухилення від оподаткування
вітчизняних платників податків (офшори, сірий імпорт, конвертація коштів
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тощо). Такі щорічні втрати оцінюються в розмірі від 120 до 150 млрд грн [3].
Крім того, офіційна статистика щодо рівня тіньової економіки (32%) та
неофіційної зайнятості вказує що суми недоотриманих податків і зборів є
суттєво вищими за наведені оцінки.
За рекомендаціями TADAT [1], основні напрями розбудови комплексної
системи управління податковими ризиками щодо недотримання платниками
податків податкових норм є такі:
Напрям 1. Збір інформації про ризик за зовнішніми та внутрішніми
джерелами, включаючи:
– аналіз результатів перевірки зовнішнього середовища, в рамках
власного стратегічного планування для виявлення ризиків невиконання
податкового законодавства, що виникають;
– аналіз податкових перевірок і податкових декларацій з метою розуміння
ситуацій коли платники податків не розуміють вимог законодавства, схильні до
помилок чи схильні до порушень (наприклад, неподання декларацій чи
взаємовідносини з «податковими ямами»);
– аналіз інформації третіх осіб (наприклад, фінансові установи, податкові
агенти, органи державної реєстрації та ін.);
– дослідження поведінки платників податків та їх відношення до сплати
податків;
– дослідження актуальних питань дотримання законодавчих норм в
міжнародній сфері (трансфертне ціноутворення, агресивні методи оптимізації
оподаткування);
– дослідження прихованої економічної діяльності підприємств;
– порівняльний аналіз дотримання податкового законодавства.
Напрям ІІ. Виявлення, оцінка, ранжування ризиків в розрізі категорій
платників податків, основних податків, та основних видів обов’язків (подання
декларації, сплата податків, надання достовірної інформації).
Напрям ІІІ. Управління ризиками з допомогою плану з поліпшення
дотримання податкових вимог, що складаються з ініціатив які застосовуються
залежно від обставин.
Всі ці напрями є актуальними і для України. Більше того, висновки
експертів TADAT щодо слабких сторін вітчизняної системи податкового
адміністрування перераховують недоліки, які випливають внаслідок порушення
основних принципів функціонування комплексної системи управління
податковими ризиками, а саме [4]:
– не існує систематичного аналізу податкового розриву з використанням
стандартної методології;
– не проводиться автоматизована перехресна звірка з інформацією від
банків або фінансових установ;
– мало що робиться для запобігання отримання недостовірної звітності та
забезпечення належного контролю за процесом подання точної інформації;
– ідентифікація, оцінка, класифікація та кількісна оцінка ризиків
дотримання податкових вимог перебуває на базовому рівні;
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– рівень старих податкових боргів високий порівняно до загальної суми
недоїмки;
– немає інтегрованого плану покращення дотримання податкових вимог.
Слід зазначити, що спроби вирішити проблематику моніторингу
податкових ризиків та управління ними не є новими для України. Так, було
багато спроб і пропозицій науковців щодо вдосконалення системи управління
податковими ризиками. Але такі спроби були, як правило, невдалі, а пропозиції
науковців здебільшого мали загальний характер, не містили детального
(покрокового) алгоритму запровадження/функціонування таких систем або не
знаходили достатньої політичної підтримки для їх реалізації.
З боку ДФС та уряду також ініціювалися механізми контролю та
проактивного адміністрування окремих податків (ПДВ, акциз), у т.ч. які мали
позитивні ефекти. Але вітчизняна система управління податковими ризиками
не набула комплексного характеру щодо всіх категорій платників податків та
основних бюджетоутворюючих обов’язкових платежів.
Так, ДФС має багато інформації в цифровому форматі про фінансовогосподарські операції платників податків, але вона недостатньо аналізується та
оцінюється для цілей податкового контролю. Наприклад, на сьогодні діє ризикорієнтована система відбору платників податків до Плану перевірок, але самі
ризики не ідентифікуються достатньою мірою щоб визначити тип і обставини
імовірних порушень та аналізувати ефективність перевірок та зміну поведінки
платника податків у подальшому.
Таким чином, адміністрування основних податків та зборів в Україні має
здійснюватися з застосуванням комплексної системи управління податковими
ризиками. Розбудова такої системи, на нашу думку, буде більш простішою,
прозорою та досяжною у разі адаптації та імплементації у вітчизняну практику
податкового адміністрування апробованих розвинутими країнами підходів та
стандартів управління податковими ризиками.
За функціонування належної системи управління податковими ризиками,
рівень порушення платниками податків податкових норм буде істотно меншим
за рахунок оперативного виявлення і реагування на податкові ризики,
зменшення можливості використання схем мінімізації податкових зобов’язань
на законодавчому рівні та реалізації планів поліпшення дотримання податкових
вимог. При цьому, міра та строки контрольних та примусових заходів має
визначатися податковою поведінкою (сумлінністю) платників податків та
ступенем податкового ризику
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Ван ЦЗИНЬГО,
Директор Института политологии
и международных отношений
Ланьчжоуского университета, КНР
РАЗВИТИЕ УКРАИНСКО-КИТАЙСКИХ ОТНОШЕНИЙ
В ФИНАНСОВОМ СЕКТОРЕ
Двусторонние китайско-украинские отношения начали отсчет с 27
декабря 1991 г. – момента официального признания Китаем Украины как
независимого государства. Стратегический характер двусторонних отношений
был закреплен в Совместной декларации об установлении и развитии
отношений стратегического партнерства между Украиной и КНР (2011 г.),
Договоре о дружбе и сотрудничестве между Украиной и КНР (2013 г.)
Совместной декларации о дальнейшем углублении отношений стратегического
партнерства (2013 г.) и Программе развития отношений стратегического
партнерства между Украиной и КНР на 2014–2018 гг.
Развитие украинско-китайских отношений в финансовом секторе
ограничивается в основном инвестиционными проектами. При этом не все
перспективные
инвестиционные
проекты можно назвать
успешно
реализованными.
В этой связи следует отметить, что Китай последовательно и неуклонно
следует единому планированию в соответствии с решениями и планами ЦК и
Госсовета КНР, реализует политику, объединяющую в единое целое
экономическое, политическое, культурное, социальное и экоцивилизационное
строительство, согласованно осуществляет стратегическую концепцию
всестороннего построения среднезажиточного общества, углубления реформ,
неуклонно придерживаясь поступательного движения вперед при сохранении
стабильности. Именно Китай продемонстрировал, что при грамотном
реформировании государственный сектор может стать эффективным и
конкурентоспособным благодаря построению системы эффективного
управления и контроля, позволяющей государственным компаниям
демонстрировать высокую конкурентоспособность, создавать новые рабочие
места, генерировать прибыль и исправно платить налоги. Так, в последние годы
на основе единого планирования реализовывалась политика относительно
стабилизации экономического роста, стимулирования реформ, регулирования
структуры экономики, улучшения благосостояния населения и предотвращения
рисков. Речь идет о стабилизации занятости, финансового сектора, внешней
торговли, внешних и внутренних инвестиций, акцентировании усилий на
инновациях и совершенствовании макрорегулирования.

18

Во внешнеэкономической политике отмечаются успехи в реализации
инициативы «Один пояс, один путь». В частности проводились переговоры с
заинтересованными государствами относительно намерений о совместном
строительстве и стимулировании согласования программ развития, подписан
171 межправительственный документ о сотрудничестве более чем со 150
странами и международными организациями. Важные сдвиги отмечены в
отношении повышения качества и эффективности рейсов «Китайскоевропейского экспресса» (суммарное количество превысило 13 тыс.). Между
странами, расположенными вдоль инициативы «Один пояс, один путь», было
открыто 106 новых авиарейсов. Создан Международный союз научных
организаций стран, по территории которых пролегает «Один пояс, один путь».
Оказано содействие совместному строительству технопарков (восемь стран).
Инициатива совместного строительства «Одного пояса, одного пути» и
ее основополагающая концепция вписаны в итоговые документы ООН и других
важных международных механизмов.
Важным направлением внешнеэкономической политики является
инициатива Китая 16+1, сущность которой заключается в активизации
сотрудничества с 11 странами – участницами ЕС и пятью балканскими
странами (Албанией, Болгарией, Боснией и Герцеговиной, Венгрией, Латвией,
Литвой, Македонией, Польшей, Румынией, Сербией, Словакией, Словенией,
Хорватией, Черногорией, Чехией, Эстонией) в области инвестиций, транспорта,
финансов, науки, образования и культуры. Китай в рамках этой инициативы в
сфере экономики определил три приоритетных направления потенциального
сотрудничества: инфраструктура, высокие технологии и зеленые технологии.
Впервые саммит 16+1 состоялся в 2012 году в Варшаве (Польша). На этом
саммите премьер-министр Китая выступил с инициативой «12 мер Китая для
поощрения дружественного сотрудничества со странами Центральной и
Восточной Европы» («China’s Twelve Measures for Promoting Friendly
Cooperation with Central and Eastern European Countries»), которая является
главным документом формата 16+1. Представители стран-участниц собираются
один раз в год для обсуждения насущных вопросов. Последний саммит
состоялся летом 2018 года в Софии (Болгария).
По оценкам, суммарный объем торговли товарами со странами, по
территории которых пролегает «Один пояс, один путь», превысил 7 трлн долл.
США. В этих странах создано 82 заграничные зоны торгово-экономического
сотрудничества с общим объемом инвестиций более чем 30 млрд долл. США,
количество предприятий составило около 4000. Благодаря непрерывному
увеличению взаимных инвестиций в 2018 году прямые инвестиции в
нефинансовые секторы экономики стран, охваченных инициативой «Один пояс,
один путь», составили 15,64 млрд долл. США. Общая сумма новых договоров
подряда на строительные работы за рубежом превысила 500 млрд долл. США.
В процессе усиления финансового сотрудничества 11 банков с китайским
капиталом открыли 71 отделение первого уровня в 27 странах, охваченных
инициативой «Один пояс, один путь». Развернуто сотрудничество в области
совместного
финансирования
с
Африканским
банком
развития,
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Межамериканским банком развития, Европейским банком реконструкции и
развития и другими многосторонними банками развития. Системой
трансграничных платежей в китайских юанях охвачена 41 страна.
Китай непрерывно оптимизирует среду использования иностранных
инвестиций. В рамках политики расширения доступа на рынок обновлены два
«негативных списка» версии 2018 года по регламентированию доступа
иностранных инвестиций на китайский рынок, при этом количество особых
управленческих мер, указанных в этих списках, уменьшилось, соответственно,
до 48 и 45. При создании предприятий с участием иностранного капитала по
всей стране внедрена практика их учета в управлениях коммерческих дел и
регистрации в органах торгово-промышленной администрации через «единое
окно». Продолжает оптимизироваться бизнес-среда для зарубежных
инвесторов. По итогам 2018 года прямые иностранные инвестиции составили
135 млрд долларов США, увеличившись на 3%.
Одновременно
происходит устойчивое и планомерное развитие
инвестирования за рубежом. Опубликовано Руководство по комплексконтролю в управлении хозяйственной деятельностью предприятий за
рубежом, расширены каналы финансирования для осуществления стратегии
«выхода за рубеж». Общий объем прямых инвестиций в нефинансовые секторы
экономики за рубежом в 2018 году составил 120,5 млрд долл. США. Китай
намерен инвестировать за рубеж 2 трлн долл. США в течение ближайших 15
лет.
Украина может и должна использовать потенциал политики Китая «Один
пояс, один путь» для повышения эффективности двусторонних отношений в
финансовой сфере.
І.О. ЛУНІНА,
доктор економічних наук, професор,
Заслужений економіст України,
ДУ «Інститут економіки
та прогнозування НАН України», м. Київ
ПРОБЛЕМНІ АСПЕКТИ ОЦІНКИ СТІЙКОСТІ ДЕРЖАВНИХ
ФІНАНСІВ
Ситуації збільшення бюджетного дефіциту та рівня державного боргу у
багатьох країнах світу як у 70-х роках минулого століття, так і під час
фінансово-економічної кризи 2008–2009 рр. актуалізували проблематику оцінки
наслідків поточної бюджетно-податкової політики та її впливу на стійкість
державних (публічних) фінансів у довгостроковій перспективі.
Консолідована версія Договору про функціонування Євросоюзу (стаття
140) передбачає перевірку виконання державами-членами критерію досягнення
(забезпечення) стійкої фінансової позиції уряду (the sustainability of the
government financial position), що має забезпечуватися станом бюджету без
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надмірного дефіциту. У Декларації щодо статті 126 цього Договору
зазначається, що підвищення потенціалу економічного зростання та
забезпечення міцних бюджетних позицій належать до двох основ економічної
та фіскальної політики Євросоюзу та держав-членів. Бюджетні та економічні
виклики визначають важливе значення правильної бюджетної політики, що
обумовлює необхідність активно використовувати періоди економічного
відродження для зміцнення державних фінансів та створення необхідних
резервів для періоду економічного спаду і, таким чином, сприяти тривалій
стійкості державних фінансів.
Пошук шляхів забезпечення стійкості державних фінансів потребує
вирішення методологічних питань щодо розуміння питань «стійкій розвиток»
та стійка фінансова позиція сектору загального державного управління.
Як відомо, поняття стійкий розвиток вперше було введено в науковий
обіг на конференції ООН в Ріо де Жанейро в 1987 р. У доповіді комісії на чолі
із пані Гро Харлен Брунтланд зазначалося, що людство здатне надати розвитку
стійкий і довготривалий характер, з тим щоб задовольняти потреби нині живих
людей, не позбавляючи майбутні покоління можливості задовольняти свої
потреби [1, с.24]. Концепція стійкого розвитку спочатку розвивалася у рамках
вирішення проблеми збереження природних умов життя із врахуванням
інтересів майбутніх поколінь. Це означає, що наслідки реалізації екологічних,
економічних, соціальних цілей розвитку не можуть перекладатися на майбутні
покоління.
Однак, не існує однозначного підходу до розуміння того, що можна
вважати врахуванням інтересів майбутніх поколінь. Це може розглядатися як
розвиток, що дозволяє зберегти або існуючі стандарти життя для майбутніх
поколінь або рівні можливості прийняття рішень для різних поколінь –
сьогоднішнього і всіх майбутніх [2, с.107–108]. У рамках зазначених підходів
оцінки стійкості будуть залежати від можливостей врахувати вплив факторів
технічного прогресу на використання природних ресурсів та умови життя
різних поколінь, а також зміни преференцій майбутніх поколінь, які не можуть
представляти свої інтереси та включатися в процес переговорів [3, с. 6].
Виходячи з положень концепції стійкого розвитку стійка фіскальна
політика має забезпечувати довгострокову життєздатність держави та
одночасно закладати довгострокові гарантії для економічного зростання і життя
майбутніх поколінь. У доповіді міністерства фінансів Німеччини стійкість
фіскальної політики у довгостроковій перспективі визначається як можливість
продовження поточної політики без виникнення несправедливого розподілу
бюджетного навантаження між поколіннями, а отже – без формування
бюджетних розривів, фінансування яких потребуватиме збільшення державного
боргу, підвищення податків або скорочення видатків [3, с. 6–9]. Така політика
має створювати передумови для формування капіталу та відповідно
економічного зростання. Реалізація фіскальної політики у відповідності до
концепції стійкого розвитку потребує дотримання норм бюджетної дисципліни,
а також проведення у необхідних випадках заходів бюджетної консолідації для
зменшення бюджетного дефіциту та скорочення державного боргу, скорочення
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видатків із його обслуговування шляхом покращення структури боргових
платежів.
За визначенням О. Бланшара, підходи якого до оцінки стійкості
державних фінансів широко використовуються у дослідженнях ОЕСР, стійка
фіскальна політика – це політика, довгострокове продовження якої забезпечує
повернення обсягів державного боргу (як частки ВВП) до початкового рівня
[4, с. 11]. Політика, що не задовольняє цієї умові у довгостроковій перспективі,
зокрема, у наслідок зростання бюджетних видатків або зниження доходів не є
стійкою. Так званий розрив стійкості показує, в якому обсязі необхідно
консолідувати бюджет для того, щоб відновити стійкість державних фінансів.
У дослідженнях Єврокомісії щодо бюджетної ситуації у країнах ЄС
фіскальна стійкість визначається як здатність уряду нести в майбутньому тягар
існуючого державного боргу, забезпечувати населення необхідними послугами
держави та корегувати політику у випадках виникнення нових викликів та
ризиків [5, с. 1]. Це потребує застосування багатовимірного підходу до оцінки й
аналізу стійкості державних фінансів, що дозволятиме виявляти як існуючі
бюджетні ризики, так і середньострокові та довгострокові проблеми,
обумовлені процесами старіння населення та відповідними демографічними
змінами.
Кількісні оцінки стійкості державних фінансів базуються на аналізі
показників міжчасового бюджетного обмеження, що враховує стан як
поточних, так і майбутніх бюджетів, показники яких приведено до поточного
періоду. Для нескінченного часового періоду поточна вартість державного
боргу має дорівнювати нулю, що є можливим у випадку, коли поточна вартість
первинних сальдо бюджету дорівнює поточному показнику державного боргу,
тобто забезпечуватиме фінансування існуючих боргових зобов’язань держави
[3, с. 13].
Отже, оцінювання стійкості державних фінансів потребує вирішення ряду
проблем, зокрема:
– визначення того, що розуміти під продовженням поточної бюджетноподаткової політики, враховуючі різноспрямованість її складових, зокрема,
видатків на споживання сектору загального державного управління, бюджетних
трансфертів суб’єктам господарювання та населенню, умов оподаткування. Так,
продовження поточної податкової політики можна розуміти як збереження
ставок існуючих податків або як існуючого рівня податкових доходів (як частки
ВВП). У останньому випадку може виникати необхідність збільшення
податкових ставок або навіть запровадження нових податків. Кожна складова
державних видатків по різному впливає як на економічне зростання, так і
забезпечення населення необхідними послугами держави, а отже умови життя
поточного і майбутніх поколінь. Так, продовження політики щодо формування
Пенсійного фонду України може трактуватися або як збереження існуючого
обсягу дотацій Пенсійному фонду з Державного бюджету України, або як
необхідність збільшення внесків з обов’язкового соціального страхування для
збереження існуючого показника дефіциту Пенсійного фонду;

22

– розроблення довгострокових прогнозів доходів і витрат сектору
загального державного управління, необхідних для кількісної оцінки стійкості
державних фінансів із використанням показників міжчасового бюджетного
обмеження;
– визначення цільового рівня показника державного боргу станом на
кінець досліджуваного періоду (як частки ВВП). З огляду на досвід оцінки
стійкості державних фінансів у країнах ЄС та ОЕСР, він може залишатися на
існуючому рівні (показника базового року), або встановлюватися на певному
іншому постійному рівні, або на рівні до кризового 2007 р. Однак у деяких
ситуаціях цільовій показник може навіть перевищувати існуючій рівень, тобто
передбачати тимчасове зростання державного боргу, зокрема, у випадках
необхідності міжчасового перерозподілу тягаря державних видатків,
пов’язаних, із створенням або капітальним ремонтом об’єктів інфраструктури,
фінансуванням проектів захисту довкілля тощо;
– розроблення індикаторів, що дозволятимуть оцінювати справедливість
розподілу бюджетного навантаження між теперішнім та майбутніми
поколіннями.
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РОЗВИТОК ФІНАНСОВИХ ІНСТИТУТІВ ЄС

Фінансові інститути ЄС виступають як важлива складова його
інституційного оформлення. Не можна не погодитись з думкою вітчизняних
наукових джерел про те, що розвинені та ефективно діючі фіскальні інститути є
важливими чинниками забезпечення конкурентоспроможності національних
економік [1; 2]. А з метою розроблення, впровадження та моніторингу
застосування фіскальних правил, оцінки макроекономічних та фіскальних умов
стійкості державних фінансів, розроблення рекомендацій щодо проведення
«правильної» фіскальної політики в багатьох країнах ЄС та інших розвинутих
країнах створені так звані незалежні фіскальні інститути [3]. Особливого
значення фіскальні інститути ЄС набувають в умовах спроб реформування ЄС
як у контексті інтеграційних, так і дезінтеграційних процесів [4].
Фіскальні інститути ЄС виконують важливу роль формування стрижня не
лише з економічного боку, а й з політичного. Саме завдяки фіскальним
інститутам здійснюється матеріалізація доведення політичного впливу на
країни-члени ЄС. Також відбувається зворотній вплив з боку країн-членів як на
прийняття централізованих рішень, так і на інші країни. Навіть гіпотетична
модель позбавлення ЄС фіскальних інститутів призведе до фактичного
перетворення його лише у політичне об’єднання, з сумнівними
спроможностями для реалізації спільної економічної політики і досягнення
цілей, що потребують використання фінансових ресурсів.
З точки зору функціонування ЄС та визначення фіскальних інститутів як
стрижнєутворюючих елементів його архітектури, є логічним визначення
функцій фіскальних інститутів (рис.).

Загальноутворююча
функція

Розподільча
функція

Контрольна
функція

Рис. Функції фіскальних інститутів ЄС як стрижнєутворюючих
елементів його архітектури
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Функції фіскальних інститутів ЄС характеризують їх зорієнтованість на
виконання саме тієї ролі, яку відіграють самі інститути у відповідній
архітектурі:
1)
загальноутворююча функція характеризує зміст самих інститутів з
токи зору ролі та значення фінансової політики як складової спільної
економічної політики. Крім цього, ця функція охоплює і сферу реалізації суто
політичних напрямків ЄС за допомогою відповідних фінансових ресурсів;
2)
розподільча функція реалізується у процесі діяльності фіскальних
інститутів за своїм призначенням – формуванням фінансових ресурсі з
використанням сформованих коштів. Розподільча функція є найбільш
притаманною фінансовим інститутам, одночасно, вона виступає і як основна
функція безпосередньо фінансів;
3)
контрольна функція, як і розподільча, є функцією, що пов’язана
безпосередньо з фінансами. Водночас саме контрольна функція дозволяє
фіскальним інститутам здійснювати не лише безпосереднє формування
фінансових ресурсів та їх використання. Контрольна функція виступає як
основа для формування та здійснення управлінських рішень.
У своїй сукупності означені функції фіскальних інститутів
взаємопов’язані одна з одною та мають власні зворотні зв’язки та
взаємозалежності.
Характеризуючи функції фіскальних інститутів ЄС не можна не
погодитись з думкою вже цитованої праці [2] про те, що фіскальні інститути
мають законодавчі, або виконавчі повноваження для оцінки фіскальної
політики, розробки цілей, пов’язаних із довгостроковою стійкістю державних
фінансів, досягнення коротко- та середньострокової макроекономічної стабільності та інших офіційних цілей. Також фіскальні інститути можуть сприяти
використанню незалежних макроекономічних і бюджетних прогнозів у рамках
підготовки бюджету, а також імплементації правил фіскальної політики;
оцінити вартість нових політичних ініціатив; визначити оптимальні варіанти
фіскальної політики; сформулювати рекомендації.
Окрім безпосередніх фіскальних інститутів ЄС в традиційному
«класичному» розумінні, важливу роль у здійсненні економічної політики
відіграють інститути, що мають спеціальне значення. Саме це спеціальне
значення дозволяє досліджувати їх спільно з фіскальними інститутами. До
інститутів ЄС відносять спеціальні фонди, зокрема [5, с. 242–249]:
Європейський інвестиційний фонд, утворений у 1994 р. із метою
фінансування інвестицій у малі й середні підприємства. Основним акціонером
Європейського інвестиційного фонду виступає Європейський інвестиційний
банк. Цей фонд здійснює фінансування інвестицій через фінансових
посередників; його діяльність зосереджена в галузі ризикового капіталу та
надання гарантій.
Європейський фонд розвитку разом з Європейським інвестиційним
банком бере участь у наданні кредитів країнам Африки, Карибського басейну,
регіону Тихого океану та спрямований на сприяння країнам, які відстають у
своєму розвитку або постраждали від структурної кризи в промисловості.
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Створення цього фонду передбачено Римською угодою з метою надання
технічної і фінансової допомоги країнам африканського континенту.
Європейський соціальний фонд утворений на основі Римської угоди у
1958 р. Згідно із статутом забезпечує адаптацію робочої сили до нових умов
Спільного ринку, полегшує її переміщення і професійне навчання, фінансує
перекваліфікацію робочої сили та професійне навчання молоді. Спрямовує
допомогу через стратегічні довгострокові програми, які сприяють
удосконаленню й модернізації робочої сили в регіонах ЄС, зокрема відсталих.
Європейський регіональний фонд, який задуманий, перш за все, як
джерело капіталовкладень, субсидій, спрямованих на створення чи збереження
робочих місць в економіці відсталих районів, а в стратегічному плані
відповідно до рішень Паризької зустрічі на вищому рівні 1972 року – розробляє
і здійснює регіональну політику на майбутнє розширення Євросоюзу.
Фонд сприяння економічному зближенню держав, який створений
відповідно до Маастрихтського договору і повністю орієнтований на розвиток
країн із найменшими показниками ВВП на душу населення – Греції, Ірландії,
Іспанії, Португалії.
Країни Союзу об’єднані для створення зони без внутрішніх кордонів,
посилення економічної і соціальної єдності та заснування економічного і
монетарного союзу. ЄС – це унікальне наднаціональне економічне утворення,
яке має уніфіковане законодавство та єдину кредитно-фінансову політику. Для
конкретизації ідеї створення єдиного ринку Європейською Комісією
розроблений, на основі Єдиного європейського акту, який вступив у силу 1
липня 1987 р., спеціальний план заходів із 300 пунктів для усунення
різноманітних перешкод у торговельно-економічній сфері, так звану, «Білу
книгу».
У Білих книгах Європейської Комісії містяться пропозиції щодо
діяльності ЄС [1]. Це розроблені експертами та офіційними службами конкретні
напрямки політики. У випадках проведення консультаційного процесу на
європейському рівні, появі Білої книги передує публікація відповідної Зеленої
книги. Прикладом можуть слугувати такі Білі книги Комісії: про завершення
формування спільного ринку; «Зростання, конкурентоспроможність і
зайнятість»; про зближення законодавства асоційованих держав Центральної
та Східної Європи у сферах, що стосуються спільного ринку тощо. Перша група
положень «Білої книги» відноситься до демонтажу фізичних бар’єрів
співробітництва, тобто повної ліквідації механізму національного імпортного
контролю. По суті, уряди країн-членів лишаються формальної можливості діяти
всупереч єдиної зовнішньоторгової політики.
Загалом же, у внутрішній політиці Європейський Союз розробляє спільну
політику в таких галузях як сільське господарство, телекомунікації, транспорт,
енергетика та охорона навколишнього природного середовища, а в зовнішній –
Час від часу Європейська комісія видає Білі книги з тих чи інших питань, Див., наприклад:
Commission
presents
White
Paper
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the
Future
of
Europe.
URL:
https://ec.europa.eu/commission/news/commission-presents-white-paper-future-europe-2017-mar01_en
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політику зовнішньоекономічних зв’язків та торгівлі, поступово посилюючи
своє міжнародне значення шляхом втілення спільної зовнішньої політики та
політики безпеки.
У 1978 р. країни ЄЕС укладають угоду про створення Європейської
валютної системи (ЄВС), яка вступає в дію у 1979 р. і забезпечує
скоординоване вільне коливання національних валют відносно долара.
Одночасно створюється розрахункова загальноєвропейська валютна одиниця –
ЕКЮ. Наступний крок західноєвропейська валютна інтеграція зробила 1985 р.,
коли набрав чинності Акт про єдину Європу, який передбачає
загальноекономічну інтеграцію з об’єднанням ринку товарів, праці та капіталу.
У 1988 р. у Ганновері на саміті ЄЕС у звіті президента Єврокомісії Ж.
Делора йшлося про плани створення центральної банківської системи і
введення загальної євровалюти. У квітні 1989 р. прийнято рішення ЄЕС про
заснування Комітету Делора з питань економічного та валютного Союзу,
запропонована програма якого розглядалася і схвалена в 1990 р. на сесіях
Європейської Ради в Мадриді (червень) і Римі (грудень).
Процеси регіональної інтеграції посилилися після підписання в лютому у
1992 р. представниками держав – членів ЄС Маастрихтської угоди
(Нідерланди), яка визначила шляхи трансформації ЄЕС в Європейський Союз,
тобто в економічний, політичний і валютний союз якісно нового рівня, та
набула чинності з 1 листопада 1993 р. і стала найбільшим політичним та
правовим актом в історії Європейської інтеграції. Відповідно до
Маастрихтської угоди проголошено мету вироблення оборонної політики,
передбачено створити економічне і політичне об’єднання європейських країн із
спільними органами управління, єдиною фінансовою системою і грошовою
одиницею – євро. Передбачено створення спеціального фонду для фінансової
допомоги менш розвиненим країнам – Греції, Ірландії, Іспанії, Португалії.
Учасники угоди взяли зобов’язання значно поглибити співробітництво в галузі
освіти, охорони здоров’я та навколишнього середовища, захисту інтересів
споживачів, імміграційної політики. Прийнято рішення про створення єдиної
системи законодавства з питань трудових відносин, зокрема сприяння
зайнятості населення, поліпшення умов життя і праці, вирівнювання заробітної
плати в країнах ЄС.
В економічній сфері Маастрихтські угоди покликані визначити
управління єдиної європейської валюти, єдиного Центрального Банку, тобто
визначити підходи до утворення Європейського економічного та валютного
союзу. Угодами передбачаються посилення ролі інститутів Європейського
співробітництва у регулюванні економіки. У зв’язку з цим важливе значення
мають положення договору про створення валютного союзу та організацію
Європейської системи центральних банків, які покликані здійснювати контроль
за кредитами та грошовим обігом у країнах ЄС, розроблятимуть заходи,
спрямовані на зниження темпів інфляції.
Згідно з підписаними в Маастрихті угодами для участі в економічному і
валютному союзі (ЕВС) країни повинні відповідати таким критеріям (так
званим, маастрихтським критеріям чи критеріям конвергенції):
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– дефіцит держбюджету не повинен перевищувати 3% ВВП;
– державний борг не повинен перевищувати 60% ВВП;
– темпи інфляції не повинні перевищувати середній показник трьох країнкандидатів із мінімальною інфляцією більш ніж на 1,5 пункти;
– довгострокові облікові ставки не повинні перевищувати середній
показник країн із мінімальною інфляцією більш ніж на 2 пункти;
– валюта країни повинна бути присутня в механізмі обмінних курсів
європейської валютної системи не менше двох років.
Таким чином, критерії конвергенції мають забезпечити збалансованість
економічного розвитку в Економічному та монетарному союзі і не допускати
виникнення напруги між країнами-членами. Виконання критеріїв, пов’язаних із
державними дефіцитом та боргом так само важливе і після початку третього
етапу економічного та монетарного союзу (1 січня 1999 р.). Ці вимоги були
закріплені у 1997 р. у Пакті про стабільність і зростання, який мав на меті
гарантувати країнам-учасницям економічного та монетарного союзу,
дотримання «бюджетної дисципліни» після впровадження єдиної валюти. В
резолюції Амстердамської Європейської Ради три сторони – держави-члени,
Комісія та Рада міністрів ЄС взяли зобов’язання виконувати домовленості щодо
нагляду за бюджетом і дотримання бюджетної дисципліни. Крім цього, питання
публічного адміністрування традиційно є важливим для європейських органів,
включаючи, наприклад ПАРЄ [6].
З метою подальшого зміцнення економічного й монетарного
співробітництва, гармонізації економічної та монетарної політики країн-членів та
підготовки до кінцевого етапу формування економічного й монетарного
союзу, у 1993 р. засновано Європейський валютний (монетарний) інститут. У
1998 р. на його основі створено Європейський центральний банк (ЄЦБ,
European Central Bank), який здійснює єдину грошово-кредитну політику країн
ЄВС через створення Європейської системи центральних банків (ЄСЦБ).
Згодом, у 1999 р. вводиться в обіг єдина валюта – євро, спочатку як
розрахункова, а з випуском у 2001 р. єврономінованих банкнот і монет – як
повноцінна грошова одиниця.
Складовою частиною процесу формування Європейського валютного
союзу є створення наднаціональної банківської системи. У межах цієї системи
створена Європейська система центральних банків, яка включає Європейський
центральний банк (ЄЦБ), що відповідає за вирішення питань монетарної
політики в Євросоюзі, та національні центральні банки (НЦБ), що виконують
рішення з питань монетарної політики ЄЦБ. Інституційною передумовою
Європейської валютної системи є дворівнева банківська система. Перший
рівень – це створення у 1998 р., згідно Угоди про ЄС у рамках третього,
кінцевого, етапу формування Економічного та монетарного союзу, ЄЦБ –
центрального банку для єдиної європейської валюти – євро.
Серед основних завдань ЄЦБ – цінова стабільність у зоні євро. В Угоді
відзначено, що Банк повинен бути вільним від будь-якого політичного впливу,
відповідати за монетарну політику, валютні операції й управління валютними
резервами країн євро.
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Керівні органи ЄЦБ (Керівна рада та Виконавчий комітет) координують
діяльність Європейської системи центральних банків. Центральні
(національні) банки держав-членів ЄС, які увійшли до ЄВС, складають другий
рівень цієї системи. Європейська система банків покликана формувати та
втілювати в життя монетарну політику, головною метою якої є цінова
стабільність.
У червні 1993 р. Європейська рада в Копенгагені дала політичний старт
новому економічному розширенню, затвердила принципи його розвитку та
визначила критерії членства в Євросоюзі, так звані, «Копенгагенські критерії»:
стабільність інститутів, які гарантують демократичний процес, силу закону,
права людини; наявність і функціонування ринкової економіки, здатність
протистояти конкуренції і ринковим силам всередині ЄС; здатність виконувати
зобов’язання, які випливають із членства в ЄС, включаючи сприяння
досягненню цілей політичного об’єднання та Економічного і валютного союзу.
Подальший успіх економічного та монетарного союзу пов’язаний із
дотриманням бюджетної дисципліни та точнішої координації економічних
політик країн-членів. Тенденція до поглиблення інтеграції між державами ЄС
закріплена в Угоді про Європейський Союз (стаття 1), як прагнення створити в
Європі «дедалі міцніший союз» (an ever closer union) між народами, і реалізується через митний союз, спільний ринок, єдину валюту, спільні політики
тощо. Поглиблення відбувається паралельно з розширенням, а часом навіть
розглядається як необхідний попередній крок. Зокрема, саме майбутнє
розширення стало визначальним фактором, що призвів до рішень про реформування основних політик Співтовариства та його інституцій. На саміті в Ессені
прийнята «стратегія залучення» країн Центральної і Східної Європи до ЄС.
Разом з тим, ризики дезінтеграційних процесів в ЄС були відчутні ще на
початку поточного десятиріччя и з подальшим розвитком лише посилились [7].
У грудні 2000 р. у Ніцці на засіданні Європейської Ради ухвалена угода,
яка набрала чинності 1 лютого 2003 р. і коригує деякі положення Угоди про
Європейський Союз, про заснування Європейського Співтовариства та пов’язаних
із ними законодавчих актів. Ніццька угода є результатом роботи міжурядової
конференції, завдання якої полягало у продовженні інституційної реформи та
підготовці європейських інституцій до розширення. Ніццька угода
розпланувала інституційні зміни після вступу в ЄС нових членів.
До угоди додано Декларацію про майбутнє Союзу (Ніццька декларація), де
визначено подальші кроки інституційної реформи. У грудні 2001 р., Європейська
Рада ухвалила в Лаекені (Бельгія) декларацію про майбутнє Європи.
Лаекенська декларація оголосила план реформування Європейського Союзу,
спрямований на демократизацію, прозорість і ефективність. У декларації
сформульовано 60 питань щодо майбутнього Європи, всі вони стосуються
чотирьох основних тем: визначення та розподіл повноважень, спрощення угод,
інституційна структура та створення Конституції для громадян ЄС. Згідно з
Лаекенською декларацією скликано Конвент за майбутнє Європи, який
працював над проектом Європейської Конституції і представив свої пропозиції
на Європейській Раді в Салоніках у червні 2003 р. В ЄС процес інтеграції
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проходить під впливом розгалуженого політико-правового, інституційного
механізму міждержавного і наддержавного регулювання.
Все це дозволяє більш обґрунтовано перейти до дослідження інших
питань, пов’язаних з фіскальними інститутами. А саме – до аналізу та вивченню
ролі фіскальних інститутів в процесі конструктивної та деструктивної
модифікації ЄС, включаючи напрямки подальшої інтеграції (розширення ЄС)
та приклади зворотного руху (BREXIT).
Існуючий стан розвитку фіскальних інститутів Євросоюзу дозволяє
охарактеризувати їх як важливий атрибутивний елемент не лише європейської
фінансово-економічної
системи.
Фіскальні
інститути
виступають
системоутворюючою складовою як інтеграційних, так і дезінтеграційних
процесів. Причому, з нашої точки зору, саме фіскальні інститути можна
розглядати як один з важливих важелів як стимулювання процесів інтеграції та
зміцнення відповідного об’єднання, так і навпаки. З використанням фіскальних
інститутів також можна здійснювати дезінтеграційний, чи, навіть, відверто
деструктивний рух.
Сучасний стан розвитку трансформаційних процесів в Євросоюзі
дозволяє охарактеризувати їх з двох основних напрямків – конструктивного і
деструктивного. Конструктивний напрям передбачає подальше розширення
Євросоюзу з використанням відповідних процедур. Навіть при об’єктивній
обмеженості країн – потенційних кандидатів на членство в ЄС такий напрямок
продовжує зберігатися. Деструктивний напрямок передбачає вихід країн з
Євросоюзу і відновлення всіх атрибутів країн, яка не входить до тих, чи інших
об’єднань. На даному етапі як ілюстрація виступає процес виходу з ЄС Великої
Британії (BREXIT).
І в конструктивному і в деструктивному напрямку фіскальні інститути
грають вагому роль. З точки зору конструктивного розвитку трансформаційних
процесів в Євросоюзі, можна визначити наступні загальноекономічні напрямки,
які охоплюють й фіскальні інститути:
1. З метою конструктивної трансформації Євросоюзу потрібні як заходи
безпосередньо адміністративно-нормотворчого характеру (гармонізація та
відповідна стабільність правової бази, передбачуваність регулятивних заходів
та етапів розвитку), так і розвиток ринкової інфраструктури у вигляді
бюджетної системи, банківського та страхового забезпечення, поліпшення
інформаційної мережі та інше.
2. Для створення передумов успішної інтеграції фіскальних інститутів
країн, які набувають членство в ЄС, необхідно забезпечити:
– стабільність законодавчої та політичної систем, запобігання постійній
корекцій нормативних та законодавчих актів, економічного клімату взагалі;
– гармонізація принципів грошово-бюджетної політики в країні згідно
наявному міжнародному досвіду;
– зменшення рівня корумпованості в державі, подолання інших
негативних тенденцій;
– наявність необхідних фінансових та юридичних гарантій іноземному
капіталу, розвиток системи страхування підприємницького ризику.
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3. З метою пожвавлення процесу гармонізації національних фіскальних
інститутів щодо вимог Євросоюзу, необхідне вирішення всього спектру
проблем, що торкаються питань руху іноземного капіталу в національну
економіку.
4. При розробленні сфери інтеграції фіскальних інститутів країни, яка
приєднується до Євросоюзу, на державному рівні необхідно забезпечити та
враховувати отримані результати фахової оцінки їх перспектив. Адже саме
вони могли б дати об’єктивне уявлення про реальні потреби країни – не члена,
за умов набуття повноцінного членства.
Враховуючи викладену специфіку загальноекономічних напрямів
трансформаційних процесів Євросоюзу, які охоплюють й фіскальні інститути,
можна визначити й більш конкретні напрямки розвитку.
1. На державному рівні необхідне визначення пріоритетних цілей
розвитку фіскальних інститутів, що кореспондують і визначатимуть подальший
розвиток національної економіки. Саме наведені цілі повинні мати відповідні
заохочення в плані державної економічної політики.
2. На галузевому рівні національної економіки необхідно чітко
виокремити всі точки дотику з фіскальними інститутами і відкрити фіскальним
інститутам відповідну «зелену вулицю» для руху вперед.
3. Є доцільним визначення місця різних галузей в контексті фіскальних
інститутів, що залежатиме від реального галузевого впливу на формування
доходної частини державного бюджету та отримання ресурсів з витратної
частини. У основу класифікації галузей можна покласти встановлені показники:
середньорічні темпи зростання ринку, участь у формуванні бюджету та
отримання державних дотацій – що характеризує відносну конкурентну
перевагу галузей.
4. Враховуючи світовий досвід розвитку реального сектора економіки,
доцільно акцентувати увагу на заохоченні капіталів та інвестицій не лише у
великі підприємства, а й у підприємства малого і середнього бізнесу. В цьому
контексті є актуальним сприяння інвестиційній діяльності, створення умов для
перетворення значної кількості громадян на реальних власників.
Характеризуючи проблеми ролі та місця фіскальних інститутів в процесі
конструктивного розвитку Євросоюзу, треба враховувати поточну ситуацію в
світі. Беззаперечним є те, що кризові явища та їхні наслідки, які
спостерігаються в світі, специфічним чином впливають не лише на можливості
розширення Євросоюзу, а й на розвиток фіскальних інститутів. Наприклад,
відтік капіталу є одним з найпомітніших наслідків кризи, і відбувається цей
процес у тісному зв’язку з конкретними регіональними особливостями
розгортання самої кризи.
Фіскальні інститути відіграють важливу роль не лише в конструктивних
процесах – формуванні об’єднань країн, в даному випадку – Євросоюзу. Вони
мають особливе значення й в деструктивному розвитку. При чому, якщо
конструктивні процеси мають певний історичний досвід, який вимірюється
десятиріччями та прикладами різних країн, то деструктивні процеси поки що
обмежують виходом Великої Британії з Євросоюзу (БРЕКЗІТОМ).
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Водночас за цілою низкою параметрів ЄС менш динамічний, ніж його
основні економічні конкуренти – США і Південно-Східна Азія. Він програє їм
за темпами розвитку і ступеня пристосування до сучасних вимог
господарювання в умовах глобалізації. Лісабонська стратегія перетворення ЄС
на найбільш ефективну економіку світу, засновану на знаннях, буксує. Щоб
розрив між можливостями і позначеними цілями не виглядав таким вже
кричущим, в неї вносяться всі нові і нові зміни.
Таким
чином,
можна
констатувати
наявність
цілої
низки
найрізноманітніших і різноспрямованих явищ у розвитку фінансових інститутів
ЄС. Метою створення інститутів є забезпечення відповідних меж державного
боргу, дотримання бюджетної дисципліни, дефіциту державного бюджету та
забезпечення прозорості бюджетного процесу.
Для України, за умов досить болісних євроінтеграційних процесів,
акцентування уваги на фіскальних інститутах у їх відповідних якостях, може
бути корисним для подальшого поглиблення співпраці з Євросоюзом та
здійснення корекції вже реалізованих кроків. Перший накопичений досвід
реалізації Україною Угоди про асоціацію з Євросоюзом виявив досить широкий
спектр невирішеною проблематики, який випливає з недоробок самої угоди та
відповідних механізмів її реалізації на практиці.
Враховуючи сукупність питань з розвитком національної економіки
України в контексті євроінтеграційних процесів, є логічним бачення того, що:
– фіскальні інститути становлять важливу передумову успішного
переходу України до ринкової економічної моделі, яка найбільш адекватна
вимогам Євросоюзу; використання фіскальних інститутів західного типу в
економіці України сприятиме як найбільш швидшому підвищенню ступеня
зрілості ринкової економіки та набуття її адекватності економічним системам
країн Євросоюзу; все це буде сприяти залученню іноземних інвестицій в
економіку України, а також розвиткові ринкового середовища, покращанню
ситуації з формуванням бюджету, підвищенню життєвого рівня населення
країни;
– оскільки розвиток економіки України, відбувається в контексті
зростаючої взаємозалежності національних економік, фіскальні інститути
можна розглядати як впливовий фактор інтеграції України в світову економічну
систему;
– світові фінансові кризи не можуть не охоплювати розвиток
національної економіки України, хоча всі кризи, які відбувалися протягом років
незалежності, мали дуже специфічний вплив саме на Україну (див. про світові
кризи: [8, с. 177]). Фіскальні інститути для вітчизняних умов жодного разу не
виступали як певний запобіжник зовнішніх кризових явищ, хоча в цьому
значенні вони мають великі перспективи;
– формування адекватності національних фіскальних інститутів
фіскальним інститутам Євросоюзу повинно відбуватися з урахуванням
наявного міжнародного досвіду у відповідних сферах економічного життя.
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ФІСКАЛЬНІ МЕХАНІЗМИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СТІЙКОСТІ
ДЕРЖАВНИХ ФІНАНСІВ
Забезпечення стійкості державних фінансів потребує дієвих механізмів –
від адміністративних, економічних, організаційно-правових та інституційних до
фіскальних механізмів фінансової модернізації економіки.
Питання про механізми є однією з ключових проблем системи управління
державними фінансами, адже реалізація бюджетної стратегії соціальноекономічного розвитку країни передбачає формування системи механізмів, що
перетворюють сукупність елементів державних фінансів у нову якість системи.
У науковій літературі функціональними формами фіскального механізму
державного регулювання називають бюджетний і податковий механізми.
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Аналізуючи підходи до визначення структури фіскального механізму,
необхідно зосередити увагу на такому інституті державних фінансів, як цільові
позабюджетні фонди, які за функціями, що на них покладаються, й обсягами
акумулювання фінансових ресурсів відіграють надзвичайно важливу роль у
регулюванні соціальних процесів. Узагальнюючи зазначене, поряд із
бюджетним і податковими механізмами слід ввести до складу функціональних
форм фіскального механізму також механізми формулювання та використання
державних позабюджетних фондів цільового призначення.
У розвиненій економіці призначення фіскального механізму полягає у
забезпеченні мобілізації грошових коштів до державного і місцевих бюджетів, а
також до державних позабюджетних цільових фондів; використання
фінансових ресурсів держави на соціальний розвиток; міжбюджетного
розподілу в перерозподілі державних фінансових ресурсів як інструменту
фіскальної політики.
Перехід на модель фіскальної політики із визначеними нормами і
правилами багато в чому продемонстрував слідування успішним інституційним
змінам як основи економічних реформ. Саме це спонукало до поширення
досвіду запровадження нових моделей інституційної модернізації в сучасних
технологіях ухвалення рішень у сфері бюджету, оподаткування, державних
запозичень [1].
Слід зазначити, що для реалізації регулюючого потенціалу фіскальних
інструментів потрібні відповідні організаційно-економічні структури, форми й
методи управління фіскальними відносинами як підсистемами, що утворюють
внутрішній склад і структуру фіскального механізму, під яким розуміємо
сукупність економіко-організаційних і правових форм та методів управління
державними фінансами з метою досягнення загальноекономічних і соціальних
цілей.
Сучасний досвід забезпечення стійкості державних фінансів засвідчив,
що більшість діючих фіскальних інститутів фінансової системи виявилися
недостатньо функціональними й ефективними. Вони не відповідають
принципам оптимальності в реалізації фіскальної модернізації фінансових
систем у посткризовій ситуації. Криза також слугувала поштовхом до
підтримання стабільності й стійкості сектору загальнодержавного управління,
оскільки стійкість є макроекономічним індикатором стратегічного розвитку не
тільки цього сектору, а й інших, пов’язаних із ним. Отже, постає потреба у
використанні теорії систем і сучасних загальносистемних характеристик
державних фінансів, що визначають економічний розвиток
Апріорі вважається, що держави з високим ступенем організації, де
нівелюються ризики, теоретично здатні встановити рівновагу та підтримувати
стійкий розвиток. Вони дають змогу державним інститутам ефективно
знижувати трансакційні витрати й ризики, отримувати необхідну інформацію,
сприяти ефективному розподілу та перерозподілу фінансових ресурсів,
зменшувати кон’юнктурні невизначеності, позитивно впливати на реальний та
інший сектори економіки, протистояти зовнішнім шокам. Не поділяємо думку,
що фінансова стабільність не передбачає максимально ефективного
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функціонування всіх елементів державних фінансів, а також, що ця стабільна
система має бути спроможною обмежувати й усувати диспропорції через
механізми самокоригування ще до того, як вони призведуть до виникнення
кризи [2].
Протягом останніх десятиліть фіскальні баланси у країнах ОЕСР були
дефіцитними та коливалися біля позначки 3% ВВП. У період останньої рецесії
вони значно погіршилися досягнувши рекордних рівнів у 2009 р. [3].
Фінансування розривів (гепів) між видатковою та дохідною частинами
бюджетів здійснювалося переважно за рахунок державних запозичень, що
спричинило зростання тягаря з їх погашення й обслуговування. Характерно, що
такі явища спостерігалися, коли виявилися значні зміни в динаміці показників
макроекономічного розвитку, які потребували нових підходів до фіскального
механізму.
З метою стабілізації фіскального сектору використовують різні фіскальні
механізми, запроваджувані з урахуванням особливостей розвитку конкретної
країни: посилення контролю за державними витратами, перегляд системи
оподаткування в бік збільшення бюджетних надходжень (переважно шляхом
запровадження заходів, які не впливають негативно на економічне зростання та
зайнятість); удосконалення управління державними борговими зобов’язаннями;
проведення фіскальної децентралізації; реалізація програм оздоровлення
фінансового сектору; внесення змін до грошово-кредитної політики зі
спрямуванням її на підтримку економічного зростання й зайнятості та ін.
У післякризовий період фіскальні механізми передусім спрямовані на
розв’язання проблем, які виникають у координації фіскального розвитку в
Європейському Союзі. При цьому не тільки враховуються особливості
фіскальної сфери кожної держави, а й запроваджуються інституційні механізми
наближення їх до норм та рекомендацій ЄС. Таким чином, координація
фіскальних механізмів посилюється в напрямі досягнення загальних цілей та
визначається «коридор відхилень» у проведенні фіскального регулювання в
окремих країнах.
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СТРАТЕГІЯ ПРОДУКТИВНОЇ СПРОМОЖНОСТІ РОЗВИТКУ УКРАЇНИ
В ПРОЦЕСІ ЄВРОІНТЕГРАЦІЇ: МЕТОДОЛОГІЧНІ АСПЕКТИ
Теоретичними і прикладними підставами для цього дослідження
послугувала ювілейна доповідь Римського клубу «Come On! Капіталізм,
короткозорість і руйнація планети», що містить достатньо жорстку критику
сучасного етапу розвитку глобальної економіки, надмірного споживання і
зростання чисельності населення та загрози довкіллю.
1. Певною мірою, однією з концептуальних і нерозв’язаних проблем
суверенного розвитку України є те, що країна із зіставними природними і
набутими ресурсними факторними перевагами, відносно потужним військовим
потенціалом станом на початок 90-х років, через майже 30 років перетворилася
у об’єкт критичного аналізу неефективності держави і низької продуктивної
спроможності нації, при зменшенні чисельності якої майже на одну п’яту
внаслідок негативних соціально-економічних, демографічних і міграційних
процесів. Останнє власне і стало «відповіддю» частини громадян на
нерозв’язаність системної проблеми низької продуктивної спроможності,
визначеної згідно методології TFP чи MFP-продуктивності у власній країні.
Викликає особливу увагу те, що міжнародні трудові мігранти з України
останньої «хвилі», подібно як першої, другої і третьої «хвиль» проявляють
достатній для асиміляції в країні-реципієнті рівень продуктивної спроможності.
2. Цим обумовлена необхідність системного аналізу динаміки індикатора
продуктивної спроможності (ІПС) в поєднанні з динамікою індикатора
комплексної державної потужності (КДП) як підґрунтя для визначення
цільових орієнтирів стратегічного програмування та інституціонального
проектування розвитку України у процесі декларованої євроінтеграції.
3. В методологічному аспекті важливо виявити спільні і відособлені
положення методології визначення показника КДП, використовуваними
китайськими (Цзінь-Лун Чан, Янь Сюєтун, Х.Ліао, Х.Ліу, Ю.Ге та ін.),
індійськими (М.Мішра, М.Джоші), західними (Дж. Най, Р.Кляйн, А.Л. Вортзел),
а також науковцями та урядовцями інших країн (П.Г. Кузнєцов, К. де М. Матос,
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М.Хафезній) і вимірювання продуктивної спроможності націй, широкий огляд
та узагальнення яких запропоновані А.Філіпенком.
4. Видається доцільним продовження досліджень методологічного базису
«продуктивної спроможності (збитковості) націй» щодо сутнісних
характеристик цього складного поняття, можливостей та критеріїв його
типологізації. Насамперед, потребує уточнення поняття «нація» як етнос, чи
народу, об’єднаного державою. Для аргументу – чи йдеться у цьому поняття
про продуктивну спроможність українців як нації, які знаходяться поза межами
території держави Україна. Чи можна говорити про продуктивну спроможність
греків, які проживають у Маріуполі чи кримських татар, які не мають своєї
держави, чи башкирів, які проживають у псевдодержаві Башкортостані, чи
росіян, які проживають у Казахстані, або китайців – громадян КНР, які
працюють і мешкають на Далекому Сході Російської Федерації, чи українців,
що проживають і працюють на території країн – членів ЄС, та інших країн
(Канади, США, Аргентини тощо).
5. Потребує подальшого розвитку і типологізації ПС нації за структурносекторальним, часовим, системно-ієрархічними критеріями. Інший аспект
методології стосується цільової спрямованості стратегії досягнення
продуктивної спроможності і потужності нації (держави), що потребує
узагальнення положень теорії соціального аутопойєзису Н. Лумана,
безпосередньо з якою пов’язані методологія досліджень соціальної і культурної
динаміки П. Сорокіна з використанням вейвлет-аналізу для відстежування
реальної багаторічної динаміки індикаторів продуктивної спроможності та
комплексної державної потужності української нації за період 1989-2019 рр.
6. Виявлення причинно-наслідкових зв’язків структурної динаміки
продуктивної спроможності і потужності нації потребує також з врахуванням
системного бачення життя і прихованих зв’язків Ф. Капри та системнодинамічного моделювання Дж. Форрестера, та загроз безпеці розвитку
української нації з використанням методів нечіткої логіки Л.Заде в контексті
впливу геополітичних викликів розвитку останніх років за теорією «чорних
лебедів» Н. Талеба.
7. Головні кількісно вимірювані та якісні інституціональні передумови
досягнення продуктивної спроможності доречно застосовувати для розрахунку
коефіцієнта ефективності на основі методу оцінки ефективності виробничих
(продуктивних систем) (DEA), застосування якого ще потребує наукового
обґрунтування з урахуванням масштабів досліджуваної системи, ступеня її
відкритості чи замкненості. В подальшому це послугує компаративному аналізу
індикаторів продуктивної спроможності, отриманий за допомогою методів TFP
чи MFP- продуктивності, KLEMS та ін.
Важливим видається компаративний аналіз стратегічних документів та
індикаторів розвитку інших країн, які успішно здійснили трансформаційні
перетворення, зокрема країн-членів ЄС з позиції конкурентності самих
стратегій (Фінляндія, Австрія, Словенія, Польща, країни Балтії).
8. Використання отриманих аналітичних і прогностичних висновків у
стратегічному програмуванні базується на концептуальному положенні безпеки
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розвитку нації чи (народу), держави на основі узагальнення положень теорії
безпекознавства та розвитку соціально-економічних систем з акцентом саме на
довготривалому горизонті планування з часовим інтервалом двох-трьох
поколінь громадян України. При цьому необхідно провести інституціональний
аналіз прийнятих за період незалежності стратегічних програмних документів з
використанням положень А. Сухарєва в контексті їх спрямованості на
продуктивність і безпеку розвитку нації.
9. Особливої уваги заслуговує виявлення передумов подолання впливу
екстрагенних інститутів на безпеку розвитку та продуктивну спроможність
української нації через реалізацію практичних положень теорії інклюзивної
моделі розвитку, закладених Д. Аджемоглу, Д. Робінсоном, Е. Райнертом,
Дж.Подестою як форми альтерглобальної макромоделі розвитку України.
Застосування і апробація окреслених методологічних аспектів
дослідження передбачає формування важливих для нашої країни теоретикометодологічних основ і прикладних рекомендацій формування конкурентної
стратегії інтеграції в глобальну економіку, зокрема євроінтеграції на сучасному
етапі розвитку ЄС з неодмінним зростанням продуктивної спроможності та
безпеки розвитку Української Держави.
Т.І. АРТЬОМОВА,
доктор економічних наук, доцент,
ДУ «Інститут економіки
та прогнозування НАН України», м. Київ
ДЖЕРЕЛА ФІНАНСУВАННЯ ТА ЕФЕКТИВНІСТЬ ВИКОРИСТАННЯ
ЛЮДСЬКОГО КАПІТАЛУ ЗА УМОВ ГЛОБАЛЬНИХ ВИКЛИКІВ
Сьогодні людський капітал є провідним фактором розвитку національної
економіки, запорукою її високої конкурентоздатності на світових ринках.
Уміння ефективно використовувати такий цінний ресурс є специфічною
важливою економічний перевагою, а недбале (байдуже) ставлення до нього
обертається значними втратами. В країнах Європейського Союзу програми
підвищення конкурентоспроможності економіки традиційно сполучаються з
орієнтирами підвищення якості життя, досягнення найменших показників
безробіття. Джерелами фінансування людського капіталу, як правило, є
споживчі витрати, державні видатки, приватні інвестиції, благодійні внески.
Для України ефективне накопичення та використання людського капіталу
є актуальною проблемою; її вирішення пов’язано з вдалим реформуванням
суспільного сектора економіки. Суспільні блага утворюють особливу групу
благ, виробництво і розподіл яких по самій природі підлягає контролю з боку
держави. Разом з тим, державне надання суспільних благ пов'язане зі
збільшенням попиту на них за межі розумних потреб, спроби ж
централізованого нормування попиту неціновими методами сприяють
неефективної алокації економічних ресурсів. За таких умов доцільно
виокремлювати у складі суспільних благ сегмент суспільних товарів, які
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можуть надходити до споживання через систему ринку. Економічна теорія
добробуту в поєднанні з теорією прав власності розширює горизонти
дослідження сучасного ринку через виділення та конкретизацію трьох його
основних сфер:
– суспільного сектора, в якому права власності на економічні блага не
розподілені,
– приватного, в якому права власності розподілені і захищені,
– змішаного – ринку суспільних товарів, що забезпечує ув’язку
приватного інтересу із загальнонаціональним і тим сприяє ефективному
розподілу ресурсів і формуванню економіки довіри.
Соціально орієнтованій змішаній економіці притаманна соціальна
стійкість, яка обумовлюється стабільністю нормального економічного
становища громадян при загальному зростанні їх добробуту. Як правило,
суспільний добробут вимірюється за допомогою комбінованих індикаторів,
запропонованих ООН: індексів якості життя, розвитку людського потенціалу,
або людського розвитку. Найважливішими показниками добробуту є також
індекс очікуваної тривалості життя, рівень освіти, ВВП на душу населення.
Чим більш економічно розвиненою є країна, тим більше ресурсів вона
може виділити на розвиток соціальної сфери. Так, в країнах Європейського
Союзу з порівняно низьким економічним потенціалом (Португалія, Греція,
Іспанія) витрати на соціальне забезпечення на рубежі ХХ–ХХІ ст. становили від
16 до 18% ВВП; найбільші соціальні витрати в Європі здійснюють уряди Данії
(43,8% ВВП), Німеччини (43,3% ВВП). В Україні витрати на соціальні цілі в
2017 р. в сукупності склали близько 23% від загальних видатків державного
бюджету [1]. На думку фахівців, такі затрати є надмірними і підлягають
оптимізації. Так, в 2014 р. витрати Пенсійного фонду складали 15,7% ВВП
України, на соціальний захист було витрачено 3,7% ВВП, що, як вважається, є
найбільшими показниками соціальних витрат в світі [2].
Поширена думка про те, що суспільні блага забезпечуються виключно
державою, не завжди відображає реальний стан справ. Змішана економіка
ринкового типу вимагає адекватної форми надання суспільних благ, відмови від
надмірних державних гарантій і активізації комерційних джерел фінансування.
Що стосується чистих суспільних благ, то тут опіка держави, дійсно, є
незамінною. Крім фінансування виробництва чистих суспільних благ державні
органи та установи зазвичай мають брати участь б у частковому фінансуванні
суспільних товарів. Адже екстерналії, якими супроводжується виробництво
таких товарів, поширюються у всьому суспільстві або в дуже значній його
частині. Актуальними є інвестиції держави в людський капітал як один з
основних факторів соціально-економічного прогресу.
Дійсно, однією з ключових властивостей людського капіталу є наявність
значного позитивного зовнішнього ефекту. Приріст людського капіталу
конкретної людини впливає на розширення життєвих можливостей не лише
саме цього індивіду, але й інших людей, які творчо спілкуються з ним в межах
спільної праці, дозвілля або простого обміну думками. Отже, інвестиції в
людський капітал окремої особи викликають ефект більший, ніж вона отримує
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безпосередньо. Оптимальний рівень інвестицій в людський капітал э вищім у
порівнянні з тим, який складається при абсолютно лібералізованій системі
надання соціальних послуг в економіці. Звідси випливає доцільність прямих
державних субсидій в сферах освіти, науки, охорони здоров’я, підготовки
професійних кадрів.
Високорозвинений людський капітал схильний до самовідтворення. У
спільнотах з високою концентрацією наукових і підприємницьких кадрів
(наприклад, в кластерах, технополісах) професійне зростання людей є більш
інтенсивним і ефективним. Отже, наукове й підприємницьке суспільне
середовище відтворюють самі себе. У зв'язку з цим позитивний зовнішній
ефект посилюється за рахунок своєрідного мультиплікативного ефекту: Чим
більш розвиненим є людський капітал, тим продуктивніше він відтворюється і
зростає, тим більшим, відповідно, є його позитивний зовнішній ефект.
Рівень розвитку людського капіталу безпосередньо пов'язаний з рівнем
розвитку ринку суспільних товарів (сфери охорони здоров'я, науки, культури та
ін.). Більш того, високорозвинений людський капітал сам постає різновидом
суспільного блага. Дійсно, його споживання супроводжується позитивними
екстерналіями (вигодами переливу). Споживання людського капіталу однією
особою не зменшує його корисності для інших; отже, цьому феномену
притаманна визначальна властивість суспільних благ – неконкурентність.
В принципі все мають доступ до людського капіталу, навіть якщо
відмовляються платити за це, бо ніхто не може заборонити спілкування в
людському суспільстві. Отже, людський капітал має другу основну властивість
суспільних благ – невиключеність зі споживання. Навіть якщо суворіше підійти
до властивості невиключеності і припустити, що доступ до людського капіталу
як блага можливий тільки через певну плату, то і в цьому випадку він не
перестає бути суспільним благом, оскільки ознака невиключеності не є
вирішальною при віднесенні блага до ряду суспільних.
Таким чином, людський капітал можна визначити як специфічне
суспільне благо, яке є системоутворювальним осередком ринку суспільних
товарів і, в свою чергу, обумовлює всебічний розвиток цього ринку. Все це
підвищує цінність людського капіталу як творчого підґрунтя соціально
орієнтованої економіки в цілому.
В 2017 р. Україна взяла участь у пілотному проекті Світового банку за
оцінкою стану людського капіталу та посіла 50-те місце зі 157 країн за якістю
людського капіталу [3]. Втім, головною проблемою недовикористання такого
ресурсу в економіці, на думку фахівців, є невдоволений стан інституційного
середовища та, зокрема, недовіра населення до державних інститутів.
Список використаних джерел
1. Видатки Державного бюджету України. Ціна держави. URL:
http://www.cost.ua/budget/expenditure/
2. Украина тратит на социальные расходы самый большой процент ВВП в
мире. Сегодня. URL: https://www.segodnya.ua/economics/enews/ukraina-tratit-nasocialnye-rashody-samyy-bolshoy-procent-vvp-v-mire-rpr-672591.html

40

3. Украина вошла в топ-50 стран мира по индексу человеческого
капитала, составленного Всемирным банком. URL: https://ain.ua/2018/10/23/top50-stran-po-indeksu-chelovecheskogo-kapitala/
Н.М. НАЗУКОВА,
кандидат економічних наук,
ДУ «Інститут економіки
та прогнозування НАН України», м. Київ
ФІСКАЛЬНА ПОЛІТИКА В УМОВАХ МАКРОЕКОНОМІЧНОЇ
СТАБІЛІЗАЦІЇ У КРАЇНАХ ЦСЄ
Поточну економічну ситуацію в країнах Центральної та Східної Європи
(далі – ЦСЄ), що є членами ЄС, можна характеризувати як економічне
піднесення, який спостерігається протягом останніх 5 років (рис. 1).
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Рис. 1. Динаміка зростання реального ВВП до попереднього року у
деяких країнах ЄС у 1996–2018 рр., %
Джерело: побудовано на основі IMF Data Mapper. Real GDP Growth – annual percentage
change. URL: https://www.imf.org/external/datamapper/NGDP_RPCH@WEO/HRV/CZE/EST/HU
N/LVA/LTU/POL/ROU/SVK/SVN/TUR/UKR.

Зазначене піднесення обумовлено у першу чергу зростанням приватного
споживання, що є об’єктом фіскального регулювання – податки і трансферти,
діючи опосередковано на сукупний попит, змінюють величину споживчих
витрат. При зростанні соціальних трансферних виплат, при інших рівних
умовах, зростає наявний дохід домогосподарств, що збільшує приватні споживчі
витрати. Зростання податків діє у протилежному напрямі: збільшення податків
призводить до зменшення приватних споживчих витрат, оскільки скорочується
наявний дохід.
Законодавча зміна урядом величини публічних закупівель, податків і
трансфертів для стабілізації економіки являє собою дискреційну фіскальну
політику. Вона може бути проциклічною, коли обсяги державних доходів і
видатків змінюються прямо відносно макроекономічної динаміки: що більші
поточні доходи – то більшою є державна підтримка економічної активності, і
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навпаки – з поглибленням економічної рецесії відбувається зниження
державних видатків. Антициклічна фіскальна політика покликана стримувати
надлишкове економічне пожвавлення у періоди додатної макроекономічної
динаміки, щоб не допустити перегріву економіки, а також за допомогою
публічних закупівель, податків і трансфертів пом’якшувати негативний вплив
економічних криз на суспільство та економіку.
Про циклічність дискреційної фіскальної політики можна «судити» з
сукупності трендів: фіскального балансу – первинного балансу бюджету (англ.
primary balance), та економічної динаміки – розриву між поточним та
потенційним випуском (англ. output gap). Якщо відбувається наближення
тренду економічної динаміки до його потенційного рівня, то може мати місце
антициклічна фіскальна політика, якщо ж навпаки – тренд економічної
динаміки віддаляється від його потенційного рівня – це може свідчити про
проведення проциклічної фіскальної політики.
Наприклад, Словаччина починаючи з 2017 р. перебуває у фазі початку
піднесення, якому відповідали заходи фіскальної консолідації, а фіскальна
політика почала виказувати ознаки антициклічності, які збереглися у 2018 р.,
що означало нейтральність фіскальної політики Словаччини у контексті
прискорення економічного зростання (понад його потенційну межу) (рис. 2 ).
Інструменти фіскальної політики можуть застосовуватись для стабілізації
економіки на різних фазах економічного циклу. Вибір інструментів фіскального
регулювання, як і безпосередньо вид фіскальної політики: стимулююча (англ.
expansionary) або стримуюча (англ. contractionary), обумовлені фазою
економічного циклу. Стимулююча фіскальна політика проводиться на спаді
економічного циклу, вона має на меті скорочення сукупних витрат (як
споживчих, так і інвестиційних). До інструментів стимулюючої фіскальної
політики відносяться збільшення публічних закупівель, зниження податків,
збільшення трансфертів. Стримуюча фіскальна політика проводиться при
економічному бумі – перегріві економіки. Інструментами стримуючої
фіскальної політики є скорочення публічних закупівель, збільшення податків,
скорочення трансфертів.
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Рис. 2. Циклічність фіскальної політики Словаччини
Джерело: OECD Economic Outlook 104 Database. Fiscal Monitor (October 2018). URL:
https://www.imf.org/external/datamapper/datasets/FM
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Аналіз фіскальної політики, що проводиться країнами ЦСЄ, дозволяє
сформувати рекомендації щодо зміщення окремими країнами їхньої фіскальної
політики у бік стримування або навпаки – стимулювання (табл. 1).
Таблиця 1
Очікувана vs рекомендована експертами ОЕСР фіскальна політика
деяких країн ЦСЄ на 2017–2018 рр.
Рекомендована фіскальна політика

Очікувана фіскальна
політика

Стримуюча

Помірно
стримуюча

Нейтральна

Помірно
стимулююча

Стимулююча

Стримуюча
Помірно
стримуюча
Нейтральна
Помірно
стимулююча

Словаччина

Угорщина

Чехія,
Литва

Туреччина

Словенія

Польща

Естонія,
Латвія

Стимулююча

Примітка:

- ОЕСР рекомендує більш стимулюючу політику, ніж заплановано
- ОЕСР рекомендує менш стимулюючу політику, ніж заплановано
Джерело: OECD Economic Outlook.

Так, Словаччині рекомендовано проводити помірно стримуючу фіскальну
політику, що відповідає практично наміченим тенденціям. На думку експертів
ОЕСР, доцільну з позицій економічного зростання фіскальну політику
проводять Польща (помірно стимулюючу), Чехія та Литва (нейтральну).
Натомість Словенії та Угорщині слід проводити менш стимулюючу фіскальну
політику, тоді як Естонії, Литві та Туреччині – більш стимулюючу.
Слід зауважити, що з метою макроекономічної стабілізації більшість
країн ЦСЄ звернулись до більш жорстких фіскальних заходів, запровадивши,
зокрема, фіскальні правила: доходів (англ. revenue rule, RR), видатків (англ.
expenditure rule, ER), боргового ліміту (англ. deficit rule, DR), балансу бюджету
(англ. balanced budget rule, BBR). На рис. 3 зображено динаміку кількості
фіскальних правил, що були чинними в 28 країнах ЄС протягом 1990–2016 рр.,
з якого видно стрімке збільшення кількості фіскальних правил у 2014 р. з
переважаючою часткою правил балансу бюджету.
Завдяки проведенню дискреційної фіскальної політики та більш жорстким
податково-бюджетним заходам у країнах ЦСЄ у період відновлення після
фінансово-економічної кризи, що розгорнулась у 2008 р., вдалося покращити
показники балансу бюджету. Більш того, Польща, Румунія, Латвія, Литва та
Угорщина, які у 2008 р. за показником «баланс бюджету» (англ. fiscal balance)
знаходились на позиції, що не відповідала Маастрихтським критеріям, у 2017 р.
досягли цільового показника дефіциту бюджету не більше 3% ВВП, а Латвія –
навіть профіциту бюджету 0,5% ВВП (рис. 4).
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Рис. 3. Динаміка кількості фіскальних правил в ЄС-28
у період 1990–2016 рр.
Джерело: Fiscal rules database. URL: https://ec.europa.eu/info/publications/fiscal-rulesFiscal developments in CESEE EU member states: 2008 vs. 2017
database_en
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Source: European
Commission, AMECO database
as at end-April 2018.
Note: The year 2008 is marked by the countrycode and the year 2017 by a circle.
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Примітка: 2008 рік позначено як код країни, а 2017 рік – круглим маркером.
Джерело: European Commission, AMECO database April 2018.

Таким чином, хоча вимоги до фіскальної політики варіюються в
залежності від національних особливостей країн та етапів їхніх економічних
циклів, більшість країн ЦСЄ, що є членами ЄС, мають можливість
використовувати розширений фіскальний простір у контексті ініціативи, де
варіанти складу податків і видатків коригуються з метою підтримки
економічного зростання.
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СОТРУДНИЧЕСТВО КАЗАХСТАНА С ЕВРОПЕЙСКИМ СОЮЗОМ
КАК ФАКТОР РАЗВИТИЯ НАЦИОНАЛЬНОЙ ФИНАНСОВОЙ
СИСТЕМЫ
В системе современных мирохозяйственных связей Европейский Союз
является одним из важнейших ее участников. Необходимо отметить его роль в
поддержке рыночных преобразований и развитии различных сфер
жизнедеятельности стран Центрально-азиатского региона.
Европейский Союз и Казахстан являются партнерами со времени
обретения
республикой
независимости.
Первоначальные
торговоинвестиционные связи получили в дальнейшем широкое многостороннее
развитие. В настоящее время Казахстанна региональном уровне является
приоритетной страной в данном партнерстве.
Соглашение о партнерстве и сотрудничестве между ЕС и Республикой
Казахстан (РК) было подписано еще в 1995 г. В 2011 г. в Брюсселе начались
переговоры по новому расширенному Соглашению о партнерстве и
сотрудничестве между ЕС и РК, завершившиеся в 2014 г. и ставшие для
республики важным звеном в продвижении, интеграции отечественной
экономики в мировую экономическую систему. Основные положения
Соглашения направлены на совершенствование нормативно-правовой базы для
европейских и казахстанских компаний во многих сферах экономической
деятельности [1].
В этой связи также необходимо отметить последовательное содействие
ЕС вступлению Казахстана в ВТО (2015 г.) с целью интеграции страны в
мировую экономику, в том числе посредством применения международных
правил и норм. При этом Казахстану отводится важная роль в рамках
реализации Стратегии нового партнерства между ЕС и Центральной Азией.
В рамках Соглашения о расширенном партнерстве и сотрудничестве
Казахстан имеет право на получение финансовой и технической помощи со
стороны ЕС на основе ряда правовых инструментов. К таким инструментам,
например, на период с 2014 по 2020 гг. относится ряд Инструментов
сотрудничества, содействия, партнерства в различных декларируемых
направлениях развития (DCI, EIDHR, IcSP и др).
Кроме того, перспективы партнерства «Казахстан-ЕС» предполагают
уточнение долгосрочной финансовой политики, стратегических и программных
документов развития республики, а также национального законодательства. В
этой связи следует отметить, что многие трудности на пути партнерства и
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сотрудничества Казахстана с ЕС и их компаний связаны с неразвитостью
такого важного элемента системы отношений, как финансовая составляющая.
В современных условиях усиление взаимодействия в сфере финансовых
отношений приобретает все большее значение для развития национальной
экономики и снижения уровня рисков от возрастающих внешних негативных
воздействий. С учетом роли финансовой системы страны в развитии
национальной экономики ее сближение с европейскими стандартами является
приоритетной сферой между нашими сторонами [2].
Европа исторически позиционировалась как один из ведущих центров
человеческой цивилизации. В современном мире в значительной степени
европоцентризм воспринимается как целостная система рациональных
ценностей и ориентиров. Данная система масштабно распространила свое
позитивное воздействие практически на все сферы жизнедеятельности
нынешнего общества.
Последствия и уроки происходящих кризисов показывают актуальность
выработки согласованных позиций стран в вопросах финансового
регулирования рынков, поддержания макроэкономической стабильности на
уровне государств. В условиях глобализации экономики отчетливо проявляется
понимание необходимости более активного поиска путей кардинального
решения проблемы экономической нестабильности.
Важно учитывать, что и страны Европейского Союза уделяют особое
внимание сотрудничеству с государствами Центральной Азии в целом и с
Казахстаном в частности. Их консолидированная позиция отражена в
документе «ЕС и Центральная Азия: стратегия нового партнерства», принятом
на саммите Евросоюза в июне 2007 года. Являясь внутренним документом
Европейского
Союза,
стратегия
охватывает
важные
направления
взаимодействия ЕС с Центральной Азией и Казахстаном [3].
Но, в то же время, основным недостатком указанной стратегии можно
считать ее всеобъемлющий характер при очевидном недостатке действенных
инструментов и низкой заинтересованности части из центрально-азиатских
стран.
В 2008 г. в Казахстане была принята государственная программа «Путь в
Европу». Это стало закономерным шагом, в основе которого заложено
стремление республики к прогрессу, институциональному совершенствованию,
взаимовыгодному обогащению идеями и ценностями. Республика сохраняет
преемственность во взаимодействии с европейскими организациями, в том
числе в рамках принятых совместных стратегических документов.
На современном этапе страны ЕС прочно занимают позиции нашего
ведущего торгового партнера. В свою очередь Казахстан стал вторым по
значению после России экономическим партнером ЕС среди стран СНГ. На
поступательной основе развивается политический диалог, поддерживаются
регулярные контакты на высшем уровне, реализуются различные проекты [4].
Приоритетом государственной финансовой политики республики
является совершенствование системообразующих факторов, оказывающих
долгосрочное позитивное влияние на функционирование национальных
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финансовых институтов. В этой связи финансовая политика Казахстана
нацелена на формирование устойчивой и эффективно функционирующей
финансовой системы, удовлетворяющей потребностям реального сектора
экономики в финансовых ресурсах и предоставляющей качественные услуги
своим потребителям.
На достижение данной цели направлено решение ряда актуальных задач:
снижение издержек общества и государства на поддержание устойчивости
финансовой системы; повышение эффективности финансового сектора в
условиях экономической интеграции и глобализации; совершенствование
инфраструктуры и создание оптимальных условий для качественного развития
финансовой системы; расширение ресурсов роста финансового сектора;
поддержание сбалансированных экономических условий и снижение
кредитных рисков в экономике и др.
Важнейшим условием является дальнейшее совершенствование и
развитие комплексной системы мониторинга и оценки деятельности
государственных органов, позволяющей определить степень достижения
стратегических целей, качество предоставляемых бизнесу и населению
государственных услуг, эффективность использования бюджетных средств.
Решение указанных задач направлено на решение практических задач по
повышению конкурентоспособности казахстанской экономики, модернизации
внутри- и внешнеэкономических связей.
Важнейшим фактором, обусловливающим необходимость сближения
финансовой системы Казахстана с международными стандартами и
требованиями Евросоюза, является устранение противоречий между
отечественной нормативной базой финансового сектора и европейской. В
данном аспекте следует отметить необходимость признания и соблюдения
принципа «юридической определенности». Сущность данного принципа
заключается в максимальной «прозрачности» национального законодательства
о финансовой и предпринимательской деятельности юридических лиц, в
возможности свободного доступа к нему, ознакомлении с действующими
правовыми запретами в отношении деятельности юридических лиц и санкций
за их несоблюдение.
Сближение финансового сектора Казахстана с международными
стандартами и директивами ЕС направлено на разработку механизма их
введения в национальную нормативно-правовую базу, перенесение
общепризнанных стандартов и норм в систему финансового законодательства
республики.
В указанном направлении сотрудничества следует сказать о том, что в
2018 г. Евросоюзом принято решение о включении Казахстана в число
стратегических партнеров Евросоюза, которым будут предоставлены
в пилотном режиме особые условия технического и финансового содействия,
передачи передового опыта и знаний, реализации трехсторонних проектов
в области развития [5].
В целом же мировое признание деятельности Казахстана на международной арене, стабильный экономический рост и улучшение
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инвестиционного климата, а также достигнутые результаты имплементации
Соглашения
о расширенном
партнерстве
и сотрудничестве
будут
способствовать повышению политического и экономического интереса со
стороны стран ЕС и углублению многопланового и конструктивного
сотрудничества.
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СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНІ НАСЛІДКИ ТА СУПЕРЕЧНОСТІ
ПОЛІТИКИ РОЗШИРЕННЯ ЄС
Європейський Союз з початку ХХІ століття послідовно реалізовує
політику, спрямовану на розширення інтеграційного угруповання з
урахуванням геополітичних та геоекономічних факторів.
Так, у документі «Стратегія розширення та основні виклики 2008–2009
років» зазначено, що розширення є одним з найпотужніших інструментів
політики ЄС. Воно служить стратегічному напрямку ЄС щодо інтересів у сфері
стабільності, безпеки та запобігання конфліктам. Це допомогло збільшити
процвітання і можливості зростання, поліпшення зв’язків з життєво важливими
транспортними та енергетичними маршрутами, а також збільшенню ваги ЄС у
світі. [1, c. 2].
Процес
розширення
позначається
на
динаміці
основних
макроекономічних показниках країн – членів Євросоюзу. Як свідчить досвід
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приєднання 10 країн Центральної та Східної Європи, усі вони досягли значного
прогресу щодо реальної та номінальної конвергенції. При цьому цей прогрес
був досить нерівномірним як між різними групами країн, так і в різні періоди
часу.
Процес реальної конвергенції оцінюється нами шляхом аналізу реальних
темпів зростання ВВП та відносних рівнів ВВП на душу населення. Крім того,
проаналізовано роль інвестицій, які теоретично і практично стали природним
рушієм реальної конвергенції. Специфічними індикаторами щодо оцінок
конвергенції є результати опитування, які щорічно публікуються у спеціальних
документах громадської думки «Євробарометр».
Позитивна динаміка економічного зростання країн ЄС була порушена
багатовимірним впливом глобальної фінансово-економічної кризи 2008–2009
рр. та розгортання боргової кризи країн єврозони у 2012 р. Про це свідчать дані
рис. 1 щодо динаміки ВВП на душу населення в реальному вираженні країн
ЄС-28 протягом 2001–2018 рр.
Експерти ЄС поділяють країни на менш розвинені, помірно розвинені та
високо розвинені. Так, до групи менш розвинених країн включено сім країн
Центральної та Східної Європи (ЦСЄ), а також Грецію та Хорватію. До групи
помірно розвинених увійшли ще три країни ЦСЄ та Португалія. Динаміка
кривих зростання ВВП кожної групи свідчить про таке. Найбільшого
негативного впливу глобальної кризи у 2009 р. зазнали помірно та
високорозвинені країни – спад до 5%. Спад у групі менш розвинених країн
виявився меншим і досяг 3%. Відновлення економік у 2010–2011 рр. було
також нерівномірним – більш низькі темпи продемонстрували країни-новачки.

Рис. 1. Динаміка ВВП на душу населення в реальному вираженні, ЄС-28,
2001–2018 рр.
Примітка: Менш розвинені країни: Греція, Угорщина, Польща, Хорватія, Естонія,
Болгарія, Румунія, Латвія, Литва. Помірно розвинені: Португалія, Кіпр, Словенія, Чеська
Республіка, Словаччина. Високорозвинені: Італія, Данія, Франція, Бельгія, Нідерланди,
Іспанія, Велика Британія, Німеччина, Австрія, Мальта, Люксембург, Ірландія, Швеція,
Фінляндія.
Джерело: My Region, My Europe, Our Future Seventh report on economic, social and territorial
cohesion / European Commission, Directorate-General for Regional and Urban Policy. 2017. Р. 7.
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Боргова криза Єврозони у 2012 р. призвела до зниження темпів приросту
ВВП на душу населення для помірно розвинених країн до рівня -2%, високо
розвинених – до -1% та менш розвинених до -0,5%. У подальшому відновлення
темпів зростання ВВП на душу населення також було різношвидкісними –
більш швидкими темпами відновлювалися економіки менш розвинених та
помірно розвинених країн.
Більш яскраво віддзеркалюють різношвидкісне зростання ВВП дані
таблиці 1, складеної за даними МВФ. Досить чітко прослідковуються групи
країн, які відчули негативний вплив глобальної кризи у 2008–2009 р. та
боргової кризи країн єврозони у 2012–2014 рр.
Так, до першої групи нами включено дев’ять країн з 15, які були членами
ЄС до 2004 р., і мають найпотужніші економіки. Ці країни, хоча й зазнали
впливу глобальної кризи, проте вплив боргової кризи лише уповільнив
позитивну динаміку економічного зростання.
До другої групи увійшли шість країн із ЄС-15, які зазнали подвійного
удару обох криз і вважаються «збудниками» боргової кризи.
До третьої групи увійшли країни-новачки Кіпр, Чеська Республіка,
Словенія, Хорватія та Угорщина, економіка яких зазнала подвійного удару
обох криз. І, нарешті, до четвертої групи увійшли країни, які зазнали
потужного удару глобальної кризи.
Таблиця 1
Динаміка приросту ВВП, постійні ціни, %
Країна 2004
Німеччина 0,70
Ірландія
6,64
Данія
2,67
Люксембург 3,61
Велика
2,35
Британія
Австрія
2,74
Бельгія
3,64
Франція
2,83
Швеція
4,311
Фінляндія 3,93
Греція
5,06
Іспанія
3,17
Португалія 1,81
Італія
1,58
Нідерланди 1,98
Словенія
4,35
Хорватія
3,92
Угорщина 5,01
Чеська
4,91
Республіка
Кіпр
4,57

2005
0,87
5,68
2,34
3,17

2006
3,89
5,05
3,91
5,18

2007
3,37
5,26
0,91
8,36

2008
0,81
-4,41
-0,51
-1,28

2009
-5,56
-5,05
-4,91
-4,36

2010
3,94
1,88
1,87
4,87

2011
3,72
3,68
1,34
2,54

2012
0,69
0,19
0,23
-0,35

2013
0,61
1,34
0,94
3,65

2014
2,18
8,75
1,62
5,77

2015
1,48
25,01
1,61
2,86

2016
2,16
4,91
1,97
3,08

2017
2,46
7,21
2,28
2,30

2018
1,91
4,71
1,96
4,04

3,15 2,55 2,55 -0,35 -4,25 1,71 1,65 1,45 2,05 2,95 2,35 1,79 1,66 1,36
2,24
2,09
1,66
2,82
2,78
0,60
3,72
0,77
0,95
2,05
4,00
4,11
4,39

3,45
2,51
2,45
4,70
4,06
5,65
4,17
1,55
2,01
3,46
5,66
4,87
3,85

3,73
3,45
2,43
3,41
5,19
3,27
3,77
2,49
1,47
3,77
6,94
5,28
0,44

1,46
0,78
0,26
-0,56
0,72
-0,34
1,12
0,20
-1,05
2,17
3,30
2,04
0,86

-3,77
-2,25
-2,87
-5,20
-8,27
-4,30
-3,57
-2,98
-5,48
-3,67
-7,80
-7,29
-6,60

1,84
2,74
1,95
5,99
2,99
-5,48
0,01
1,90
1,69
1,34
1,24
-1,47
0,68

2,92
1,80
2,19
2,68
2,57
-9,13
-0,99
-1,83
0,58
1,55
0,65
-0,34
1,66

0,68
0,24
0,31
-0,30
-1,43
-7,30
-2,93
-4,03
-2,82
-1,03
-2,67
-2,30
-1,64

0,03
0,20
0,58
1,24
-0,76
-3,24
-1,71
-1,13
-1,73
-0,13
-1,13
-0,49
2,10

0,83
1,29
1,01
2,60
-0,63
0,74
1,38
0,89
0,11
1,42
2,98
-0,09
4,23

1,09
1,43
1,04
4,46
0,14
-0,29
3,65
1,82
0,95
1,96
2,26
2,40
3,37

1,45
1,41
1,10
2,68
2,48
-0,24
3,17
1,62
0,86
2,19
3,15
3,54
2,21

3,02
1,73
2,34
2,11
2,80
1,35
2,98
2,68
1,50
2,87
5,00
2,76
3,99

2,82
1,52
1,56
2,42
2,65
2,05
2,65
2,30
1,17
2,81
4,47
2,80
4,00

6,53 6,85 5,60 2,68 -4,80 2,27 1,78 -0,80 -0,48 2,72 5,31 2,45 4,29 3,06
3,72 4,51 4,82 3,86 -1,77 1,32 0,32 -3,06 -5,93 -1,40 1,98 3,40 3,87 3,96

Литва

6,55 7,73 7,41 11,09 2,63 -14,8 1,64 6,04 3,83 3,50 3,54 2,04 2,35 3,87 3,54

Естонія

6,29 9,37 10,27 7,75 -5,42 -14,7 2,26 7,60 4,31 1,94 2,89 1,67 2,06 4,85 3,70
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Закінчення таблиці 1
Латвія
Румунія

8,34 10,70 11,89 9,98 -3,55 -14,4 -3,94 6,38 4,04 2,43 1,86 2,97 2,21 4,55 3,72
8,36 4,17 8,06 6,86 8,26 -5,91 -2,81 2,03 1,24 3,53 3,41 3,87 4,82 6,95 3,96

Словаччина 5,26 6,75 8,45 10,80 5,63 -5,42 5,04 2,82 1,66 1,49 2,75 3,85 3,33 3,40 3,90
Болгарія

6,44 7,12 6,87 7,34 6,02 -3,59 1,32 1,92 0,03 0,86 1,33 3,62 3,94 3,56 3,60

Мальта

0,47 3,82 1,85 3,96 3,32 -2,45 3,54 1,33 2,72 4,60 8,16 9,52 5,21 6,68 5,67
5,14 3,49 6,18 7,04 4,25 2,82 3,61 5,02 1,61 1,39 3,28 3,85 2,97 4,65 4,35

Польща

Джерело: складено автором за даними МВФ.

Усі країни Центральної та Східної Європи, крім Польщі, мали негативні
темпи зростання в 2009 р. У країнах Балтії рівень реального ВВП знизився
приблизно на 14–15% у 2009 р. (після того, як Естонія та Латвія вже
зафіксували скорочення річного ВВП приблизно на 5 та 3% відповідно у 2008
р. Інші країни ЦСЄ10 зазнали втрат ВВП в діапазоні близько 4–8%. У
докризовий період період зростання ВВП значно відрізнялося за основними
чинниками. У Прибалтиці, а також у Польщі, Румунії та Болгарії зростання
ВВП було зумовлене зростанням внутрішнього попиту, оскільки кредитний
бум стимулював внутрішнє споживання та інвестиції. Більш збалансованим
зростання було у Чеській Республіці, Угорщині, Словаччині та Словенії, де
основним чинником став чистий експорт.
Позитивна динаміка і більш швидкі темпи зростання ВВП країн, які
стали членами ЄС після 2004 р. (далі – ЄС-13), дозволили цим країнам
скоротити «відставання» за показником ВВП на душу населення (табл. 2).
Зокрема приріст показника у 2017 р. порівняно із 2004 р. для більшості
постсоціалістичних країн виявився удвічі більшим, ніж для ЄС-28. При цьому
для ряду країн ЄС, які були членами угруповання до 2004 р. (ЄС-15), приріст
виявився меншим за середній для ЄС-28 або навіть від’ємним. До цієї групи
увійшли: Нідерланди, Велика Британія, Франція, Італія, Іспанія, Португалія і
Греція.
Таблиця 2
ВВП на душу населення, поточні ціни, тис. євро
Регіон/
Країна
ЄС-28
Люксембург
Ірландія
Данія
Швеція
Нідерланди
Австрія
Фінляндія
Німеччина
Бельгія

2004
22,5
60,9
38,4
37,5
34,2
32,5
29,7
30,3
27,9
28,7

2005
23,4
64,5
40,9
39,3
34,7
33,8
30,9
31,3
28,3
29,7

2006
24,7
71,5
43,3
41,5
36,9
35,8
32,4
32,8
29,5
31, 0

2007
26,1
77,3
44,8
42,7
39, 0
37,8
34,2
35,3
31, 0
32,4

2008
26,1
77,9
41,8
44, 0
38,3
39,4
35,3
36,5
31,7
33,1

2009
24,5
74,2
37,5
41,9
33,3
37,8
34,5
33,9
30,6
32,3

2010
25,5
79,2
36,8
43,8
39,4
38,5
35,4
34,9
32,1
33,5

2011
26,2
83,1
37,4
44,5
42,9
39, 0
37, 0
36,5
33,7
34,5

2012
26,6
83, 0
38,1
45,5
44,5
39, 0
37,8
36,9
34,3
35, 0

2013
26,8
85,3
38,9
46,1
45,4
39,3
38,2
37,4
35, 0
35,3

2014
27,7
89,2
42, 0
47,1
44,7
39,8
39, 0
37,6
36,3
35,8

2015
29,1
90,6
55,9
48, 0
45,8
40,8
39,9
38,2
37,3
36,6

2016
29,3
91,3
57,5
49,2
46,7
41,6
40,8
39,3
38,4
37,6

2017
30,0
92,6
61,2
50,8
47,2
43, 0
42,1
40,6
39,6
38,7

Приріст
2017/
2004
1,33
1,52
1,59
1,35
1,38
1,32
1,42
1,34
1,42
1,35
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Закінчення таблиці 2
Велика Британія
Франція
Італія
Іспанія
Португалія
Греція
Мальта
Кіпр
Словенія
Чеська
Республіка
Естонія
Словаччина
Литва
Латвія
Угорщина
Польща
Хорватія
Румунія
Болгарія

1,10
32,3
27,2
25,0
20,1
14,5
17,7
12,1
19,1
13,9

33,6
28, 0
25,6
21,3
15,1
18,1
12,7
20,4
14,6

35,4
29,1
26,5
22,7
15,8
19,8
13,3
21,7
15,7

36,7
30,3
27,4
23,9
16,6
21,1
14,2
22,9
17,4

32,1
31, 0
27,6
24,3
16,9
21,8
15, 0
24,2
18,8

27,7
29,9
26,4
23,3
16,6
21,4
14,9
23,1
17,7

29,5
30,7
26,8
23,2
17, 0
20,3
15,9
23,3
17,7

29,9
31,5
27,3
22,9
16,7
18,6
16,4
23,2
18, 0

32,8
31,8
26,7
22,2
16, 0
17,3
17,1
22,6
17,5

32,4
32,1
26,5
22, 0
16,3
16,5
17,9
21, 0
17,6

35,4
32,4
26,7
22,3
16,6
16,4
19,6
20,7
18,2

40,1
33, 0
27,2
23,3
17,4
16,4
21,7
20,9
18,8

36,6
33,4
27,9
24,1
18,1
16,4
22,7
21,7
19,5

35,4
34,3
28,5
25,1
18,9
16,7
24,1
22,8
20,8

1,26
1,14
1,25
1,30
0,94
1,99
1,19
1,50

9,4 10,7 12,1
7,1 8,3 10, 0
6,4 7,3 8,4
5,4 6,3 7,4
5,2 6,1 7,8
8,3 9, 0 9,1
5,4 6,5 7,2
7,8 8,5 9,3
2,9 3,8 4,6
2,7 3,1 3,5

13,4
12,1
10,4
9, 0
10,3
10,2
8,2
10,2
6,1
4,2

15,5
12,3
12,2
10,2
11,2
10,8
9,6
11,2
7,1
4,9

14,2
10,6
11,8
8,5
8,8
9,4
8,2
10,5
6,1
4,9

14,9
11, 0
12,4
9, 0
8,5
9,9
9,4
10,5
6,2
5,1

15,6
12,5
13,1
10,3
9,8
10,2
9,9
10,5
6,5
5,6

15,4
13,5
13,4
11,2
10,8
10, 0
10,1
10,3
6,6
5,7

15, 0
14,3
13,7
11,8
11,3
10,3
10,3
10,3
7,2
5,8

14,9
15,2
14, 0
12,5
11,8
10,7
10,7
10,2
7,6
5,9

16, 0
15,7
14,6
12,9
12,3
11,3
11,2
10,6
8,1
6,3

16,7
16,5
15, 0
13,5
12,8
11,6
11,1
11,2
8,6
6,8

18,1
18,0
15,6
14,9
13,9
12,7
12,2
11,8
9,5
7,3

1,93
2,54
2,44
2,76
2,67
1,53
2,26
1,51
3,28
2,70

Джерело: складено і розраховано автором за даними Євростату, табл. Main GDP aggregates
per capita [nama_10_pc]. Gross domestic product at market prices Percentage of EU28 total per
capita (based on million euro), current prices.

Швидкі темпи економічної конвергенції в докризовий період частково
відобразили інвестиційний бум. Середня частка валового нагромадження
основного капіталу у ЄС-13 збільшилася з 25% ВВП у 2004 р. до понад 29%
ВВП у 2007 та 2008 рр., тоді як вона залишилася нижче 24% ВВП в ЄС-15
(табл. 3). Проте існувала значна різнорідність між країнами, оскільки показник
перевищив 30% ВВП в Естонії та Латвії, тоді як залишився нижче 25% ВВП у
Польщі та Угорщині. Внесок інвестиційної діяльності в реальну конвергенцію
не підтримався в посткризовий період. Середня частка інвестицій у ЄС-13
скоротилася до 22% ВВП у 2010 р., а потім залишалася в цілому стабільною до
2014 р. (в той час як вона знизилася до рівня нижче 19% ВВП у 2013–2014 рр. в
ЄС-15). Інвестиційна діяльність у регіоні підтримувалася значним припливом
коштів ЄС. Тільки Чеська Республіка, Естонія та Румунія зареєстрували
показник у розмірі щонайменше 25% ВВП у 2009–2014 рр., тоді як його
величина в Польщі та Литві впала нижче 20% ВВП.
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Таблиця 3
Загальні основні засоби (брутто), % ВВП
Країна
ЄС-28
ЄС-15
Швеція
Австрія
Бельгія
Ірландія
Франція
Фінляндія

2000
21,8
21,7
22,2
25,6
22,5
23,8
21,5

Данія

21,5 20,7 21,2 23,3 23,5 22,9 20,2 18,1 18,2 18,8 19,1 19,2 19,9 20,9 21,2

2004
20,9
20,8
21,7
23,6
21,4
27,0
21,4

2005
21,2
21,1
22,2
23,1
22,2
29,8
21,8

2006
21,9
21,7
23,1
22,6
22,3
31,0
22,5

2007
22,6
22,2
24,0
22,9
23,2
28,7
23,2

2008
22,4
22,0
24,4
23,3
24,0
24,8
23,6

2009
20,5
20,3
22,4
22,4
22,6
21,1
22,1

2010
20,0
19,9
22,3
21,6
21,8
17,5
22,1

2011
20,2
19,9
22,8
22,5
22,6
16,8
22,4

2012
19,7
19,5
22,7
22,6
22,6
19,7
22,5

2013
19,3
19,1
22,4
23,0
22,2
18,7
22,0

2014
19,4
19,2
23,1
22,7
23,0
20,7
21,8

2015
19,7
19,5
23,6
22,7
23,1
24,2
21,5

2016
20,0
19,9
23,9
23,2
23,3
35,7
21,9

2017
20,2
20,1
25,0
23,6
23,5
23,5
22,5

23,1 22,3 23,0 22,8 24,2 24,4 22,8 21,9 22,2 22,3 21,2 20,6 20,3 21,7 22,1

Нідерланди 22,5 20,3 20,4 21,0 23,3 22,1 21,3 19,7 20,1 18,8 18,4 17,6 22,1 20,0 20,5
Іспанія

26,1 28,5 29,9 31,1 31,0 29,2 24,3 23,0 21,5 19,8 18,8 19,3 19,9 19,9 20,5

Німеччина

23,0 19,2 19,1 19,8 20,1 20,3 19,2 19,4 20,3 20,1 19,7 20,0 19,9 20,1 20,3

Люксембург 20,2 20,3 19,1 17,6 18,4 20,3 18,4 17,6 19,2 20,2 19,5 20,0 18,1 18,6 18,9
Італія

20,4 20,8 21,2 21,5 21,6 21,2 20,0 19,9 19,7 18,4 17,2 16,7 16,9 17,2 17,6

Велика
Британія
18,0 17,0 17,2 17,4 17,9 17,1 15,4 15,5 15,5
Португалія 28,0 23,4 23,1 22,5 22,5 22,8 21,1 20,5 18,4
Греція
24,6 24,4 20,8 23,7 26,0 23,8 20,8 17,6 15,3
Чеська
Республіка 30,6 28,1 28,2 28,0 29,5 29,0 27,1 26,9 26,5
Естонія
26,6 31,8 32,9 36,7 36,6 31,2 22,7 21,2 26,2
Румунія
19,3 22,4 24,3 26,4 35,3 37,3 26,0 26,1 27,2
Угорщина 25,4 24,0 23,8 23,5 23,6 23,2 22,7 20,2 19,7
Словаччина 27,3 25,0 27,3 27,3 26,8 25,5 21,7 22,1 24,0
Латвія
25,2 28,9 31,3 34,2 36,4 32,1 22,5 19,4 22,2
Кіпр
20,1 20,6 21,5 25,1 25,5 27,2 23,4 22,3 18,9
Мальта
22,5 20,6 22,0 22,0 22,4 19,6 18,2 21,4 18,0
Хорватія
19,9 25,7 25,4 26,6 26,8 28,1 25,2 21,2 20,2
Литва
19,1 22,9 23,4 25,9 28,6 26,0 17,9 16,9 18,5
Болгарія
16,8 21,1 25,9 27,6 28,3 33,0 27,9 22,2 20,9
Словенія
27,3 26,2 26,6 27,8 28,8 29,6 24,3 21,3 20,2
Польща
23,7 18,3 18,9 20,4 22,5 23,1 21,4 20,3 20,7
Джерело: складено автором за даними Євростату.

15,8 16,0 16,6 16,8 16,8 17,1
15,8 14,8 15,0 15,5 15,5 16,6
12,6 12,2 11,5 11,6 12,1 12,9
25,9
28,6
27,4
19,3
21,2
25,4
15,1
18,1
19,6
17,4
21,3
19,2
19,8

25,1
27,7
24,8
20,9
20,7
23,2
14,1
17,5
19,7
18,5
21,2
19,8
18,8

25,1
25,6
24,3
22,2
20,7
22,6
11,7
17,2
19,2
18,9
21,1
19,4
19,7

26,5
23,6
24,8
22,5
24,3
22,1
13,0
24,7
19,6
19,6
21,0
18,8
20,1

24,9
23,0
22,9
19,6
21,3
19,6
17,7
23,5
20,0
19,3
18,6
17,5
18,0

24,8
24,4
22,4
22,2
21,4
20,9
20,9
20,3
20,1
19,2
18,5
18,5
17,7

Про ефективність конвергенції країн ЄС свідчать і дані соціологічних
опитувань. Оптимізм щодо майбутнього Європейського Союзу переважає в 26
державах-членах (табл. 4). Песимізм притаманний для більшості в Греції (53%
проти 42%) та у Великій Британії (48 проти 43%). Оптимізм щодо майбутнього
ЄС найбільш виражений у Ірландії (84% респондентів оптимістичні щодо
майбутнього ЄС) в Португалії та Люксембурзі (понад 71% оптимістів), на
Мальті, в Литві та Данії (70%), Польщі (69%) та Нідерландах (68%). У Франції
переважає оптимізм, але думки рівномірно розподілені (48 проти 47%).
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Таблиця 4
Результати опитування щодо майбутнього ЄС у 2018 рр. по окремих
країнах: оптимісти та песимісти
Країна
Оптимісти
Песимісти
Не визначилися
ЄС-28
58
36
6
Єврозона
58
37
5
Ірландія
84
13
3
Португалія
71
21
8
Люксембург
71
28
1
Данія
70
26
4
Литва
70
25
5
Мальта
70
19
11
Польща
69
24
7
Нідерланди
68
30
2
Естонія
66
27
7
Фінляндія
66
31
3
Румунія
65
29
6
Німеччина
64
31
5
Хорватія
63
32
5
Словенія
63
34
3
Бельгія
63
36
1
Латвія
62
35
3
Словаччина
61
34
5
Болгарія
61
29
10
Естонія
60
35
5
Австрія
59
36
5
Швеція
57
41
2
Угорщина
56
38
6
Чеська Республіка
55
42
3
Італія
54
38
8
Кіпр
54
42
4
Франція
48
47
5
Велика Британія
43
48
9
Греція
42
53
5
Джерело: Standard Eurobarometer 89. Spring 2018. “Public opinion in the European Union, First
results”/ First results. Fieldwork: March 2018. European Union, 2018. URL:
http://ec.europa.eu/commfrontoffice/publicopinion/

Близько половини громадян ЄС вважають, що нинішній стан їх
національної економіки є «хорошим» (49%). І навпаки, 47% вважають, що
ситуація «погана», 4% відповіли, що вони «не знають». Частка респондентів,
які позитивно оцінюють ситуацію в національній економіці, збільшилася на
29% з весни 2009 року, коли вона становила 20%. Більшість респондентів
стверджують, що національна економічна ситуація в 14 країнах-членах ЄС на
чолі з Нідерландами (93%), Люксембургом (93%) та Німеччиною (90%) є
цілком доброю. Більше восьми з десяти респондентів також поділяють цю
думку в Данії (89%), Швеції (86%), Мальті (82%) та Австрії (81%). Найнижчі
пропорції «хороших» відповідей зафіксовано в Греції (2%), Хорватії (11%),
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Іспанії (16%), Італії (18%) і Болгарії (18%). Громадська думка розділена на
Кіпрі (49 проти 49%).
Суперечливими є відповіді населення на питання щодо подальшого
розширення ЄС у наступні роки. Мова йде, перш за все, про групу країн
Балканського півострова – Албанію, Македонію, Сербію, Чорногорію, Боснію й
Герцеговину. Навесні 2018 р. на питання Євробарометра щодо майбутнього
розширення 44% європейців виступили за майбутнє розширення, але 46% –
проти, кожен десятий респондент «не знає» (10%). У розрізі опитування по
окремих країнах підтримка «подальшого розширення ЄС з метою включення
інших країн у наступні роки» переважає у 16 країнах – членах ЄС: найсильніше
в Іспанії (67%), Литві (66%), Польщі та Румунії (65%). У 11 країнах переважає
протидія майбутньому розширенню, особливо в Австрії (69% проти),
Німеччина (63%) та Фінляндія (62%). У Великій Британії підтримка і опозиція
розподілені рівномірно (по 42%).
Таблиця 5
Результати опитування щодо подальшого розширення ЄС у наступні роки
Країна
За
Проти
Не знають
ЄС-28
44
46
10
Іспанія
67
20
13
Литва
66
23
11
Польща
65
23
12
Румунія
65
23
12
Угорщина
61
31
8
Хорватія
59
34
7
Мальта
58
24
18
Словенія
56
35
9
Ірландія
54
34
12
Латвія
52
37
11
Болгарія
52
28
20
Португалія
49
38
13
Словаччина
49
40
11
Кіпр
49
42
9
Греція
48
46
6
Естонія
46
37
17
Швеція
42
53
5
Велика Британія
42
42
16
Бельгія
39
58
3
Італія
38
51
11
Чехія
36
56
8
Данія
35
54
11
Нідерланди
34
59
7
Німеччина
31
63
6
Франція
31
61
8
Люксембург
31
59
10
Фінляндія
28
62
10
Австрія
24
69
7
Джерело: Standard Eurobarometer 89. Spring 2018. “Public opinion in the European
Union, First results”/ First results. Fieldwork: March 2018. European Union, 2018. URL:
http://ec.europa.eu/commfrontoffice/publicopinion/
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Наведені результати дослідження свідчать про в основному позитивний
вплив процесів розширення ЄС. Як свідчить досвід приєднання 10 країн
Центральної та Східної Європи й країн Балтії, усі вони досягли значного
прогресу щодо реальної та номінальної конвергенції попри негативний вплив
двох потужних криз. Саме ці кризи спричинили розшарування країн за темпами
соціально-економічної кризи.
Список використаних джерел
1. Enlargement Strategy and Main Challenges 2008-2009. Communication
from the Сommission to the Сouncil and the Еuropean Рarliament / Сommission of
the Еuropean Сommunities. Brussels, 5.11.2008. COM(2008) 674 final. 67 р.
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СУЧАСНА ПОЛІТИКА ЗГУРТУВАННЯ КРАЇН ЄС У КОНТЕКСТІ
СПРИЯННЯ ЇХ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНІЙ КОНВЕРГЕНЦІЇ
Історично політика згуртування ЄС (EU Cohesion Policy) є результатом
трансформації його регіональної політики. Точкою відліку правової
формалізації цього напряму європейського держрегулювання вважають
ухвалення в 1986 р. Єдиного європейського Акту, який закріпив перехід до
спільного внутрішнього ринку країн Європейського економічного
співтовариства, містив завдання щодо економічного та соціального згуртування
ЄС і підвів основу для фінансування їх реалізації у бюджетному періоді 1988–
1993 років. Уважаючи, що фактично бюджетне фінансування програм вказаної
політики ЄС розпочалося з 1988 р., Європейська Комісія навесні 2018 р.
відзначила 30-річчя упровадження політики згуртування, присвятивши цій даті
спеціальну публікацію з красномовною назвою: «Політика згуртування: 30
років інвестування у майбутнє регіонів Європейського Союзу», де
розповідалося про 30 найбільш успішних реалізованих у державах-учасницях
проектів із демонстрацією широти та ефективності цих інвестицій [1].
Мета сучасної європейської політики згуртування, згідно зі статтею 174
Лісабонського договору, що набрав чинності 2009 р., полягає у сприянні
загальному гармонійному розвитку Євросоюзу, зміцненню його економічної,
соціальної та територіальної єдності. Також процес згуртування передбачає
«стирання» соціально-економічних відмінностей (тобто конвергенцію) як між
країнами-учасницями, так і між регіонами, що входять до їх складу.
У «Першому звіті про економічне та соціальне згуртування»,
опублікованому Єврокомісією у 1996 р., зазначалося, що розбіжності між
державами-членами, регіонами та соціальними групами в ЄС існують уже
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тривалий час, конвергенція є повільним процесом і регіональні відмінності
економік, як правило, скорочуються не більш ніж на 2% на рік. І в цьому
контексті в першу чергу важливо враховувати кількісні характеристики, однак
суть згуртування Євросоюзу полягає у більш якісних аспектах, – а саме, у
стійкості економічного зростання та якості життя його громадян [2, с. 17].
Новітня європейська політика згуртування повністю узгоджена з цілями
Стратегії зростання та зайнятості «Європа-2020» та її флагманською
ініціативою, ухваленою 2010 р. Єврокомісією як «Європейська Платформа
проти бідності та соціального виключення: Європейська рамкова основа для
соціального та територіального згуртування» [3].
Ключовими фінансовими інструментами у впровадженні цієї політики є
Європейський соціальний Фонд (European Social Fund, створений у 1957 р.),
Європейський фонд регіонального розвитку (European Regional Development
Fund, розпочав діяльність у 1975 р.) і Фонд згуртування (Cohesion Fund,
утворений 1994 р.). Фінансування витрат на реалізацію політики згуртування
розвитку здійснюється за спеціальними правилами із зазначених структурних
фондів ЄС, – зокрема, бюджети фондів наповнюються за рахунок коштів ЄС і
національних урядів, згідно з такими трьома головними цілями, як:
1)
забезпечення економічної конвергенції;
2)
підвищення регіональної конкурентоспроможності та зайнятості;
3)
підтримка європейської територіальної кооперації, в т.ч. у межах
прикордонного, міжрегіонального та транснаціонального співробітництва.
Фінансування у межах політики згуртування охоплює усі регіони країн
ЄС, які за статистично-територіальним поділом віднесені до групи NUTS-2,
тобто регіони з чисельністю населення від 800 тис. до 3 млн осіб (на початок
2018 р. Євростат виділяв 281 такий регіон). Рівень інвестицій зі структурних
фондів на цілі згуртування залежить від рівня розвитку держав – членів ЄС і
регіонів у їх складі, та враховує таку класифікацію на основі співвідношення
показників їх подушового ВВП (за ПКС) і аналогічного показника ЄС
[4, с. viii-ix]:
– країни-учасниці: менш розвинені (менше 75%), помірно розвинені (від
75 до 90%) і високорозвинені (понад 90%);
– регіони (NUTS-2): менш розвинені (менше 75%), перехідні (від 75 до
90%) і більш розвинені (понад 90%).
Залежно від категорії регіону Європейський фонд регіонального розвитку
та Європейський соціальний фонд можуть забезпечувати від 50 до 85%
загального фінансування проектів, а його залишок покривається з
національних, регіональних або приватних джерел. Фонд згуртування інвестує
в проекти у державах-членах, де ВВП на душу населення нижчий за 90% від
аналогічного середньоєвропейського показника.
В останні роки видатки зазначених вище європейських структурних
фондів на реалізацію політики згуртування та регіонального розвитку зростали:
протягом бюджетного періоду 2007–2013 рр. з бюджету Євросоюзу витрачено
на ці потреби майже 345 млрд євро, або 35,4% його величини [5, с. 204]. Однак,
у майбутньому очікуються значні зміни цієї тенденції, пов’язані з офіційним
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виходом Великої Британії (Brexit) зі складу ЄС (березень 2019 р.), а також
недостатньою ефективністю політики згуртування – експерти справедливо
відмічають, що в останні роки сформувалися чіткі тенденції гальмування
економічної конвергенції та посилення соціальної дивергенції країн-членів ЄС.
Відповідні пропозиції щодо модернізації політики згуртування на новий
бюджетний період 2021–2027 рр. були подані Єврокомісією у травні 2018 р. і
значною мірою враховували положення ухваленої ще у червні 2017 р. резолюції
Європейського Парламенту № 2016/2326 «Підґрунтя для політики згуртування
ЄС після 2020 року», у якій наголошувалося на необхідності її концентрації у
наступному бюджетному періоді на таких пріоритетах, як скорочення
безробіття, підтримка соціально вразливих категорій громадян, боротьба зі
зростаючою нерівністю доходів, посилення згуртованості через інвестиції в
освіту, навчання та культуру, а також забезпечення прийому мігрантів і
біженців та їх інтеграції [6, с. 10–11].
Маючи на меті сприяння соціально-економічній конвергенції регіонів і
держав ЄС, Єврокомісія планує у 2021–2027 рр. виділити на європейську
політику згуртування бюджет у сумі майже 330 млрд євро (у цінах 2018 р.), та
здійснити її модернізацію такими чотирма шляхами [7, с. 1–2]:
1)
зосередження уваги на ключових інвестиційних пріоритетах ЄС:
інноваціях, цифровізації, МСП, модернізації промисловості;
2)
упровадження більш адаптованого підходу до регіонального
розвитку, що передбачає розширення участі місцевих органів влади у
розробленні та співфінансуванні проектів політики згуртування;
3)
упорядкування правил і формату реалізації проектів політики
згуртування для спрощення доступу до структурних фондів;
4)
посилення ув'язки з процедурою Європейського семестру з метою
покращення інвестиційного середовища в об'єднаній Європі.
Як і раніше, у бюджетному періоді 2021–2027 рр. політика згуртування
реалізовуватиметься для всіх регіонів ЄС і концентруватиметься на найменш
розвинених регіонах і державах-учасницях, і хоча основним критерієм
розподілу коштів структурних фондів залишиться рівень ВВП на душу
населення, планується впровадити нові критерії оцінювання потреб у коштах
для всіх категорій регіонів, а саме такі як: рівень безробіття серед молоді,
частка населення з низьким рівнем освіти, рівень шкідливих вуглецевих
викидів, а також прийом і соціальна та економічна інтеграція мігрантів.
Запропонований Єврокомісією проект інституційної модернізації
політики згуртування на період 2021–2027 рр. загалом був схвально прийнятий
інституціями ЄС та національними урядами держав-учасниць. Єдиним каменем
спотикання і центральним питанням гострих політичних дебатів стали плани
значного скорочення обсягів фінансування, що мають отримати у рамках
реалізації цієї політики країни Центрально-Східної Європи (ЦСЄ).
Європейська Комісія вважає, що з моменту вступу в ЄС у 2004 р. країни
ЦСЄ отримали непропорційно масштабні вигоди від політики згуртування
порівняно з іншими її учасниками, а тому пропонує в бюджеті на 2021–2027 рр.
перерозподілити понад 30 млрд. євро, скоротивши фінансування центрально- та
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східноєвропейських країн на 22–24% і одночасно збільшивши підтримку Греції
(на 8%), Італії (на 6,4%) та Іспанії (на 5%) [8].
Згідно з проектом Єврокомісії, у зазначеному періоді порівняно з
бюджетним періодом 2014–2020 рр. загальний обсяг бюджетних коштів ЄС,
виділених з фондів згуртування, скоротиться для Угорщини, Чехії, Естонії та
Литви на 24% для кожної, Польщі – на 23%, Словаччини – на 22%, Латвії – на
13%, Словенії – на 9%, Хорватії – на 6%. Водночас обсяги фінансування
Болгарії та Румунії заплановано збільшити на 8% кожній (табл.).
Таблиця
Показники фінансування країн ЄС-27 зі структурних фондів Євросоюзу у
рамках політики згуртування протягом бюджетних періодів
2014–2020 рр. і 2021–2027 рр.
№

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.

Країна ЄС

Болгарія
Румунія
Хорватія
Латвія
Угорщина
Греція
Польща
Литва
Естонія
Португалія
Словаччина
Кіпр
Словенія
Чехія
Іспанія
Мальта
Італія
Франція
Фінляндія
Бельгія
Швеція
Німеччина
Данія
Австрія
Нідерланди
Ірландія
Люксембург

Обсяг виділених бюджетних коштів,
млрд.. євро, у цінах 2018 р.
2014–2020 рр.*
(факт станом на
травень 2018 р.)
8,2
25,2
9,4
4,9
23,6
17,8
83,9
7,4
3,8
22,8
15,1
0,88
3,4
23,4
32,4
0,79
36,4
16,9
1,52
2,4
2,1
19,9
0,6
1,3
1,4
1,26
0,1

2021–2027 рр.
(проект
млрд.комісії)
8,9
27,2
8,8
4,3
17,9
19,2
64,4
5,6
2,9
21,2
11,8
0,9
3,1
17,8
34,0
0,6
38,6
16,0
1,6
2,4
2,1
15,7
0,6
1,3
1,4
1,1
0,1

Зміна обсягу виділених бюджетних
коштів,
2021–2027 рр. до 2014–2020 рр.
млрд. євро*

%

+0,7
2,0
–0,6
–0,6
–5,7
+1,4
–19,5
–1,8
–0,9
–1,6
–3,3
+0,02
–0,3
–5,6
+1,6
–0,19
+2,2
–0,9
+0,08
0
0
–4,2
0
0
0
–0,16
0

+8
+8
–6
–13
–24
+8
–23
–24
–24
–7
–22
+2
–9
–24
+5
–24
+6
–5
+5
0
0
–21
0
0
0
–13
0

* Розраховано на основі даних: [9].
Джерело: [9, с. 33].

Як показано в табл., значне скорочення фінансування зі структурних
фондів очікує також Мальту (на 24%), Німеччину (на 21%) та Ірландію (на
13%). Однак, ураховуючи високий рівень їх економічного розвитку, потенційно
це не впливатиме негативно на процеси соціально-економічної конвергенції в
ЄС, на противагу запланованому скороченню фінансування держав Східної та
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Центральної Європи. Саме на останнє як загрозу міжкраїнній і регіональній
конвергенції в Євросоюзі, а також побудові «більш соціальної Європи»,
звертають увагу європейські науковці та експерти, парламентарі, профспілкові
та громадські діячі [10], закликаючи Єврокомісію переглянути запропоновану
нею модель фінансування програм політики згуртування Європейського Союзу
на бюджетний період 2021–2027 рр.
Підсумовуючи, зазначимо, що значний досвід реалізації європейської
політики згуртування довів її дієвість як інструменту стимулювання процесів
конвергенції держав-членів ЄС. Однак, сучасна політика згуртування ЄС
потребує модернізації, оскільки в останні роки її ефективність знизилася, що
засвідчує формування чітких тенденцій гальмування економічної конвергенції
та посилення соціальної дивергенції в Євросоюзі. Сьогодні Єврокомісія має
дорожню карту такої модернізації, але на заваді можуть стати задавнені
інституційні проблеми цього інтеграційного об’єднання, а також негативний
вплив Brexit, який може проявитися, у т.ч. в оцінюваному експертами 15%-му
скороченні бюджетних можливостей ЄС. Скорочення фінансування країнучасниць з Центрально-Східної Європи у рамках політики згуртування, яке
очікується в бюджетному періоді 2021–2027 років, може негативно вплинути на
динаміку їх конвергенції з більш розвиненими державами Євросоюзу, а тому
для країн ЦСЄ, що будуть змушені більше розраховувати «на власні сили»,
посилюється актуальність завдання щодо підвищення рівня їх міжнародної
конкурентоспроможності, прискорення інституційного розвитку та темпів
економічного зростання.
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ВПЛИВ ПРЯМИХ ІНОЗЕМНИХ ІНВЕСТИЦІЙ НА ЕКОНОМІЧНИЙ
РОЗВИТОК КРАЇН ЦЕНТРАЛЬНОЇ ТА СХІДНОЇ ЄВРОПИ
На початку третього тисячоліття на перший план економічної глобалізації
виступає фінансова сфера. Вільний рух великих фінансових потоків, практично
неконтрольоване швидке переміщення великих капіталів значно впливає на
національні економіки країн, особливо країн, що розвиваються, та країн з
перехідною економікою. Прямі іноземні інвестиції (ПІІ) займають особливе
місце серед форм міжнародного руху капіталу. Вони становлять основу
діяльності транснаціональних корпорацій (ТНК) на світовому ринку,
дозволяють їм засновувати підприємства в зарубіжних країнах для виробництва
і збуту продукції чи послуг,
швидко реалізовувати нові товари і
розповсюджувати нові технології в міжнародному масштабі, і тим самим
підвищувати конкурентоспроможність самих ТНК. Прямі іноземні інвестиції є
сьогодні ресурсом, який може сприяти підвищенню ефективності
функціонування економік країн-реципієнтів інвестицій, стимулювати
економічне зростання, а відтак і підвищувати загальний рівень життя
населення. ПІІ відіграють важливу роль в економічному розвитку країни через
активізацію процесів капіталоутворення, передачу технологій та наукових
знань, підвищення продуктивності праці. Але позитивний вплив на регіональне
відтворення від залучення ПІІ став можливим тільки за умови проведення
сильної національної економічної політики і залучення інвестицій у
відповідності до чітко визначених державних пріоритетів.
Країни Центральної та Східної Європи (ЦВЄ), і в першу чергу, Польща,
Угорщина, Чехія історично мали більш тісні господарські зв’язки із західною
економікою, що в значному ступені обумовило їх швидкий перехід до ринкової
моделі економіки. Завдяки проведенню економічних реформ у відповідності з
рекомендаціями міжнародних фінансових організацій, а також вступу в ОЕСР,
СОТ, НАТО, а згодом і в ЄС ці держави змогли надати (ще починаючи з
середини 90-х років минулого століття) іноземним інвесторам більш вигідні
умови для розміщення капіталів і більш надійні гарантії ніж країни
пострадянського простору. Стратегічно важливим для країн ЦВЄ виявилося
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рішення Європейського Союзу щодо розширення далі на Схід, що
західноєвропейським інвесторам давало можливість закріпитися на ринку
майбутніх країн-членів Союзу, які мали відносно високу кваліфіковану
робочу силу і в яких зберігалися у порівнянні із розвинутими країнами суттєва
різниця в рівні економічного розвитку, соціального забезпечення и виробничих
витрат. Як результат, західноєвропейські інвестори розглядали країни ЦВЄ як
перспективні сфери вкладання свого капіталу з високою нормою прибутковості
за рахунок швидких темпів економічного зростання та більш низького рівня
витрат на ключові фактори виробництва.
Угорщина, Чехія й Польща є лідерами регіону за обсягами залучених ПІІ.
За даними ЮНКТАД, на ці три країни припадає більше 60% припливу ПІІ в
ЦВЄ [4,6,7]. Так, в Польщі загальний обсяг накопичених ПІІ в 2017 р. становив
186 млрд дол. США, а накопичені ПІІ на душу населення – 5600 дол. США, в
Чехії – відповідні показники 153 млрд дол. США та 14570 дол. США., в
Угорщині – відповідні показники 84 млрд дол. США та 8850 дол. США. У
країнах було створено сприятливі умови для діяльності ТНК. Наприклад, в
Угорщині в галузях автомобілебудування, електроніки, обчислювальної техніки
присутні 76 із 100 найкрупніших ТНК світу. В Чехії міжнародні корпорації
повністю
контролюють
виробництво
енергетичного
обладнання,
автомобілебудування, виробництво авіаційної техніки. Основні потоки ПІІ в
провідних країнах ЦВЄ спрямовуються в промисловість і становлять 32% від
загального обсягу. Водночас відбувся перехід значної частини фінансових,
зокрема банківських, систем країн до рук іноземних інвесторів. Іноземні банки
контролюють близько 60% банківських активів країн регіону, в тому числу в
Чехії – 62%, в Угорщині – 92%.
Досвід країн ЦВЄ показує, що ПІІ дають найбільший ефект для
приймаючої економіки, коли іноземні партнери активно налагоджують зв’язки
з національними підприємствами. Виникають стійкі канали передачі в
приймаючу країну нових технологій й знань, що призводить до позитивного
впливу ПІІ на економічне зростання в країні-реципієнті й підвищення там
загального рівня продуктивності праці. Частка доданої вартості в результаті
обробки на місцевих підприємствах з ПІІ повинна постійно зростати, сприяючи,
таким чином, розповсюдженню технологій з експортних галузей на інші
сектори, а також ускладненню самих виробничих процесів на підприємствах з
ПІІ з метою їх еволюціонування від простих складальних підприємств до
сучасних високотехнологічних виробництв.
Важлива роль у країнах ЦВЄ відводиться державі в розробленні
законодавства, що регулює та стимулює інвестиційну діяльність на його
території, оскільки вже до середини 90-х років минулого століття міжнародна
й регіональна конкуренція за залучення додаткових фінансових потоків у
вигляді ПІІ настільки загострилася, що для залучення іноземних інвесторів
використання тільки політики поступового зняття обмежень для доступу
іноземного капіталу вже не спрацьовувало. Дедалі більшу роль почали
відігравати заходи додаткового стимулювання ПІІ: спрощена процедура
заснування підприємств з іноземним капіталом; системи податкових й
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неподаткових пільг. Як правило, стимули спрямовані на зниження витрат на
початкових стадіях реалізації інвестиційних проектів. Але певні привілеї
надаються насамперед крупномасштабним високотехнологічним проектам.
Широке розповсюдження в країнах ЦВЄ отримали спеціальні економічні
зоні (СЕЗ) як території, в яких виробнича й збутова діяльність здійснюються на
преференційних умовах. Вони можуть включать повне чи часткове звільнення
від податку на прибуток на половину терміну функціонування зони, 50відсоткові пільги на податок на прибуток на другий термін, звільнення від
сплати мита та податків на майно тощо. Підприємства створені в СЕЗ
отримують державну допомогу та ряд пільг по двом основним напрямам: для
підтримки нових інвестиційних проектів та для створення нових робочих місць.
У 2017 р. у країнах ЦСЄ було створено з ПІІ 1342 нових проектів із
загальною кількістю нових робочих місць 135632 осіб (табл. 1). У Польщі було
започатковано 256 нових проектів (5-те місце в Європі після Великої Британії,
Німеччини, Франції та Іспанії) і створено 22074 нових робочих місць (2-ге
місце в Європі після Великої Британії); в Чехії започатковано 110 проектів і
створено 14292 нових робочих місць, в Угорщині – відповідно 107 та 12450 [1].
Таблиця 1
Нові проекти ПІІ та нові робочі місця в країнах Центральної та Східної
Європи
Показник/Роки
2012
2013
Кількість
нових
835
796
проектів ПІІ
Кількість
нових
85634
82101
робочих місць
Джерело: складено автором за [1].

2014
864

2015
1159

2016
1342

96121

109279

135632

У 2016 р. кількість проектів НДДКР у країнах Центральної та Східної
Європи збільшилася на 22%. Завдяки активному стимулюванню інвестицій в
інновації та НДДКР провідні країни ЦВЄ добилися, що ТНК почали
розміщувати на їх території дослідницькі центри. А в ряді секторів при участі
іноземних інвесторів почали створюватися корпоративні центри НДДКР (в
таких країнах як Польща, Чехія, Угорщина, достатньо висококваліфікованих
спеціалістів, готових працювати за оплату, що в декілька разів нижча, ніж у
країнах Західної Європи) .
СЕЗ стали міцною рушійною силою економіки провідних країн ЦВЄ.
Завдяки їм розпочався процес прискореного розвитку відсталих районів й
підтягування їх до загального рівня. Значна роль у піднесенні економіці
відводиться зонам, що створюються на базі науково-дослідних центрів. СЕЗ (в
першу чергу – у вигляді промислових парків) продовжують відігравати велику
роль у залученні ПІІ, зростанні економіки й промислового експорту. Так, в
Угорщині (понад 160 діючих промислових парків) вони забезпечують близько
25% промислового виробництва та 40% промислового експорту країни, а
продуктивність праці в промислових парках на 70% вище середнього

63

показника по промисловості. У країні не має жодного місця, яке б знаходилося
на відстані більше ніж у 30 км від найближчого промислового парку.
Підприємства з іноземним капіталом в країнах ЦВЄ завжди були більш
експортно орієнтованими, ніж національні компанії. В Чехії, Угорщині їх
частка у зовнішній торгівля становить близько 70%, що пов’язано в першу
чергу з більш високим рівнем конкурентоспроможності виробленої продукції,
використанням сучасних методів менеджменту й маркетингу, доступом до
іноземних збутових мереж. ПІІ в країнах ЦВЄ можна розглядати не тільки як
додаткові інвестиційні ресурси, метод залучення нових технологій, а й метод
розширення експортного потенціалу країн. ПІІ в країнах ЦВЄ також суттєво
змінили структуру експорту, збільшивши в товарній структурі частку машин,
устаткування, транспортних засобів. ПІІ стали одним із факторів, які
забезпечили створення в країнах ЦВЄ експортно орієнтованих
та
конкурентоспроможних виробництв світового рівня, зокрема в автомобільній,
електронній, хімічній, харчовій промисловості тощо. Також під впливом ПІІ
змінилася й структура імпорту провідних країн ЦВЄ: збільшилася частка
капіталоємної та високотехнологічної продукції при одночасному зниженні
частки паливно-сировинної групи товарів.
Зараз серед основних причин для інвестування в провідні країни ЦВЄ
можна виділити: вигідне місце розташування в центрі Європи; динамічне
зростання їх економік; позитивне бізнес-середовище та вдалу систему
стимулювання ПІІ; політичну стабільність; високо розвинуту транспортну та
комунікаційну інфраструктуру; наявність кваліфікованої робочої сили;
достатньо висока продуктивність праці; наявність великих ТНК в даному
регіоні.
Як підсумок, зазначимо, що потенційно прямі іноземні інвестиції та ТНК
можуть справляти значний позитивний вплив на прискорення економічного
зростання і робити реальний внесок в економіку країни, що приймає ПІІ. Це
залежить від багатьох факторів, серед яких рівень економічного розвитку
країни, можливості ТНК організувати високоприбуткове підприємство,
інвестиційний клімат в країні. Вплив ПІІ на економічне зростання здійснюється
через різні форми – надання додаткових фінансових ресурсів, передача новітніх
технологій та передових знань, управлінського досвіду, розвиток експортних
можливостей країни. Найбільш бажані для країни так звані «якісні» інвестиції,
тобто інвестиції, які мають тісні зв’язки з внутрішнім сектором економіки, з
сильною експортною орієнтацією чи сильним ефектом поширення технологій
чи знань. За сприяння ТНК можуть бути полегшені та прискорені процеси
формування ринкового середовища, здійснення необхідних структурних
зрушень в економіці країни, що приймає інвестиції, може бути проведена
модернізація певних галузей промисловості.
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РОЗВИТОК ФОНДОВОГО РИНКУ КРАЇН ЄС:
ЗАГРОЗИ І МОЖЛИВОСТІ
Початок консолідації фондових бірж на європейському рівні став
логічним продовженням відповідних інтеграційних процесів (торгова,
промислова, валютна, інвестиційна інтеграція та вільне переміщення робочої
сили й капіталу), що протікають на рівні окремих країн ЄС і координуються
Європейською комісією. Зокрема, в 1998 р з’явилася найбільша в Європі біржа
з торгівлі деривативами – Eurex. Вона була утворена і продовжує управлятися
двома європейськими біржовими групами Deutsche Borse і SIX Swiss Exchange.
У 2000 р. в результаті злиття бірж Амстердама, Брюсселя і Парижа був
створений майданчик Euronext. Euronext потім придбала Лондонську
міжнародну біржу фінансових ф’ючерсів і опціонів LIFFE, а в 2002 р.
об’єдналася з португальською BVLP. Через чотири роки, в 2006 р. об’єднана
платформа перейшла під контроль NYSE Group, утворивши NYSE Euronext, яка
в 2013 р. була викуплена холдингом ICE, сформувавши найбільшу глобальну
торговельну площадку. Euronext була виділена в окрему компанію,
капіталізація ринку якої становить 2–4,3 трлн дол. США, а щоденний оборот –
до 200 млрд дол. США. Ще одним характерним прикладом консолідації на
європейському рівні є злиття італійської Borsa Italiana з лондонської фондовою
біржею LSE, яке відбулося в жовтні 2007 р. [3; 4].
Відзначимо, що ринок цінних паперів країн ЄС виділяється в світі
найбільш розвиненою облігаційною торгівлею. У цілому на європейських
фондових біржах в 2018 р. було сформовано 66% загального обсягу біржових
угод з облігаціями у світі. Порівняно з попереднім роком обсяг торгів
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облігаціями в Європі скоротився на 31% (переважно через значне зменшення
обсягів торгів LSE Group та Nasdaq Nordic Exchanges – на 97 та 84% відповідно;
натомість суттєво зросла активність на BME Spanish Exchanges, Oslo Bors та
Irish SE – на 41%, 273 та 127% відповідно). Разом із тим Європа залишається
регіоном – лідером за активністю біржового ринку облігацій.
На ринку акцій в європейському регіоні найбільш активними були такі
біржі в 2018 р: BATS Chi-x Europe – 11,79 трлн дол. США, LSE Group – 4,77
трлн дол. США, Deutsche Boerse AG – 2,35 трлн дол. США, Euronext – 2,26 трлн
дол. США, SIX Swiss Exchange – 1,1 трлн дол. США. Але на сьогодні НьюЙоркська фондова біржа (NYSE) є все ж таки найбільшою у світі і разом з
Euronext належить найбільшому біржовому холдингу – Intercontinental
Exchange (ICE). Капіталізація ринку NYSE на червень–грудень 2018 р.
становить 21–23 трлн дол. США, що більше сукупної капіталізації бірж
Європейського ринку. В котирувальному листі перебувають 2292 компанії,
щоденний оборот ринку акцій становить приблизно 150–170 млрд дол. США.
Наступна по величині фондова біржі світу NASDAQ на поточний момент є
другою за розмірами біржею в світі. Капіталізація лістингових компаній
становить 10–11 трлн дол. США і включає 3004 емітентів, що перебувають у
лістингу. Середній щоденний оборот на червень–грудень 2018 р. перебуває на
рівні 100–130 млрд дол. США [3].
Наразі активність ринку цінних паперів у країнах ЄС дещо знизилась, і це
обумовлено низкою міжнародних подій. Так, 15 січня 2019 р. британський
парламент не підтримав угоду про умови виходу Великої Британії з ЄС, раніше
схвалену лідерами 27 країн – членів ЄС. Голова Європейської комісії Жан-Клод
Юнкер назвав угоду «найкращою» з усіх, на яку Лондон міг би розраховувати.
Голова Європейської ради Д.Туск заявив, що ЄС не переглядатиме угоду щодо
Brexit. Остаточний вихід Великої Британії з Євросоюзу запланований на 29
березня 2019 р. Після цього починається 21-місячний перехідний період – до
кінця 2020 р. Перехідний період може бути продовжений лише один раз, проте
поки невідомо, якою може бути його максимальна тривалість.
Крім того, економіка Китаю, яка виступала локомотивом світової
економіки, поступово загальмовується (зростання в 2018 р. становило лише
6,6%). Відзначимо й те, що США проводять жорстку протекціоністську і
ревізіоністську політику, а РФ дестабілізує ЄС політично. Тому в умовах
складної міжнародно-політичної ситуації фондові ринки країн ЄС не показують
динамічного зростання (рис.1) [1].
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Рис. 1. Лістингові акції, випущені резидентами зони євро (фіксований
склад), млрд євро
Джерело: [5;6].

З рис. 1 видно, що нефінансові корпорації, а також державні та міжнародні
установи поступово знизили свою частку наприкінці 2018 р. В цілому
структура емітентів Єврозони стабільна, хоча й поступово знижується, що
обумовлено посиленням міжнародної нестабільності у світі. У структурі
емітентів суттєво домінують не фінансові корпорації, а в облігаційному
(найбільшому сегменті) системно домінують фінансові корпорації і міжнародні
фінансові інституції (рис. 2, рис. 3).

Рис. 2. Структура ринку емітентів Єврозони, млрд євро
Джерело:[5;6]
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Рис. 3. Структура облігаційного ринку Єврозони, млрд євро
Джерело: [5; 6].

З рис. 3 видно, що облігаційний ринок країн Єврозони активно функціонує
за рахунок міжнародних фінансових інституцій і фінансових корпорацій. Крім
того, на рівні урядів країн ЄС з 2013 року спостерігається стійка тенденція до
зростання. Нефінансові корпорації мають найменшу частку.

Рис. 4.Облігаційний ринок Єврозони за термінами погашення, млрд євро
Джерело: [5; 6].
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З рис. 4 видно, що починаючи з 2015 р. у Єврозоні домінують
довгострокові випуски облігацій. З 2012 р. ситуація на ринку облігацій країн
ЄС кардинально змінилась, обсяги суттєво знизились, особливо частка
короткострокових облігацій.
Державний борг країн Єврозони поступово також знижується починаючи з
2015 р. і на кінець 2018 р. становив 86,3% (рис. 5). Але враховуючи, що при
попередній фінансово-економічній кризі 2008–2009 рр. країни Єврозони мали
65–68% державний борг, то існуючі показники все ще становлять загрозу для
довгострокової стабільності в Європі.

Рис. 5. Державний борг країн ЄС (консолідований), % до ВВП
Джерело: [5; 6].

Нижче наведемо структуру боргу Єврозони по країнах ЄС, виділивши
країни з найбільшою заборгованістю (рис. 6).

Рис. 6. Структура боргу по кожній окремо країні ЄС, млрд євро
Джерело: [5; 6].
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Загалом капіталізація фондових бірж країн Єврозони і країн ЄС за 2018 рік
знизилась і ця тенденція відповідає також і світовому тренду (табл. 1, 2)
Таблиця 1
Капіталізація світового фондового ринку на кінець кварталу 2017–2018 рр.,
трлн дол. США
Регіони світу

І кв.
2017

ІІ кв.
2017

ІІІ
кв.
2017

IV
кв.
2017

І кв.
2018

ІІ кв.
2018

ІІІ
кв.
2018

IV
кв.
2018

Америка

32,4

33,3

34,9

36,5

37,5

8,3

40,2

34,2

26,7

27,6

29,1

31,4

31,3

29,1

28,4

26,0

17

18,6

19,2

19,6

19,5

18,8

18,9

16,4

76.0

79.5

83.2

87.5

88.3

86.1

87.4

76.6

Азійськотихоокеанський
Європа, Африка,
Близький Схід і
Центральна Азія
Всього
Джерело: [2].

Таблиця 2
Капіталізація фондових бірж країн Єврозони та країн ЄС

№

Назва біржі в
європейському регіоні

1
Euronext
2
LSE Group
3
Deutsche Boerse AG
4
SIX Swiss Exchange
5
Nasdaq Nordic Exchanges
6
BME Spanish Exchanges
7
Moscow Exchange
8
Warsaw Stock Exchange
9
Borsa Istanbul
10 Wiener Borse
11 Budapest Stock Exchange
12 Bucharest Stock Exchange
13 Zagreb Stock Exchange
14 Ukrainian Exchange
Джерело: [2].

Ринкова
капіталізація
станом на 12.2018,
млн дол. США
3,730,398.3
3,637,996.0
1,755,172.8
1,441,160.5
1,322,817.5
723,691.0
576,116.3
160,482.6
149,263.6
116,802.0
28,934.6
20,853.8
20,509.0
4,415.4

Зміна за рік ринкової
капіталізації в дол.
США, %
-15.1%
-18.3%
-22.4%
-14.5%
-13.7%
-18.6%
-7.6%
-20.3%
-34.4%
-22.5%
-8.3%
-11.7%
-9.9%
-15.1%

Підсумовуючи, відзначимо, що країни ЄС, Африки і Близького Сходу
втратили приблизно 16–17% капіталізації, при цьому загальносвітові тенденції
такі, що північноамериканські ринки втратили тільки 6%, а АзіатськоТихоокеансько-азійський регіон – 17,8%. За весь 2018 рік світовий ринок акцій
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втратив 12,9%. На наш погляд, гальмування розвитку Китаю, можливі
проблеми в країнах Єврозони у зв’язку з Брекзітом, низьке економічне
зростання в провідних європейських країнах та популістські рухи в багатьох
країнах ЄС привели до зменшення капіталізації цих ринків. При цьому США
має інвестиційні переваги за рахунок підвищеного зростання ВВП, отриманих
вигод від міжнародної торгівлі та протекціоністських заходів. В зазначених
умовах є загрози для фондових ринків країн ЄС увійти в стагнацію і при
високій заборгованості країн ЄС мати суттєве боргове навантаження при
настанні кризових явищ в європейській та світовій економіці. Тому в країнах
ЄС потрібно впроваджувати більш активно дольові інструменти і стимулювати
бізнес співпрацювати через ці інструменти. Крім того, процеси інтеграції в
країнах ЄС, на наш погляд, мають відбуватись більш консолідовано і
взаємовигідно для всіх країн ЄС, без домінування й нав’язування політики
Німеччини і Франції, тільки тоді ЄС стане повноцінним і міцним економічним
центром світу.
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СУЧАСНА МАКРОПРУДЕНЦІЙНА ПОЛІТИКА В ЄС:
ПЕРСПЕКТИВИ ДЛЯ УКРАЇНИ
Необхідність запровадження банківського нагляду в ЄС, а, відповідно, і
формування необхідної системи банківського нагляду була зумовлена умовами
Договору про створення ЄС щодо створення єдиного ринку ЄС, суть якого
полягає у вільному русі товарів, капіталу, послуг та робочої сили.
Фінансова криза в 2007 і 2008 роках виявила істотні недоліки у сфері
фінансового нагляду – як в окремих випадках, так і стосовно фінансової
системи в цілому. Національні моделі нагляду на національному рівні відстали
від фінансової глобалізації та інтегрованої і взаємозалежної реальності
європейських фінансових ринків. Криза виявила недоліки існуючої практики
банківського нагляду у сфері співпраці, координації, послідовного застосування
права Союзу і довіри між національними наглядовими органами.
У листопаді 2008 року Комісія уповноважила Групу високого рівня під
головуванням Жака де Ларозьєра розробити рекомендації про те, як зміцнити
європейські наглядові механізми з метою вдосконалення захисту громадян і
відновлення довіри до фінансової системи. У своїй заключній доповіді,
представленій 25 лютого 2009 р. ( «Звіт де Ларозьєра»), Група високого рівня
(надалі – Група) рекомендувала як зміцнити систему нагляду, щоб знизити
ризики та вплив майбутніх фінансових криз. Вона також рекомендувала
здійснити реформи в структурі нагляду фінансового сектора в Союзі. Група
також дійшла висновку про те, що Європейська система фінансового нагляду
повинна складатись з трьох європейських наглядових органів: один – для
банківського сектора, один – для сектора цінних паперів і один – для сектора
страхування і професійних пенсій, а також рекомендувала створення
Європейської Рада з системних ризиків (ЄРСР).
У своєму повідомленні від 4 березня 2009 під назвою «Супроводження
відновлення Європи», Комісія запропонувала висунути законопроект про
створення Європейської системи фінансового нагляду та Європейської ради з
системних ризиків. У повідомленні від 27 травня 2009 р. під назвою
«Європейський фінансовий нагляд», було більш докладно представлену
можливу архітектуру такої нової наглядової структури.
Створення Європейського банківського органу (надалі – ЄБО) було
передбачено Положенням про створення Європейського банківського органу
No 716/2009/EC (надалі - Положення), що було затверджено Європарламентом
та Радою ЄС 24 листопада 2010 р. Новий орган банківського нагляду
покликаний
покращити
практику
банківського
нагляду,
сприяти
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вдосконаленню внутрішнього рингу ЄС, розвитку фінансового сектора та
підвищенню захисту інвесторів.
Задачі та повноваження Органу:
– сприяти створенню високоякісних загальних регулюючих і наглядових
стандартів і практики, зокрема шляхом надання висновків для союзних установ
і розробки керівних принципів, рекомендацій і регуляторних проектів,
відповідно до законодавчих актів;
– запобігати регулятивному арбітражу, посередництво і врегулювання
розбіжностей між компетентними органами, забезпечення ефективного та
послідовного контролю за діяльністю фінансових установ, забезпечення
узгодженої взаємодії керівників наглядових установ і вживання заходів,
зокрема, в надзвичайних ситуаціях;
– стимулювати і полегшувати делегування завдань і обов'язків між
компетентними органами;
– тісно співпрацювати з Європейською радою із системних ризиків
(ЄРСР), зокрема, шляхом надання ЄРСР необхідної інформації для досягнення
своїх завдань і забезпечення належного виконання попереджень та
рекомендацій ЄРСР;
– організовувати та проводити рецензування аналізу компетентних
органів, в тому числі розробку керівних принципів і рекомендацій, виявлення
найкращої практики, з метою зміцнення послідовності результатів наглядової
практики;
– проводити моніторинг та оцінку розвитку ринку в сфері своєї
компетенції, в тому числі відповідних тенденцій з надання кредиту, зокрема,
для домашніх господарств і МСП;
– здійснювати економічний аналіз ринків та інформувати про виконання
функцій ЄБО;
– сприяти захисту вкладників та інвесторів;
– сприяти послідовній та узгодженій взаємодії керівників наглядових
органів, моніторингу, оцінці та вимірюванню системних ризиків, також
розробці і узгодженню планів відновлення та резолюцій, забезпечуючи високий
рівень захисту вкладників і інвесторів по всьому Союзу та розробляючи методи
для резолюцій проблемних фінансових установ та оцінку необхідності
відповідних фінансових інструментів;
– виконувати будь-які інші завдання, викладені в Положенні або в інших
законодавчих актах;
– публіковувати, а також регулярно оновлювати на своєму веб-сайті
інформацію, що відноситься до його сфери діяльності, зокрема, в сфері своєї
компетенції, про зареєстровані фінансові установи, з тим щоб забезпечити щоб
інформація була легко доступною громадськості;
– взяти на себе, у міру необхідності, всі існуючі й поточні завдання
Комітету європейських органів банківського нагляду (КЄОБН).
Для досягнення поставлених завдань Орган має такі повноваження,
зокрема:
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– розробляти проекти з реалізації технічних стандартів у конкретних
випадках;
– розробляти принципи і рекомендації;
– приймати індивідуальні рішення для компетентних органів у
конкретних випадках;
– приймати індивідуальні рішення на адресу фінансових установ, у
конкретних випадках;
– надавати висновки в Європейський Парламент, Європейську Раду або
Європейську Комісію;
– збирати необхідну інформацію стосовно фінансових установ;
– розробляти загальні методології для оцінки впливу характеристик
продуктів та процесів розподілу на фінансове становище установ та захист прав
споживачів;
– забезпечити централізований доступ до бази даних про зареєстровані
фінансові установи в сфері своєї компетенції, що передбачені законодавчими
актами.
Єдиний механізм банківського нагляду
З метою безпосереднього здійснення пруденційного нагляду на
національних рівнях країн – членів ЄС було створено так званий Єдиний
механізм банківського нагляду (Single Supervisory Mechanism, SSM). До складу
SSM входять ЄЦБ та наглядові органи країн-членів. Діяльність SSM
спрямована на вирішення таких завдань: забезпечення безпеки і надійності
європейської банківської системи; підвищення фінансової інтеграції та
стабільності; забезпечення послідовного спостереження.
У новій пруденційній структурі ЄЦБ має вирішувати такі завдання:
– санкціонування та відкликання повноважень кредитних організацій;
– здійснювати такі завдання стосовно кредитних установ, створених у
країнах-членах, що планують здійснювати закордонну діяльність або
відкривати філії, які здійснює компетентний орган країни-члена, з якої
походить кредитна установа, відповідно до законодавства ЄС;
– здійснювати оцінку повідомлень про придбання та відчуження
«кваліфікованого володіння» в кредитних організаціях, окрім випадків
накладання банківських резолюцій;
– забезпечувати дотримання актів, які передбачають накладання
пруденційних вимог до кредитних установ стосовно вимог до власних фондів,
сек'юритизації, значного перебільшення лімітів, ліквідності, левереджу,
звітування та розкриття інформації з цих питань;
– забезпечувати дотримання актів, які накладають вимоги до кредитних
установ, в яких запроваджено потужний механізмів управління, в тому числі
вимоги до придатності та відповідності для осіб, відповідальних за управління
діяльністю кредитних організацій, процеси управління ризиками, механізми
внутрішнього контролю, політики і практики оплати праці та ефективні
процеси внутрішньої оцінки достатності капіталу, в тому числі моделей
внутрішніх рейтингів;
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– проводити контрольні огляди, у тому числі в разі необхідності в
координації з ЄБО, стрес-тести та здійснювати їх можливу публікацію, для того
щоб визначити, чи є реалізуються в кредитних установах домовленості,
стратегії, процеси і механізми, чи є в наявності у кредитних установах власні
кошти, задля забезпечення раціонального управління і покриття їх ризиків; на
основі наглядового огляду накладати на кредитні організації додаткові вимоги
до власних фондів, особливі вимоги щодо публікації та ліквідності, а також
інші заходи, які є спеціально доступними для компетентних органів відповідно
до законодавства Союзу;
– здійснювати на консолідованій основі нагляд за материнськими
компаніями кредитних організацій, створених в одній з країн-членів, у тому
числі за фінансовими холдинговими компаніями і змішаними фінансовими
холдинговими компаніями, а також брати участь у спостереженні на
консолідованій основі, в тому числі як наглядачі, не перешкоджаючи
національним компетентним органам виступати спостерігачами по відношенню
до материнських компаній, що створені в інших, ніж країни-члени країнах;
– брати участь у додатковому нагляді за фінансовим конгломератом щодо
кредитних організацій, що входять у нього, та виконувати завдання
координатора, де ЄЦБ призначається як координатор фінансового
конгломерату відповідно до критеріїв, викладених у відповідному законі
Союзу;
– здійснювати наглядові завдання щодо планів відновлення та раннього
втручання, коли кредитна установа або група, щодо яких ЄЦБ виконує функції
консолідуючого наглядача, не відповідає або може порушити запроваджені
пруденційні вимоги, і тільки в тих випадках, явно передбачених відповідним
законодавством Союзу для компетентних органів, вимагати структурні зміни
від кредитних організацій для запобігання фінансового стресу або краху;
– для кредитних установ, створених в країнах-членах, які відкривають
філії або здійснюють транскордонні операції в країнах-членах, ЄЦБ повинен у
межах своїх повноважень, виконувати завдання, що покладенні на національні
компетентні органи відповідно до законодавства Союзу.
При здійсненні банківського нагляду ЄЦБ застосовує такі інструменти:
– ЄЦБ готує нормативні акти, керівництва та загальні розпорядження
національним компетентним органам відповідно до яких національні
компетентні органи приймають наглядові рішення;
– коли це необхідно для забезпечення послідовного застосування високих
контрольних стандартів, ЄЦБ може в будь-який час за власною ініціативою
після консультацій з національними компетентними органами або на прохання
національного компетентного органу, з застосуванням всіх своїх повноважень
здійснювати безпосередньо нагляд за однією або кількома кредитними
установами, в тому числі і в тому випадку, якщо фінансова допомога була
запрошена або побічно отримана з EFSF або ESM;
– ЄЦБ може також запросити, в спеціальному порядку або на постійній
основі, інформацію від компетентних національних органів про виконання
наданих завдань.

75

При здійсненні безпосереднього банківського нагляду ЄЦБ має наступні
повноваження: запитувати інформацію; проводити контрольні огляди, інспекції
на місцях та розслідування; надавати або відкликати банківські ліцензії;
оцінювати придбання та відчуження кваліфікаційних холдингів банків;
забезпечувати дотримання пруденційних правил ЄС; встановлювати більш
високі вимоги до капіталу («буфери») для того, щоб протистояти будь-яким
фінансовим кризам
Макропруденційна політика зорієнтована на запобігання системним
ризикам через два виміри: перший – часовий, тобто розвиток системного
ризику протягом часу; другий – певного часового моменту, тобто
розповсюдження системного ризику всередині фінансової системі у певний
момент часу.
Ключовим аспектом часового виміру є: стримування та зниження
проциклічності фінансової системи; встановлення на скільки системні
фінансові ризики посилюються при взаємодії з іншими секторами фінансової
системи; відслідковування результатів взаємодії фінансової системи та реальної
економіки, що можуть призвести до фінансового кризи.
Основними інструментами здійснення контролю за виявленням
системних ризиків є проведення стрес-тестів та встановлення буферів на
капітал.
Вимоги до мінімального розміру банківського капіталу
за Базелем ІІІ
Показник
Мінімальний розмір, % від
зважених за ступенем ризику
активів
Буфер збереження капіталу, (%)
Мінімальний розмір капіталу
плюс
буфер
збереження
капіталу, (%)
Антициклічний
буфер
з
інтервалом 0–2%
Мінімальний розмір капіталу
плюс
буфер
збереження
капіталу, плюс антициклічний
буфер, (%)

Звичайний
власний капітал

Капітал І рівня

Сукупний
капітал

4,5

6,0

8,0

2,5

2,5

2,5

7,0

8,5

10,5

0
2
7,0
...
9

0
2
8,5
...
10,5

0
2
10,5
...
12,5

Згідно зі ст. 129 Угоди про асоціацію, ЄС та Україна усвідомлюють
важливість наближення чинного законодавства України до права
Європейського Союзу. Україна взяла зобов’язання забезпечити поступове
приведення у відповідність свої чинні закони та майбутнє законодавства до
acquis ЄС. Враховуючи взяті Україною зобов’язання Україна також має
адаптувати внутрішнє законодавство в сфері банківського та пруденційного
нагляду відповідно до стандартів ЄС.
Перспективи України щодо макропруденційної політики: запровадження
директив ЄС передбачені угодою про асоціацію; співпраця з наглядовими
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органами ЄС; дотримання стандартів щодо власного капіталу та формування
буферів; запровадження інструментів макропруденційного нагляду.
О. В. СТЕПАНОВА,
кандидат економічних наук,
старший науковий співробітник,
ДУ «Інститут економіки
та прогнозування НАН України», м. Київ
ФІСКАЛЬНА СТІЙКІСТЬ У ПЕРСПЕКТИВІ ДЕМОГРАФІЧНИХ ЗМІН:
ЄВРОПЕЙСЬКИЙ ТА НАЦІОНАЛЬНИЙ ВИМІР
Протягом останніх двох десятиліть у більшості країн світу витрати на
охорону здоров’я стрімко зростали, що викликано: зміною демографічної
структури населення, а саме зростанням довголіття та старінням населення;
розвитком технологічного прогресу в медичній галузі; трансформацією
структури захворювань, зміною пріоритетів та потреб населення в медичній
допомозі як наслідок зростання його доходів. Ці фактори стали однією із
причин зменшення стійкості усієї системи державних фінансів.
Аналіз наукових та практичних підходів до визначення стійкості системи
державних фінансів [1–3] дозволяє визначити, що її забезпечення насамперед
орієнтовано
на
підвищення
спроможності
держави
підтримувати
функціонування державних фінансів на платоспроможному рівні за умови
впливу різних факторів, а також необхідності виконання основних зобов’язань
у довгостроковій перспективі [4].
Для оцінки стійкості державних фінансів країн ЄС Європейською
Комісією було розроблено відповідну методологію, що базується на розрахунку
індикаторів середньо- та довгострокової фіскальної стійкості. Індикатори
середньострокової фіскальної стійкості S1 та довгострокової фіскальної
стійкості S2 визначають фіскальний розрив, який необхідно усунути для
забезпечення стійкості державних фінансів та платоспроможності держави у
відповідному періоді [5]. Чим більшим є значення індикаторів, тим більшого
коригування потребує баланс бюджету для забезпечення фіскальної стійкості.
Оптимальним способом реагування на отримані результати оцінки стійкості
системи державних фінансів є визначення та дослідження основоположних
факторів, які обумовлюють їх формування та зміну.
Індикатори S1 та S2 містять компонент, який дозволяє врахувати у
середньо- та довгостроковій перспективах зміну віково-залежних державних
витрат (державні витрати на пенсійне забезпечення, охорону здоров’я та
довготривалий догляд) та враховує прогноз старіння населення. Отже, високий
ризик середньострокової стійкості державних фінансів мають п’ять країн –
Бельгія, Італія, Франція, Португалія, Естонія); середній ризик – Велика
Британія, Фінляндія, Угорщина, Кіпр, Австрія. Словенія. Усі інші країни мають
низький ризик середньострокової стійкості державних фінансів. Високий ризик
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впливу зростання віково-залежних витрат на стійкість державних фінансів на
середньострокову перспективу до 2030 р. мають: Литва, Ірландія, Німеччина,
Велика Британія, Фінляндія, Франція Австрія та Чехія.
За оцінкою індикатора довгострокової стійкості державних фінансів (S2),
серед країн ЄС високий ризик стійкості має Словенія, що обумовлено високим
рівнем зростання віково-залежних видатків на пенсійне забезпечення. Середній
ризик стійкості мають дванадцять країн, а всі інші – низький ризик
довгострокової стійкості державних фінансів. У таких країнах, як Ірландія,
Велика Британія, Португалія, Іспанія, Словаччина, Польща та Австрія, рівень
впливу віково-залежних витрат на охорону здоров’я на довгострокову стійкість
державних фінансів високий.
В Україні також відбуваються процеси зростання довголіття та старіння
населення. Під впливом несприятливої соціально-економічної ситуації, різкого
зниження народжуваності при народженні в 90-х роках минулого століття
очікувана тривалість життя в Україні суттєво зменшилася. З огляду на такі
тенденції кількість працездатного населення та, як наслідок, кількість платників
податків і внесків суттєво зменшиться, а кількість отримувачів пенсій стрімко
зростатиме. Крім цього, збільшуватиметься навантаження на заклади системи
охорони здоров’я, а також мережу установ системи соціального
обслуговування, що надають соціальні послуги особам старшого віку.
На основі методології Європейської Комісії [5] нами було проведено
аналіз впливу зростання віково-залежних витрат на охорону здоров’я в Україні
на середньострокову (рис. 1) та довгострокову (рис. 2) стійкість державних
фінансів відповідно до різних сценарних прогнозів: стабілізаційного,
конвергентного, історичного сценаріїв та сценарію боргового коригування.
Аналіз результатів отриманих розрахунків доводить, що за умови
реалізації стабілізаційного сценарію ризик середньострокової стійкості
державних фінансів в Україні (S1) можна визначити як низький. Однак навіть за
умови реалізації такого сценарію високий рівень впливу матимуть віковозалежні витрати на охорону здоров’я.
Окрім цього, можна стверджувати, що як на срередньострокову, так і на
довгострокову перспективу відбуватиметься кардинальна трансформація
«витратного профілю» на охорону здоров’я за статево-віковими групами у
середньостроковій та довгостроковій перспективі, яка зокрема, зумовлена
зміщенням споживання цих витрат до населення старших вікових груп (старше
50 р.) та зростання їх частки.
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Рис. 1. Результати розрахунку індикатора середньострокової стійкості
державних фінансів в Україні (S1), % ВВП*
*Демографічні прогнози України до 2060 року за даними Інституту демографії та
соціальних досліджень ім. М.В. Птухи НАН України (для прикладу використано прогноз
населення: висока народжуваність – висока тривалість життя – висока міграція).

Джерело: розрахунки автора.

Рис. 2. Результати розрахунку індикатора довгострокової стійкості
державних фінансів в Україні (S2), % ВВП*
*Демографічні прогнози України до 2060 року за даними Інституту демографії та

соціальних досліджень ім. М.В. Птухи НАН України (для прикладу використано прогноз
населення: висока народжуваність – висока тривалість життя – висока міграція).

Джерело: розрахунки автора.
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Як засвідчує проведений аналіз (рис. 2), у довгостроковій перспективі
виклики для фіскальної стійкості поглиблюються та обсяг необхідного
фіскального коригування зростає. Отже, одним із питань, яке досить часто
постає сьогодні перед урядами країн, є формування оптимального фіскального
простору, достатнього для державного фінансування охорони здоров’я на рівні,
що відповідає потребам населення, та дотримання при цьому умови збереження
стійкості всієї системи державних фінансів.
Проведений аналіз дає змогу зробити висновок про високий рівень
впливу фактора зростання витрат на охорону здоров’я, зумовлених, зокрема,
старінням населення, на середньострокову та довгострокову фіскальну
стійкість в Україні. У таких умовах виникає необхідність проведення на
постійній основі діагностики впливу зростання витрат на охорону здоров’я під
тиском різних факторів на стійкість державних фінансів в Україні, а також
розроблення механізмів подолання потенційних проблем щодо стійкості на
середньострокову та довгострокову перспективи.
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ВІРТУАЛІЗАЦІЯ І ГЛОБАЛЬНІ ПРОЦЕСИ
Завдяки досягненням ІКТ галузі виникають нові фінансові інструменти.
Віртуальні валюти (або криптовалюти), технічним підгрунтям яких виступають
ІКТ, набули значного поширення та популярності. Віртуальні валюти
виступають цифровим посередником при обмінні і функціонують у віртуальних
приватних платіжних системах, не маючи при цьому законодавчого
закріплення в жодній із юрисдикцій.
Виникнення і поширення віртуальних валют створює конкуренцію
традиційним платіжним засобам. Нижче подана їх класифікація (табл. 1).
Таблиця 1
Загальна класифікація віртуальних валют
Централізована
Адміністратор,
обмінник,
Конвертована
користувачі;
може обмінюватись на фіатні
гроші
Приклад: WebMoney
Адміністратор,
обмінник,
Неконвертована
користувачі;
не може обмінюватись на
фіатні гроші
Приклад: World of Warcraft
Gold
Джерело: FAFT Report «Virtual currencies» [1].

Децентралізована
Oбмінник,
користувачі
(адміністратора немає);
може обмінюватись на
фіатні гроші
Приклад: Bitcoin
Не існує

Окрім позитивних сторін, таких як безпека, надійність та
конфіденційність транзакцій, віртуальні гроші є також дієвим інноваційним
інструментом відмивання грошей, що відбувається у формі трансформації:
віртуальні гроші переходять у реальні (табл. 2) [2].
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Таблиця 2
Порівняльна функціональна характеристика електронних грошей та
віртуальної валюти
Формат
Одиниця
розрахунку
Хто приймає
Юридичний
статус
Емітент

Електронні гроші
Віртуальна валюта
Цифрові
Цифрові
Традиційна валюта (долар США, Вигадана валюта
Bitcoin,
євро, фунт тощо)
Linden Dollar) без юридично
закріпленого статусу
Усі емітенти
Зазвичай в межах віртуальної
спільноти
Регулюється
Не регулюється

Юридично
встановлені Не-фінансова
приватна
інституціями-емітентами
компанія
електронних грошей
Фіксована
Не фіксована (встановлюється
Пропозиція
попитом)
грошей
Так
Ні
Нагляд
В основному операційні
Юридичні, кредитні, ризики
Типи ризиків
ліквідності, операційні
Джерело: встановлено за даними звіту Європейського центрального банку [2].

Відповідно до схеми функціонування різних типів віртуальних валют з
погляду їх взаємодії із реальною фінансовою системою та економікою,
взаємодія відбувається двома шляхами: 1) монетарний потік через валютну
конвертацію; 2) реальний потік з точки зору можливості купівлі реальних
товарів та послуг. У відповідності до наведених детермінантів виділяють 3
схеми: 1 – схема закритої віртуальної валюти; 2 – схема віртуальної валюти з
одностороннім потоком; 3 – схема віртуальної валюти з двостороннім потоком.
Крім того, доцільно порівняти електронні (фудіціарні) гроші з віртуальними.
З точки зору впливу віртуальних валют на валютно-фінансову систему
країни, замкнута схема функціонування віртуальної валюти (неконвертована),
яка фокусується на функціонуванні специфічного віртуального співтовариства
(наприклад, он-лайн гра), не має жодного відношення до центрального банку і
жодним чином не впливає на фінансову систему. Що стосується більш
відкритих схем (частково конвертованих і повністю конвертованих),
констатуємо, що вони пов’язані з реальним сектором економіки [3]. Існує
можливість спекулятивних операцій і конвертовані віртуальні валюти можуть
бути використані для покупки реальних товарів та послуг, створюючи тим
самим конкуренцію традиційним платіжним засобам. Тому необхідно
проаналізувати потенційний вплив схем віртуальних валют відносно основних
банківських завдань: 1) стабільність цін; 2) стабільність фінансової системи; 3)
стабільність платіжних систем.
Найбільш важливі проблеми, що постають перед банківським сектором, в
умовах функціонування віртуальних платіжних систем є:
1) збереження одиниці розрахунку;
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2) ризики, пов’язані з монетарною політикою та її адекватною
імплементацією;
3) можливе спотворення грошових агрегатів.
Вартість віртуальної валюти та її волатильність визначаються п’ятьма
факторами:
1) пропозицією грошей та інших дій емітента, наприклад, рішення про
валютну інтервенцію з метою підтримки фіксованого курсу. Як правило, курс
встановлюється через bid/ask спред, хоча, наприклад, Linden Lab також реалізує
свій тип «грошової політики», яка полягає у емісії Linden Lab і продажу їх за
реальні гроші, виступаючи в якості емітента і отримуючи дохід від сеньйоражу;
2) розгалуженістю віртуальної мережі розрахунків. Цінність віртуальної
валюти (курс) визначається кількістю користувачів, які її приймають.
Відповідно, якщо зростає кількість користувачів валютою, тобто збільшується
попит на неї, обмінний курс зростатиме. Більш того, віртуальна валюта з
низьким рівнем торгівлі є волатильнішою, оскільки транзакції невеликої
кількості користувачів можуть впливати на курс;
3) інституційними засадами управління віртуальною валютою;
4) репутацією емітента валюти щодо виконання своїх зобов’язань.
Оскільки платежі віртуальними валютами не регулюються ані центральними,
ані комерційними банками, ключовим аспектом, що впливає на обмінний курс,
є довіра до емітента;
5) спекуляціями стосовно майбутньої вартості валюти.
Нестабільність віртуальних валют може спричинятися браком недовіри,
низькими об’ємами торгівлі, відсутністю законодавчого регулювання,
спекуляціями і кібератаками. Прикладом такої нестабільності може бути
динаміка Bitcoin, вартість якого сильно зростала по відношенню до долара
США. Так, 1 квітня 2011 р. обмінний курс Bitcoin
був USD 0,785. На
16.12.2017 р. курс становив уже USD 19134 [4], на 01.06.2018 – 7521 тис. дол.
США. Динаміка курсу Bitcoin/USD подана нижче на графіку (рис.1)

Рис. 1. Динаміка курсу Bitcoin/USD
Джерело: Bitcoin charts [4].
Волатильність курсу і одночасна нестабільність валюти може загострити
проблему. Фактично користувачі обмінюють реальні гроші на комп’ютерні
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біти. Немає ніякого активу з внутрішньою вартістю, який би забезпечував
цінність валюти. Ринок віртуальної валюти є неліквідним і ґрунтується лише на
бажанні використовувати нові платіжні одиниці. Ліквідність даної валюти
базується лише на бажанні інших її приймати (купувати). Наразі схеми не
передбачають кредитування і роль банків може зводитися до того, що вони
виступатимуть депозитарною установою файлових гаманців з Bitcoin,
гарантуючи фінансову безпеку інноваційних валют. По суті, з огляду на
обмежений зв'язок з реальною економікою, низькими об’ємами торгівлі в
глобальному масштабі, віртуальні валюти сьогодні не чинять прямого впливу
на світову валютно-фінансову систему, оскільки віртуальні валюти
функціонують за типом внутнісистемних елементів “in-house” і можуть бути
класифіковані як специфічний вид транзакцій у межахах тієї самої ситеми (“onus”).
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БАНКОВСКАЯ СИСТЕМА КИТАЯ: РАЗВИТИЕ ФИНАНСОВЫХ
ТЕХНОЛОГИЙ
Известно, что банковская система Китая прошла несколько этапов
реформ. Самым знаковым можно считать период подготовки банковской
системы к конкуренции с иностранными банками после вступления во
Всемирную торговую организацию (2001 г.) и принятия обязательств по
открытию финансовых рынков через пять лет. В конце 2006 года Китай
полностью открыл доступ иностранных банков на свой рынок и их доля
возросла до 2,4%.
К 2008 году в Китае сложилась следующая структура банковской
системы.
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Центральный банк: Народный банк Китая (НБК), государственный
эмиссионный, кредитный и расчетный центр Китайской Народной
Республики, основан в 1948 году.
Политические банки: это специализированные банки, которые выдают
денежные средства для поддержки государственной экономической политики
(действуют по принципам планового управления, целевого аккумулирования
и использования средств, самобалансирования и безубыточности).
Коммерческие банки: а) государственные коммерческие банки (Торговопромышленный банк Китая, Банк Китая, Сельскохозяйственный банк Китая и
Народный
строительный
банк
Китая),
выполняющие
функцию
предоставления финансовой поддержки процессу реформ ; б) акционерные
коммерческие банки, которые осуществляют основные банковские операции и
сделки.
Городские банки: главной задачей является выдача кредитов для
поддержки и развития инфраструктуры города. Подобные банки существуют
в крупных городах страны, таких как Шанхай, Пекин, Чжэнчжоу.
Другие финансовые учреждения: представлены городскими и сельскими
кредитными
кооперативами,
сельскиими
коммерческими
банками,
инвестиционными траст-компаниями, финансово-кредитными компаниями,
иностранными банками и т.д.
В настоящее время Китайская Народная Республика, являясь одним из
лидеров мировой экономики, располагает высокоразвитой финансовой
системой как на геополитическом, так и на внутреннем потребительском
уровне.
Так, уже в 2016 году банковский сектор Китая стал крупнейшим в мире:
объем активов достиг 33 трлн дол. США против 31 трлн в еврозоне, 16 трлн –
у США и 7 трлн – у Японии. Этот показатель в 3,1 раза превысил ВВП Китая
против 2,8 раза для еврозоны.
По данным Банка международных расчётов, общий объём
кредитования в Китае нефинансового сектора в процентах от ВВП в 2017
году достиг 257%, тогда как у других стран этот показатель составляет: для
США – 249%, Великобритании – 281%, Японии – 373%.
В 2018 году крупнейшие банки Китая заняли первые четыре строчки
ежегодного мирового рейтинга Top-1000 британского журнала The Banker. В
основе рейтинга лежит показатель капитала первого уровня. Так, Industrial and
Commercial Bank of China (ICBC) сохраняет лидирующие позиции уже на
протяжении шести лет, его капитал оценивается в 324 млрд дол. США. На
втором месте оказался China Construction Bank (272 млрд дол.), третью
строчку занимает Bank of China (224 млрд дол.), а замыкает четверку
Agricultural Bank of China (218 млрд дол.). Китай также превзошел другие
страны по приросту прибыли банковской отрясли – показатель КНР
составил 29,3 млрд дол. США. На второй строчке расположились банки
Италии, на третьем месте — британские банки.
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Прогнозируется, что к концу 2020 года рынок потребительского
кредитования Китая вырастет до 1,6 трлн дол. США, что эквивалентно ВВП
Мексики.
Банковская система Китая не остается в стороне от революционных
изменений в сфере финансовых технологий. Финтех-индустрия в Китае
оценивается в 2,2 трлн дол. США и является одним из самых инновационных
и перспективных рынков такого рода в мире. В этом отношении она
составляет конкуренцию электронной коммерции и разработке мобильных
приложений, являясь одной из самых востребованных и прибыльных
технологических площадок глобального уровня.
Онлайн-сфера
характеризуется
такими
показателями:
доля
подключившихся к сети Интернет пользователей достигла 58% (порядка 800
млн чел., в стране насчитывается 550 млн. смартфонов. Стали нормой онлайнплатежи: в 2016 году услугами электронных платежных систем для покупок в
магазинах воспользовалось 195 млн чел. Ожидается, что к 2020 году их число
превысит 320 млн.
Бурными темпами растет онлайн-кредитование. Происходит процесс
перерождения традиционных банковских учреждений в интернет-банки. Так,
банк CITIC объявил о начале сотрудничества с Baidu – крупнейшей поисковой
платформой Китая. Сфера их интересов охватывает выпуск кобрендинговых
кредитных карт и предоставление финансовых онлайн-услуг. В начале 2015
года WeChat запустил сервис WeBank, доступный для 850 миллионов активных
пользователей WeChat и QQ. Во второй половине 2015 года стартовала
платформа My Bank от компании Alibaba, которая предлагает индивидуальное
кредитование по более привлекательным ставкам, чем остальные.
Финтех-индустрия в Китае также выступает в качестве катализатора
развития международных финансовых услуг, базирующихся на местных
платформах. К ним относится, к примеру, международное управление
капиталом, зарубежные инвестиционные услуги и другие финансовые
продукты.
І.А. ШОВКУН,
кандидат економічних наук,
провідний науковий співробітник
ДУ «Інститут економіки
та прогнозування НАН України», м. Київ
ДОСТУПНІСТЬ БАНКІВСЬКОГО КРЕДИТУВАННЯ ЯК ЧИННИК
ПРОМИСЛОВОГО РОЗВИТКУ
Розвиненість фінансового ринку визнається необхідною компонентою
сприятливого для індустріального розвитку інвестиційного клімату.
Фінансовий ринок є центральним елементом інвестиційного механізму, від
дієвості якого залежить розвиток національного господарства кожної країни.
Ефективно функціонуючий фінансовий сектор акумулює кошти, що заощаджує
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населення та надходять із-за кордону, з тим, щоб передати їх на виконання
високоприбуткових бізнесових та інвестиційних проектів.
Результати
численних досліджень показують, що приватні інвестиції слугують
визначальною детермінантою підвищення продуктивності та зростання
економіки [1]. Для того, щоб інвестиції приватного бізнесу зростали, конче
потрібно, щоб фінансові ринки були здатні надати доступ приватним
інвесторам до фінансових продуктів з різних джерел – позик надійних банків,
капіталу добре організованих фондових бірж, венчурних фондів тощо. Крім
того, фінансові ринки потребують належного регулювання, щоб забезпечити
права інвесторів і гарантувати безпеку інвестицій.
Україна за розвитком фінансового ринку у глобальному рейтингу посідає
120 місце серед 137 країн і має бал 3,1 за шкалою від 1 до 7 можливих [2].
Рейтингові оцінки свідчать, що фінансова система країни є малоефективною та
недостатньо розвиненою.
Складність доступу індустріального бізнесу до ресурсів фінансових
ринків є одним з проблемних аспектів інвестиційного клімату України. Витоки
цієї проблеми полягають у недостатній пропозиції грошей в економіці [3],
низькому рівні нагромадження валових заощаджень, а її загострення в останні
роки було пов’язане з нестабільністю фінансового сектору та ненадійністю
суб’єктів
реального
бізнесу.
Дисфункціональність
усіх
елементів
трансмісійного механізму, що здійснює перерозподіл фінансових ресурсів в
економіці (банківського сектору, небанківських фінансових інститутів,
бюджету) зумовлює збереження розривів між тими секторами економіки, де
концентруються фінансові ресурси, і тими, де існує їх гострий дефіцит [4].
Зокрема, фінансовий сектор не повною мірою виконує свою основну функцію –
акумулювати заощадження інших секторів, трансформуючи їх у виробничий
капітал через механізми непрямого (боргового або пайового) фінансування, і
тим самим сприяти міжгалузевому перерозподілу капіталу.
Процеси рекапіталізації переважної більшості банків забезпечили появу в
країні топ-20 надійних фінансових установ, що мають високі прибутки. Після
збиткових для банківської системи України 2014–2017 рр., фінансовий
результат банків за 2018 р. став найбільшим в історії (чистий прибуток
платоспроможних банків становив 21,7 млрд грн.) [5]. Подальше оздоровлення
фінансового сектора дозволить розширювати кредитування реального сектора
ближчим часом за умови посилення кредитоспроможності позичальників.
Підприємства не всіх галузей національної промисловості спроможні
оплачувати послуги з кредитування. Загалом коефіцієнт покриття відсоткових
витрат операційним прибутком досить високий для реального сектору (за 6
місяців 2018 р. становив 4.7). Підприємства більшості галузей мають достатній
запас операційного прибутку і здатні пережити зростання фінансових витрат.
Проте після двох глибоких криз 2008–2009 та 2014–2016 років у бізнессередовищі країни з’явилося чимало неплатоспроможних компаній,
неспроможних обслуговувати кредитні борги. Найбільше таких компаній у
машинобудуванні (обсяг банківського боргу 34 млрд грн), хімічній (20 млрд
грн), харчовій (30 млрд грн), металургійній (4 млрд грн) та добувній (6 млрд
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грн) галузях промисловості, виробництві будівельних матеріалів (3 млрд грн)
тощо [6]. Зокрема, машинобудування постраждало внаслідок втрати
російського ринку, на хімічну промисловість
вплинули
складнощі з
постачанням сировини та втрата частини потужностей на НКТ, проблеми в
харчопромі були спричинені дефолтом тих боржників (виробників молочної
продукції), для яких російський ринок був головним. За визнанням НБУ,
позичальників очікує ризик
збільшення відсоткових витрат внаслідок
підвищення облікової ставки та здороження нових кредитів. Тож поглиблення
обмежень доступу до кредитних ресурсів стримуватиме економічний розвиток
загалом і промисловий, зокрема.
Переобтяженість бізнес-середовища великою кількістю токсичних ланок
у вигляді неплатоспроможних підприємств і позичальників, переважна
більшість з яких має незадовільну кредитну історію, слугує безпосередньою
ознакою його ненадійності [7]. Коло платоспроможних позичальників поміж
підприємств промисловості є досить вузьким, що зумовлено незадовільними
фінансовими результатами їх діяльності та великою борговою залежністю. За
оцінками НБУ, у реальному секторі тривало зниження рентабельності, що
розпочалося у ІІІ ка. 2017 р. і продовжувалося у 2018 р. Ризики погіршення
платоспроможності банківських позичальників пов’язуються з подальшим
збільшенням витрат на оплату праці персоналу, зростанням відсоткових ставок
за новими кредитами, а також зниженням світових цін на важливі види
експортної продукції металургії та олійно-жирової промисловості. Тож
обмеження в доступі до кредитних ресурсів банків для підприємства
промисловості посилюватимуться.
Емпірична перевірка впливу банківського кредитування на промисловий
розвиток України, здійснена за допомогою економетричної моделі (1) 2,
підтвердила гіпотезу щодо статистичної значущості цього зв’язку у часовому
періоді 2007–2017 рр. :
MV = 0.505128*LOA(-1) +51315.85*C
Prob. t-Statistic
0.0021
0.4821

(1)

R-squared

0.002107

0.668621

DW

0.733901

Prob(F-statistic)

Модельні оцінки з високим рівнем статистичної значущості (що
підтверджується значенням Prob. t-Statistic фактору) свідчать, що банківське
кредитування позитивно впливає на додану вартість промисловості (MV) на
всьому часовому проміжку. Так, приріст банківського кредиту на 1 грн
відгукується зростанням доданої вартості промисловості на 0,51 грн із лагом в
один рік. Варто зазначити, що представлена модель є спрощеною, оскільки
оцінює вплив лише одного фактора (за інших рівних умов) і не враховує інших
важливих чинників. Проте оцінки моделі слугують коректним аргументом на
Аналіз статистичних характеристик регресійного рівняння (побудованого у середовищі пакету Eviews 7.0) та
перевірка його якості з використанням формальних тестів (Breusch-Godfrey Serial Correlation LM Test щодо
відсутності автокореляції вищих порядків, гетероскедастичності – Heteroskedasticity Test: Breusch-PaganGodfrey) підтвердили адекватність моделі (4).
2
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користь важливості заходів кредитної політики у створенні сприятливого
клімату для промислового розвитку в країні.
Порівняння обсягів кредитування банками приватного сектору економіки
(табл. 1) в Україні та у референтних групах країн свідчить про обмежену
доступність кредитних ресурсів для українських позичальників. Зокрема, обсяг
банківського кредитування в Україні становив 31% ВВП у 2017 р., тоді як
середній у пострадянських країнах – 37%, країнах рейтингу GMCR – 82%,
ОЕСР – 84%, БРІКС – 108%. Дво-триразове відставання України за обсягами
банківського кредитування слугує ознакою фінансового голоду приватного
сектору економіки.
Таблиця 1
Внутрішнє кредитування приватного сектору економіки банками у групах
країн світу та в Україні за 2007–2017 рр. (% ВВП)
2007

2008

2009

2012

2013

2014

2015

2016

2017

Країни ОЕСР
Мінімальне значення
17,8 16,9 18,0 19,9 22,2 21,9 23,9 25,9 12,0
Максимальне значення 250,5 197,4 201,3 182,1 177,0 173,3 170,7 175,3 165,6
Середнє значення
100,1 103,0 104,2 94,4 92,4 89,4 88,0 88,8 85,3
Країни БРІКС
Мінімальне значення
37,8 41,6 45,3 43,9 47,9 51,9 51,9 49,5 52,7
Максимальне значення 136,7 140,3 155,4 198,5 218,2 233,2 207,9 203,8 155,8
Середнє значення
74,2 76,0 82,6 92,3 97,3 102,0 100,6 98,8 83,4
Країни рейтингу
GMCR*
Мінімальне значення
25,2 26,3 24,9 29,9 32,4 31,1 29,9 28,2 26,4
Максимальне значення 167,1 170,2 172,4 166,7 168,3 169,2 170,4 175,3 140,9
Середнє значення
85,0 86,6 90,6 90,3 90,6 89,3 88,8 89,2 81,7
Пострадянські
країни**
Мінімальне значення
6,2 13,3 12,3 12,1 15,5 19,9 21,0 17,7 12,5
Максимальне значення
80,0 86,4 76,1 67,8 69,6 68,1 64,5 60,5 58,5
Середнє значення
37,2 41,1 41,9 40,1 41,9 42,2 41,4 39,3 37,1
Україна
58,1 73,8 73,4 53,8 58,7 59,8 47,0 38,6 31,1
* У цьому аналізі до групи включено перші 30 країн, визначені за пятирічний період, з
рейтингу 2016 Global Manufacturing Competitiveness Ranking.
** Група складається з тих пострадянських країн, що не входять до інших
референтних груп.
Джерело: складено за даними: Domestic credit to private sector by banks (% of GDP).
World
Development
Indicators.
Last
Updated
Date
14.11.2018.
URL:
https://data.worldbank.org/indicator/FD.AST.PRVT.GD.ZS?view=chart

Особливо непрості стосунки вибудувані між банками і промисловістю.
Питома вага переробної промисловості у галузевій структурі банківського
кредитування в Україні зросла з 19,6 до 24,2% упродовж 2013–2018 рр., але
водночас збільшилась частка прострочених кредитів – з 9,8 до 45,7% [8].
Значну частину позикових коштів, залучених у переробну промисловість,
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кредитори визнають непрацюючими кредитами або безнадійними боргами.
Частка непрацюючих кредитів у галузях переробної промисловості становила
72% у машинобудуванні (дані на кінець 2018 р.), 71% – у металургії, 68% – у
хімічній промисловості та фармацевтиці, 70% – в олійножировому виробництві,
58% – у харчовій промисловості, 41% – у виробництві будівельних матеріалів
тощо [6]. Фінансовий стан підприємств-боржників такий, що вони не мають
власних ресурсів для обслуговування кредитів і перспективи відновлення
платоспроможності більшості з них є примарними.
Як джерело капітальних інвестицій використовується лише 0,4–2,6% від
сукупного обсягу кредитних коштів, залучених у переробну промисловість.
Переважна частина із залученого кредитного ресурсу обслуговує поточну
діяльність підприємств переробної промисловості, а капітальне відтворення –
мізерна. Пропорції за напрямками використання кредитних ресурсів, що
склалися у промисловості, цілком виправдані, зважаючи на рівень відсоткових
ставок за новими кредитами. Відсоткові витрати промислових компаній не
покриваються їхнім операційним прибутком.
Таким чином, забезпечення доступу
до джерел фінансування
залишається злободенним питанням для індустріального бізнесу в Україні.
Важливими заходами з покращення інвестиційного клімату та спрощення
доступу до капіталів має стати їх реформування фінансових ринків,
удосконалення грошово-кредитної політики, відкриття транскордонних каналів
фінансування.
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FISCAL MECHANISMS
OF SOCIO-ECONOMIC DEVELOPMENT PROVISION
Compliance of state policies and regulatory mechanisms to today's challenges,
threats and needs, is an important prerequisite for economic, social, political,
democratic and cultural development of society. The system transformation
processes introduced in Ukraine necessitate the implementation of appropriate
adjustments in the system of state regulation and require extensive government use
of economic instruments and control of reproduction processes, which are crucial for
the success of public structural reforms. In addition, the emergence of complex new
threats and challenges that have both a direct and a hybrid character, actualizes the
need for the formation of appropriate mechanisms to overcome the effects of these
negative factors, stabilization and sustained development in a resource-constrained
environment. European integration processes that are underway, and strengthening
international, and particularly inter-regional cooperation, actualize a new set of
objectives and fiscal policies. In particular, to ensure the implementation of systemic
reforms, improve the competitiveness of the economy and national security, provide
quality public goods and services. World experience of successful economies
suggests that those reforms which have been clearly agreed upon the relationship of
the goals and objectives of the state policy, their consistency and transparency were
the most effective ones.
The budget system is a reflection of socio-economic processes in the state.
Budgetary tools should provide positive momentum and the ability to reduce the
negative impact of numerous challenges and risks that are exacerbated, not only
during crisis but in the period of transformational changes that are taking place in the
politico-economic and socio-cultural spheres. Modern state budget system of
Ukraine were formed under the influence of various negative external and internal
factors that exacerbated its imbalances and at the same time stimulated the
modernization of fiscal arrangements. Under the influence of direct and hybrid
threats, which have spread in all spheres, the rise of internal systemic imbalances
took place. They are caused by a wide range of social, economic, political, and
ecological factors — both immediate and long-term, those associated with the
specifics of socio-historical development of the country, and those that are caused by
the transformational shifts of the modern stage.
The formation and implementation of fiscal policy in the context of post-crisis
recovery took place in the context of combination of two conflicting objectives:
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minimizing the fiscal burden on the economy to stimulate economic activity and
consumer demand and maximize the stimulating potential of fiscal policy, which is
traditional for the world of practice by means of counter-cyclical regulation. This led
to the necessity of carrying out in Ukraine of a number of reforms aimed at
improving fiscal, budgetary and tax relations, as well as to improvement of the
institutional components of the budgetary system.
The nature of the impact of fiscal policy on socio-economic development is
largely determined by the redistribution of the social product through the budget,
which is characterized by the volume and structure of the consolidated budget. Fiscal
policy is characterized by the growth of fiscal redistribution of GDP, that was due to
the change of mechanisms of budgetary regulation, aimed primarily at providing the
yearly balance of budget. Such processes have been accompanied by, in particular,
lower rates of several taxes, improving tax administration, the introduction and
abolition of tax exemptions that should contribute to the recovery of investment
activity, attempts to enhance the regulatory role of taxes and the implementation of
counter-cyclical fiscal policy levers. The share of consolidated budget revenues in
GDP varies over the period 2013-2017 in the range of 30.0% to 32,0 %. The ratio
increased from 30.2% in 2013 to 32.8% in 2016. Regarding the share of consolidated
budget expenditures in GDP, this was higher than the share of revenues of the
consolidated budget and reached in 2016 35,0% of GDP. This increase is due to the
growing role of the state in the conditions of transformational changes and
implementation of systemic reforms, as well as the need to increase expenditure on
the sector of security and defense in terms of military aggression and carrying out
anti-terrorist operation which proceeds in the East in 2014. The share of public
expenditure in the gross domestic product, which characterizes the total
redistribution of financial resources through the budget, gives the opportunity to
most fully define the scope of activities of the state. The analysis of scientific
approaches to the definition of the optimal level of public spending in terms of the
market showed that today the common approach is formed through the difference of
socio-economic, historical, national and other conditions of social development. It
should be noted that the quantitative indicators of state regulation of the economy
have a significant subjective component: under certain conditions, such indicators
can be too significant and insignificant. In addition, the establishment of unified
quantitative parameters of the public sector with theoretical and methodological
positions is a too complex task for any government. International financial
institutions, particularly the World Bank, focus their proposals on improving the
system of management of budget spending into the optimal structure and
effectiveness of budget management: ensure financial transparency, stability and
balanced budgets at all levels of the harmonized system of interbudgetary relations,
the efficiency of the budget process[1].
Urgent issue which requires a balanced and coordinated mechanisms to ensure
the efficiency of government policy is the need to eliminate budget and debt
imbalances and the formation of effective policy of public debt management. The
increase in debt burden was due, in particular, to more than three-fold devaluation of
the hryvnia, a decline in economic dynamics in all spheres, high social obligations of
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the state and stimulated the increase in expenditure on the sector of security and
defense. In addition, the strengthening of imbalances in the budget and fiscal sphere
was influenced by global factors: the slowing economic growth in China, the decline
in world prices for raw materials, the beginning of the rate hike cycle, the reduction
in foreign capital inflows in emerging markets[2]. As you know, the high amount of
public debt determines the emergence of the challenges and risks in all spheres. In
particular, due to increasing economic uncertainty and reducing private investment,
slowing the pace of economic growth increases the vulnerability of the economy to
external shocks — shocks to interest rates, prices for exported goods, the level of
demand in the partner countries. Due to the increase in debt there is a need to
generate current account surplus of the balance of payments or budget surplus to debt
repayment, which may reduce investment and consumer demand. There is the
inability to implement countercyclical fiscal policy in times of crisis. Due to the high
debt refinancing risk, the government may lose access to debt financing, which also
determines the formation of the crisis-impulses for the economy and the social
sphere.
Under such conditions, the priority task to ensure its effectiveness in the
medium term should be:
– provision of mechanisms for fiscal consolidation and reducing the budget
deficit to ensure a balanced budget system;
– improving the efficiency of public debt management;
– ensuring the further implementation of the reform of fiscal decentralization,
which should be a catalyst for the implementation of the sector reforms (education,
health and reform of housing and communal services), increasing efficiency of the
national economy;
– increasing the efficiency of tax mechanisms to stimulate socio-economic
development, the effectiveness of which for a long time was hampered by the
complexity of tax administration and certain institutional problems;
– ensuring the effectiveness of inter-budgetary relations that will improve the
efficiency of use of budgetary funds and ensuring their effectiveness;
– establishing an effective mechanism of verification and the introduction of a
mechanism for targeted delivery of benefits to recipients of social benefits, pensions
and allowances from the state, which should ensure the effectiveness of the system of
social protection and security of the citizens;
– transparency in public finances and ensuring the effectiveness of the
institutional mechanisms that will ensure transparency in public finances;
– coordination of budgetary and monetary policy in the context of public
financial management to ensure the protection of the national interests of the state,
reducing the risks of instability in the monetary sphere.
Budget reform is an important component of transformational changes in the
economy and social sphere in Ukraine. Further overcoming of a systemic crisis
should include, first and foremost, restoration in the new quality of basic institutions
of the budget system, as well as consistent solution on the basis of institutional
innovation contradictions of socio-economic development. The formation of an
effective fiscal policy is the key to the stability of the economy to achieve economic
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growth and improve the quality of public goods and services that will contribute to
the strengthening of national wealth and improving the quality of life of citizens.
Modernization of its components should be ensured through the achievement of the
institutional symmetry, adherence to the principles of fiscal fairness and
responsibility, which will not only balance the budget flows, but also create a solid
foundation for the achievement of stable positive dynamics of socio-economic
development of the state.
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ОСОБЛИВОСТІ ФІНАНСУВАННЯ ІННОВАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
ПРОМИСЛОВОГО СЕКТОРУ ЕКОНОМІКИ: ЄВРОПЕЙСЬКИЙ ДОСВІД
Одним із стратегічних напрямків економічного розвитку України є
інноваційна діяльність промислових підприємств. Вона забезпечує перехід
економіки країни на більш високий технологічний рівень і, відповідно, сприяє
підвищенню конкурентоспроможності країни.
Кількісне порівняння рівня економічної безпеки України з іншими
країнами світу можливе на основі Індексу глобальної конкурентоспроможності.
У 2018 р. експертами WEF було розроблено новий інструмент оцінки
продуктивності
світових
економік
–
Індекс
глобальної
конкурентоспроможності 4.0 2018 (Global Competitiveness Index 4.0 2018). За
його допомогою відображають здатність світових економік становити
конкуренцію іншим країнам в умовах четвертої промислової революції. На
основі GCI 4.0 – 2018 оцінка конкурентоспроможності здійснюється за 12
факторами, які є найбільш важливими складовими довгострокового зростання
національної економіки та доходів.
WEF надає структурний розріз по окремих регіонах та регіональним
об’єднанням. Так, наприклад десятку лідерів в рейтингу глобальної
конкурентоспроможності економіки утворюють: 1) США, 2) Сінгапур, 3)
Німеччина, 4) Швейцарія (п’ять років поспіль країна очолювала рейтинг лідерів
конкурентоспроможності), 5) Японія, 6) Нідерланди, 7) Гонконг, 8) Велика
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Британія, 9) Швеція, 10) Данія. Згідно з рейтингом Україна в 2018 р. посіла 83тє місце, основні фактори її конкурентоспроможності зображено на рис. 1. На
останньому, 140-му, місці перебував Чад [1–3].

Рис. 1. Рейтинг України за Індексом глобальної
конкурентоспроможності 4.0 (2018)
Промисловість є однією із провідних галузей національної економіки, яка
забезпечує сталу безпеку держави, формування її експортного потенціалу, а
також здійснює позитивний вплив на динаміку соціально-економічного
зростання України.
За останні роки значних збитків зазнала вітчизняна переробна
промисловість, частка якої у ВВП впала з 20,0% (2014 р.) до 12,4% (2017 р.) [4].
До причин падіння необхідно віднести в першу чергу конфлікт з Російською
Федерацією, втрату промислових територій на сході України, а також втрату
ринків збуту на пострадянському просторі, низьку конкурентоспроможність
деяких видів економічної діяльності після вступу до Світової організації
торгівлі (2008 р.), а також після підписання Повної та всеохоплюючої зони
вільної торгівлі між Україною та ЄС (ПВЗВТ), (2016 р.).
На сучасному етапі розвитку вітчизняні промислові підприємства, за
даними Держстату України, представлені в 2017 р. – 4699 од. (2014 р. – 10010
од.), з яких у переробній промисловості сконцентровано 3770 од. З них
найбільша частка – 24,9% (або 938 од.) припадає на підприємства з
виробництва харчових продуктів, напоїв і тютюнових виробів; 13,7% (517 од.) –
з виробництва гумових і пластмасових виробів, іншої неметалевої мінеральної
продукції; 9,7% (366 од.) – з металургійного виробництва, крім виробництва
машин і устаткування, а також 8,6% (323 од.) – з текстильного виробництва,
виробництва одягу, виробництва шкіри, виробів зі шкіри та інших матеріалів.
Кількість українських промислових підприємств протягом 2014–2017 рр.
значно скоротилася, досягнувши у 2017 р. показника 759 од. (2014 р. – 1609
од.). З них 680 промислових підприємств (2014 р. – 1449 од.) були інноваційно
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активними у переробній промисловості. Зокрема, найбільша кількість
зосереджена у галузі з виробництва харчових продуктів, напоїв і тютюнових
виробів – 167 од., по 69 од. – у металургійному виробництві, виробництві
готових металевих виробів, крім виробництва машин і устаткування, а також у
виробництві машин і устаткування, не віднесених до інших угруповань. Також
56 од., які займалися інноваційною діяльністю, працюють у галузі з
виробництва гумових і пластмасових виробів, іншої неметалевої мінеральної
продукції. Основні показники діяльності галузей переробної промисловості на
інноваційних засадах наведено в табл. 1. Отже, головним пріоритетом розвитку
країни повинна бути інноваційна складова розвитку пріоритетних галузей як
основна умова конкурентної економіки.
Таблиця 1
Основні показники інноваційної діяльності у переробній промисловості
України з 2014–2017 рр.
Роки
Показник
2014
2015
2016
2017
Кількість промислових підприємств за напрямами проведених інновацій у переробній
промисловості в Україні, од.
Усього
8395
3857
3525
3770
У тому числі займалися
1449
751
745
680
інноваційною діяльністю
З них витрачали кошти на
- внутрішні НДР
185
145
222
123
- зовнішні НДР
79
57
93
52
- придбання
машин,
870
414
513
434
обладнання та програмного
забезпечення
- інші зовнішні знання
71
25
70
40
- інше
128
193
343
160
- навчання та підготовку
293
персоналу
- ринкове запровадження
78
інновацій
Загальний обсяг витрат за напрямами інноваційної діяльності у переробній
промисловості в Україні, тис.грн.
Усього
6776293,0 13171458,8
21236095,5
7854525,7
У тому числі на
- внутрішні НДР
1209027,6 1819319,9
1554137,3
1673787,0
- зовнішні НДР
506905,1
188034,7
355034,1
201694,8
- придбання
машин, 4388938,5
10735571
18438710,1
5251153,5
обладнання та програмного
забезпечення
- інші зовнішні знання
32922,0
10494,1
49603,0
21717,1
- придбання
існуючих знань від інших підприємств
або організацій
- інше
638499,8
418039,1
838611,0
706173,3
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Закінчення таблиці 1
Загальний обсяг фінансування інноваційної діяльності переробної промисловості за
джерелами, тис. грн.
Усього
6776293,0
13171458,8
21236095,5
7854525,7
У тому числі
за рахунок коштів
- власних
5654976,7
12832922,6
20239005,9
6557826,7
- державного
343888,2
47525,2
142763,7
226705,5
бюджету
- місцевих бюджетів
65,0
386,6
8268,0
…
- позабюджетних
32585,2
1403,3
фондів
- вітчизняних
74277,6
134385,5
271391,1
інвесторів
- іноземних
135111,8
58633,0
17997,3
…
інвесторів
- кредитів
536531,3
113023,8
582542,7
593615,6
- інших
64937,7
43287,0
111132,4
92089,3
Кількість промислових підприємств у переробній промисловості в Україні, що
впроваджували інновації, од.
Усього
1131
675
667
610
У тому числі
впроваджували
555
361
464
399
інноваційні процес
-з них маловідходні,
136
205
171
ресурсозберігаючі
- з них впроваджували
421
нові або вдосконалені
методи
обробки
або
виробництва продукції
впроваджували
591
403
507
347
інноваційні
види
продукції
- з них нові для ринку
137
111
160
89
Джерело: Складено за даними Держстату України

Проведений аналіз інноваційної активності промислових підприємств
України свідчить про те, що вітчизняна економіка значно поступається
провідним індустріальним країнам (Німеччина – 69,7%, Канада – 60,0%, Бельгія
– 59,6%, Фінляндія – 57,0%, Ірландія – 56,7%), тоді як в Україні цей показник у
2017 р. становив 16,2%. Високі показники інноваційної активності у цих
країнах пов’язані зі зростанням доданої вартості за рахунок зростання
інтелектуального капіталу, створенням світових центрів економічного
розвитку, подоланням енергосировинних перешкод, посиленням екологічних
факторів та очікуваними технологічними інноваціями у сфері розвитку біо- та
нанотехнологій.
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Обсяги фінансування інноваційної діяльності переробної промисловості
за період з 2014–2017 рр. зросли у 1,2 раза, досягнувши у 2017 р. 78,5 млн грн
(або 86,1% до загального обсягу фінансування інноваційної діяльності
промислового сектору економіки України). Найбільше було профінансовано
виробництво харчових продуктів, напоїв і тютюнових виробів – 14,0 млн грн
(або 17,8% до загального обсягу фінансування видів економічної діяльності
переробної промисловості України), а також виробництво машин і
устаткування, не віднесених до інших угруповань – 12,3 млн грн (15,7% до
загального обсягу фінансування видів економічної діяльності переробної
промисловості України).
Фінансування інноваційної діяльності галузей переробної промисловості
переважно здійснювалось за рахунок власних коштів – 65,6 млн грн (або 83,5%
до обсягу фінансування інноваційної діяльності переробної промисловості
України). Незначними були обсяги фінансування за рахунок кредитів – 5,9 млн
грн (або 7,6%) та коштів вітчизняних інвесторів – 2,7 млн грн (або 3,5% до
обсягу фінансування інноваційної діяльності переробної промисловості).
Здійснивши аналіз джерел фінансування інноваційної діяльності
промислових підприємств переробної галузі України, можна зробити висновок
про те, що вітчизняні підприємства не мають необхідних власних коштів для
здійснення науково-дослідних розробок. В зв’язку з цим, на нашу думку,
важливо розвивати зовнішні джерела фінансування, зокрема залучати кошти
інвесторів, що дозволить впроваджувати інновації, які будуть користуватися
попитом на ринку та приносити прибуток. З метою заохочення інвесторів
держава може надавати пільги на податок від прибутку і звільнити суб’єкти
інноваційної діяльності від ПДВ на товари та послуги, які безпосередньо
пов’язані з науковою діяльністю. На державному рівні також можна
запровадити надання низьковідсоткового займу для розвитку венчурного
бізнесу, зменшення плати за оренду приміщень. Ефективним способом
допомоги інноваційно активним промисловим підприємствам на регіональному
рівні може бути запровадження системи державних замовлень на виконання
науково-дослідних розробок.
Важливою умовою стабільної діяльності та ефективного розвитку
промислового підприємства на інноваційних засадах є раціональне відтворення
основних засобів виробництва та впровадження інновацій, що потребує
залучення значного обсягу фінансових ресурсів. Тож кожне промислове
підприємство переробної сфери формує політику фінансування, основними
принципами якої є застосування комплексного підходу при розробленні
політики фінансування, забезпечення необхідних обсягів залучених ресурсів
інвестиційним потребам підприємства, забезпечення оптимального складу
реалізуємих інноваційних проектів з позицій ефективної діяльності
промислового підприємства, мінімізації витрат по формуванню інвестиційних
джерел з різних джерел фінансування, мінімізація часового простору між
формуванням інвестиційних ресурсів (фінансуванням) та їх інвестуванням
тощо.
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Успішність інноваційної діяльності промислових підприємств України
визначається формами її організації та джерелами фінансової підтримки. Серед
останніх, за результатами проведеного моніторингу, найбільш поширеним
джерелом є власні кошти підприємств, основну частку серед яких займають
амортизаційні відрахування і частина прибутку, спрямовані у фонд
накопичення. Питома вага власних джерел фінансування інвестицій для
підприємств в країнах з ринковою економікою становить 60,0%. В Україні ж –
понад 90,0%. Наразі підприємства України отримали право застосовувати так
звану прискорену амортизацію за основними засобами 4 групи (2017 р.),
розділеної на дві підгрупи: з мінімальним строком корисного використання у 2
роки (електронно-обчислювальні машини, інші машини для автоматичної
обробки інформації, пов’язані з ними засоби зчитування або друку інформації,
комп’ютерні програми (зокрема, виключенням є програми, витрати на
придбання яких визнаються роялті, та/або програми, що визнаються
нематеріальним активом), інші інформаційні системи, комутатори,
маршрутизатори, модулі, модеми, джерела безперебійного живлення і засоби їх
підключення до телекомунікаційних мереж, телефони (у тому числі
стільникові), мікрофони і рації), а також з мінімальним строком корисного
використання у 5 років (інші машини й устаткування). Оскільки прискорена
амортизація має право застосовувати дворічний строк корисного використання,
вона актуальна тільки для 2-ої підгрупи об’єктів – для інших машин і
устаткування [5]. Це дозволяє пришвидшити зростання власних засобів
підприємства, направляти їх у переоснащення та реконструкцію виробництва.
Така амортизаційна політика держави створила умови для простого відтворення
основних фондів на стабільно працюючих підприємствах. Однак не були
створені умови для розширення та модернізації виробництва, введення
інновацій.
Ще однією проблемою фінансування інноваційної діяльності
промислових підприємств є труднощі, пов’язані з інвестуванням інноваційних
проектів. Банки здійснюють фінансування під заставу майна, а оформлення
застави займає час, зіставлений з часом використання кредиту та виникненням
трудностей з боку органів державної реєстрації.
Необхідно також виділити питання, яке виникає у організацій щодо
розвитку інноваційної інфраструктури зі спробами залучити венчурне
фінансування. Венчурні інститути готові здійснювати фінансування розробок,
які перебувають в стадії, наближеної до реалізації готового продукту, а також
яким притаманний високий коефіцієнт прибутку за умови швидкої їх окупності,
незначного фінансування. Фінансування за участі іноземних венчурних
інвестицій відбувається переважно за умови повного відчуження одержаного
продукту від його розробника. Великі промислові підприємства, які виявляють
зацікавленість до одержаного інноваційним підприємством продукту, готові
його купувати, але не фінансувати розширення його виробництва, оскільки
обмежені в оборотних коштах.
Зазначимо, що особливої уваги у вирішенні проблем заслуговує досвід
Республіки Білорусь, оскільки здійснення венчурної діяльності неможливе без
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участі та підтримки держави. Зокрема застосовується як фінансове
стимулювання – методом прямої фінансової державної підтримки (інвестування
бюджетних коштів безпосередньо в венчурні високотехнологічні інститути;
акумулювання бюджетних коштів у приватних чи державних фондах
венчурного капіталу з їх наступним розподілом за перспективними проектами),
а також методом непрямої фінансової підтримки (створення податкових
стимулів для інвесторів; надання фінансових державних гарантій інвесторам),
так і не фінансове – формування сприятливого економічного середовища для
венчурного капіталу, що дозволяє знизити ризики.
На відміну від Республіки Білорусь, у США держава створює спеціальні
програми фінансування, такі як програма створення компаній інвестування
малих підприємств (SBIC), програма трансферу технологій малих підприємств
(STTR), програма інноваційних досліджень малих підприємств (SBIR) (табл. 2).
Зазначимо, що багато венчурних організацій фінансують проекти, які є
успішними в усьому світі («Microsoft», «Apple», «Yahoo», «Google» на
початковому етапі були профінансовані венчурними організаціями). Це має
позитивні ефекти, зокрема, реципієнти венчурних інвестицій створюють попит
на висококваліфікованих спеціалістів, які спроможні виробляти продукти і
надавати послуги населенню, засновані на високих технологіях; підприємства,
які одержали венчурні інвестиції, забезпечують надходження коштів до
бюджетів на всіх рівнях.
Таблиця 2
Основні моделі стимулювання економічного розвитку на інноваційних
засадах у міжнародній практиці
Базова модель

Завдання

Індустріальни
й парк (США,
Туреччина,
Німеччина,
Угорщина,
В'єтнам,
Єгипет, Чехія,
Польща,
Китай,
Україна,
Афганістан,
Литва, Канада,
Нідерланди,
Білорусь)

1. Обґрунтування
територіальнопросторового
розвитку
розміщення
індустріального
(промислового)
парку відповідно
до
пріоритетів
соціальноекономічного
розвитку країни
2. Формування
інфраструктури
підтримки
інвестиційної та
інноваційної
діяльності
на
державному
і
регіональному
рівнях,
орієнтованої
на
створення
та
розвиток
індустріального
(промислового)
парку в регіоні;
3. Забезпечення
стабільності
інституціональних
умов
інвестиційної
діяльності

Інструмент
и
впроваджен
ня
- Створення
інтегровани
х
виробничих
ланцюгів.
Застосуванн
я
інструменті
в ДПП.
Система
спеціального
навчання
(центри
навчання та
підвищення
кваліфікації).

Інструменти стимулювання
Спеціальні гарантії:
Захист
прав
інтелектуальної
власності та авторських прав на
законодавчому
рівні
(США,
Туреччина, Німеччина, Угорщина,
В'єтнам, Єгипет, Чехія, Польща,
Китай, Україна, Афганістан, Литва,
Канада, Нідерланди, Білорусь)
Фінансова підтримка:
 Фінансування
первинного
проектного планування за рахунок
коштів різних бюджетів (агентство
економічного розвитку, департамент
громадських робіт або спеціальний
орган індустріального розвитку),
(Афганістан, Литва, Росія);
Податкові пільги і преференції:
- Застосування
прискореного
методу податкової амортизації
(Канада);
- Звільнення від оподаткування
імпортним та експортним митом
(Нідерланди);
- 10 років канікул з податку на
прибуток, отриманого від реалізації
товарів, робіт, послуг (Чехія,
Білорусь);
- Пільгові умови підключення до
інженерних комунікацій (Росія);
- Звільнення ІП від податку на
нерухомість (Нідерланди, Білорусь,
Росія);

Досвід
використання

Переваги/недоліки/риз
ики

 Розвиток
високотехнологіч
них
галузей
промисловості
(Німеччина,
Польща,
Туреччина, Китай,
США);
 Система
активізації
розвитку
МСП,
зокрема
в
старопромислових
регіонах (Польща,
Чехія,, США),
 Зростання
обсягів експорту
продукції
підприємств
(Туреччина,
Китай, Німеччина,
США).

Переваги:
- створення
нових
робочих місць;
- збільшення
надходжень
до
місцевих бюджетів;
- ріст
доходів
населення;
- реалізація проектів
регіонального
розвитку;
- розвиток соціальної
інфраструктури,
розширення
сфери
послуг;
- формування
позитивного
іміджу
регіону
шляхом
виробництва
високоякісної
та
конкурентної
продукції;
- залучення
іноземних інвестицій;
- задоволення потреб
споживачів
у
високоякісних товарах
виробничого
призначення
та
споживчого попиту.
Ризики:
- відсутність
держпідтримки
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протягом усього
періоду створення
інфраструктури,
благоустрою
індустріального
(промислового)
парку;
4. Реалізація
механізмів ДПП
при
створенні
інфраструктури
індустріального
(промислового)
парку;
5. Забезпечення
технологічної
досконалості
виробництв, що
будуть розміщені
в індустріальному
парку;
6. Екологізація
виробничогосподарської
діяльності,
раціональне
природокористува
ння.

Технологічний
парк (Австрія,
Білорусь,
Велика
Британія,
В’єтнам, Індія,
Ірландія,
Казахстан,
Китай,
Малайзія,
Німеччина,
Південна Корея,
Польща,
Сінгапур, США,
Україна,
Фінляндія,
Франція,
Швеція, Японія,
Словаччина,
Таїланд)

1. Реалізація
наукових
та
науково-технічних
проектів.
2. Підтримка
малих
інноваційних
підприємств.
3. Залучення та
розвиток науковотехнічного
потенціалу НДІ,
ВНЗ
та
виробничих
підприємств.
4. Створення
робочих місць для
висококваліфікова
них спеціалістів.
5. Ефективне
використання
людського
потенціалу.

- Звільнення
від
земельного
податку (Білорусь);
- Для
керуючих
компаній
встановлена
пільгова
ставка
земельного податку – 20% (Росія);
Субсидіювання/дотування:
- Покриття муніципалітетом 15%
витрат
на
оренду
чи
перепрофілювання
ділянки
під
будівництво ІП, створення інженерної
і
транспортної
інфраструктури
(Угорщина);
Нефінансова підтримка:
 Використання для розміщення
об'єктів нерухомості, що належать
громадському чи квазі-громадському
органу (Республіка Башкортостан);
 Можливість отримання мандата на
створення екологічно безпечного
об'єкта, діючого поза рамками
загального регулювання та зонування
(Німеччина);
 Стимулювання
персоналу
як
складова розвитку підприємства
(Китай);
 Сервісне
та
технічне
обслуговування
виробничих
і
складських приміщень (Республіка
Татарстан)

- Державні та
приватні
інвестиції у
розвиток
транспортної
та інженерної
інфраструкту
ри
технопарку;
- Система
спеціального
навчання
(центри
навчання).
- Створення
інтегрованих
виробничих
ланцюгів;
- Розвиток
інструментів
взаємного
кредитуванн
я.
- Застосуванн
я
інструментів
ДПП.

Спеціальні гарантії:
Захист
прав
інтелектуальної
власності та авторських прав на
законодавчому
рівні
(Австрія,
Білорусь, Велика Британія, В’єтнам,
Індія, Ірландія, Казахстан, Китай,
Малайзія, Німеччина, Південна Корея,
Польща, Сінгапур, США, Україна,
Фінляндія, Франція, Швеція, Японія,
Таїланд, Словаччина)
Податкові пільги і преференції:
 Звільнення від податку на
прибуток, отриманого від реалізації
товарів, робіт, послуг (Білорусь,
Китай, Індія);
 Звільнення від податку на додану
вартість з обсягу від реалізації
товарів (робіт, послуг, майнових
прав на об’єкти інтелектуально
власності (Білорусь, Китай);
 Звільнення від податків та зборів,
резиденти
технопарків
мають
пільги по іншим платежам, зокрема
(Білорусь, Китай):
основні засоби і об’єкти
незавершеного
будівництва
резидентів
технопарку
звільняються від податку на
нерухомість у випадку, якщо вони
територіально перебувають в його
зоні;
не збирається офшорний
збір
при
виплаті
(передачі)
дивідендів
їх
засновникам
(учасникам);
резиденти звільняються
від сплати мита та податку на
додану вартість при ввезенні
товарів на територію країни.

Податки фізичних осіб
(окрім працівників, що здійснюють
обслуговування і охорону споруд,
приміщень, земельних ділянок),
одержані протягом календарного
року від резидентів технопарку

 Розвиток
високотехнологіч
них
галузей
промисловості
(Німеччина,
Польща, Китай,
США);
 Зростання
обсягів експорту
продукції
підприємств
(Китай,
Німеччина,
США).

створення та розвитку
індустріальних парків;
- відсутність
преференцій
на
державному
та
регіональному рівні;
- не
вистачає
підприємців,
необхідних
для
організації
виробництва, в області
сервісу та організації
продажів; технічних
фахівців;
кваліфікованих
менеджерів,
як
в
управляючих
компаніях, так і в
корпораціях розвитку
регіонів,
наслідком
чого
є
небагатий
асортимент
пропозицій з точки
зору
правового
і
технічного
забезпечення проектів
індустріальних парків,
вже не кажучи про
продумані з точки
зору ринків праці і
збуту проектах, які
передбачають
buildto-suit для галузевих
груп інвесторів.
Переваги:
- Розвиток
наукоємного
виробництва
та
поширення
нових
технологій;
- Економічне
зростання
слаборозвинених
регіонів, у т. ч. старих
промислових регіонів;
- Виникнення нових
урбанізованих
територій і науковотехнічних
агломерацій;
- Інтернаціоналізація
економіки;
- Розвиток
інфраструктури
та
підвищення
якості
життя.
Ризики:
- Недостатнє
обґрунтування галузей
та сфер для розвитку
технопарків;
- Обмежений доступ
до ІТ ресурсів;
- Нестача
висококваліфікованих
спеціалістів;
- Недосконала
методична база з оцінки
ефективної діяльності
технопарків.
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Кластер
(Австралія,
Австрія,
Великобританія
,
Данія,
Індія,
Італія,
Нідерланди,
Німеччина,
Польща, США,
Фінляндія,
Франція,
Швейцарія,
Швеція,
Японія)

1. Підвищення
конкурентоспромо
жності регіонів, у
т.
ч.
транскордонних.
2. Сприяння
утворенню нових і
розвитку існуючих
єврорегіонів.
3. Забезпечення
інноваційноінвестиційної
моделі розвитку
підприємств.
4. Впровадження
нових технологій у
виробничі
процеси.
5. Створення
нових
чи
збереження
наявних робочих
місць.
6. Зростання
частки
інвестування
в
розвиток
інфраструктури
регіону.
7. Підвищення
ролі вищої освіти і
науки у розвитку
регіонів.
8. Залучення
недержавних
інвестиційних
ресурсів
для
розвитку кластерів
(у
т.
ч.
з
використанням
ДПП).

- Розвиток
відносин
субконтракту
вання
(аутсорсінгу).
- Система
спеціального
навчання
(центри
кластерного
навчання).
- Створення
інтегрованих
виробничих
ланцюгів;
- Розвиток
інструментів
взаємного
кредитуванн
я.
- Застосуванн
я
інструментів
ДПП.

відповідно до трудового договору, а
також прибуток індивідуальних
підприємців
обкладаються
податком з фізичних осіб за
ставкою 9%. (Білорусь);

Податкова
знижка
технопарку
за
кожного
співробітника,
прийнятого
на
роботу (США);
 Звільнення
від
сплати
за
користування землею (Китай);
 Надання державою пільгових
кредитів (Таїланд).
Інфраструктура підтримки:
 створення венчурних фондів.
Спеціальні гарантії:
Захист
прав
інтелектуальної
власності та авторських прав на
законодавчому рівні (Австралія,
Австрія, Великобританія, Данія, Індія,
Італія,
Нідерланди,
Німеччина,
Польща, США, Фінляндія, Франція,
Швейцарія, Швеція, Японія)
Податкові пільги і преференції:
 Спрощене оподаткування для
підприємств, які розташовані в
межах кластеру (Японія);
 Податкові пільги, в т. ч. можливість
отримання фіскальних стимулів з
податку
на
нерухоме
майно,
земельного податку та орендної плати
за користування земельної ділянки на
якій створено кластер (Австрія,
Німеччина, США, Японія);
 Відстрочка сплати/звільнення від
податку в разі винаходів у сфері
енергоефективності (Австрія).
Субсидіювання/дотування:
 Безвідсоткові позики, зокрема до
50% витрат на впровадження
інновацій (Швеція, Німечиина);
 Прямі дотації до 50% витрат на
створення нової продукції і технологій
(Росія, США, Франція);
 Цільові дотації на науководослідні розробки (повсюдно).
Нефінансова підтримка:
 Безкоштовні послуги з діловодства,
реєстрації інтелектуальної власності
для індивідуальних винахідників
(Німеччина, Нідерланди);
 Допомога в пошуку і залученні
іноземних фахівців (Австрія, США,
Японія).
Інфраструктура підтримки:
 Створення
фондів
підтримки
інновацій з покриттям можливих
комерційних ризиків (Великобританія,
Німеччина,
Нідерланди,
Росія,
Франція, Швейцарія, Японія);
 Створення
транспортної
та
інженерної
інфраструктури
Японія).
 Кооперація
між
Торговопромисловими палатами (ТПП) і
кластерами
(Нідерланди,
Німеччина, Словаччина, Франція).

- Відчутний
розвиток
високотехнологіч
них
галузей
промисловості
(країни
ЄС,
США);
- Система
активізації
розвитку
МСП,
зокрема
в
старопромислових
регіонах (Італія,
США),
- Нарощення
обсягів експорту
продукції
підприємств
(Канада,
Нова
Зеландія, США).

Переваги:
- Активізація
інноваційної діяльності
завдяки
концентрації
знань;
- Забезпечення
трансферу
нукових
розробок і технологій у
виробничу сферу;
- Збільшення кількості
висококваліфікованих
спеціалістів
завдяки
системі
спеціального
навчання;
- Зростання
податкових надходжень
до бюджетів внаслідок
залучення інвестицій.
Ризики:
- Вибір помилкових
пріоритетів
фінансування заходів з
розвитку кластерів;
- Недостатній рівень
координації діяльності
підприємств у процесі
реалізації
кластерних
проектів;
- Низька
якість
моніторингу в процесі
реалізації
кластерних
проектів.

Джерело: складено автором.

Розвиток промислових підприємств переробної промисловості України
потребує вирішення існуючих проблем у сфері фінансування інноваційної
діяльності. З метою поліпшення існуючого становища в інноваційній діяльності
промислових підприємств переробної сфери необхідно стимулювати фінансову
активність, зокрема шляхом:

102

– прямого організаційного стимулювання великих державних
промислових підприємств через запровадження програм інноваційного
розвитку;
– надання на конкурсній основі малим, середнім та великим
підприємствам грантів за пріоритетними напрямами їх інноваційної діяльності;
– підтримки розвитку галузевої науки, в тому числі забезпечення доступу
промислових підприємств до послуг з випробування і сертифікації принципово
нової продукції, до винахідницького обладнання;
– поліпшення податкового стимулювання діяльності промислових
підприємств на інноваційних засадах;
– зміцнення інноваційної направленості діяльності фінансових інститутів
та спеціалізованих банків;
– вдосконалення системи підтримки експорту високотехнологічної, нової
продукції;
– визначення механізмів підтримки імпорту окремих передових
зарубіжних технологій, які вирізняються високим рівнем потенціалу для
поширення в економіці та сприяють переходу до нових технологічних укладів;
– формування нових інститутів, насамперед державного інвестування у
великі інфраструктурні проекти;
– ініціювання державою вкладень в інноваційні напрямки розвитку
промислового сектору економіки, подаючи приклад приватному капіталу в
надійності, залучаючи таким чином у створення нових видів продуктів;
– розроблення на державному і регіональному рівнях переліку найбільш
пріоритетних напрямків та об’єктів інноваційної діяльності, орієнтуючи таким
чином бізнес-структури до інвестування;
– розроблення механізму контрактної системи щодо підтримки
вітчизняного виробника, яка дозволяє відхилити заявку іноземних виробників в
участі в аукціоні або конкурсі на закупівлю товарів для державних або
муніципальних потреб, за умови, якщо в участі бере не менше двох вітчизняних
постачальників (такий досвід широко застосовується у зарубіжних країнах). Це
дає пріоритетне право вітчизняним товаровиробникам насичувати внутрішній
ринок товарами, що виробляються в країні.
– розроблення механізму надання з місцевого бюджету промисловим
підприємствам, які реалізують проекти імпортозаміщення, субсидій на
компенсацію частини витрат стосовно сплати відсотків по кредиту, залученого
в вітчизняних кредитних установах на поповнення оборотних коштів чи
фінансування поточної виробничої діяльності.
Список використаних джерел
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ДННУ «Академія фінансового управління», м. Київ
ГЕНЕЗИС КАТЕГОРІЇ «ІНВЕСТИЦІЯ»: РЕГУЛЯТОРНИЙ АСПЕКТ
Ретроспектива розвитку поняття інвестиція в теорії регулювання
інвестиційної діяльності у країнах колишнього Радянського Союзу мала свою
специфіку, адже на початкових етапах інвестиції розглядалися як аналог
капітальних вкладень. Водночас цей підхід значно спрощував сутність поняття
інвестиції, звужуючи його виключно до вкладення капіталу у відтворення
основних засобів виробничого та невиробничого характеру, що і було,
відповідно, об’єктом державного регулювання. Поступовий відхід від
адміністративно-планової економіки та розвиток ринкових принципів
господарювання призвели до розширення поняття інвестиції, яке у новій
парадигмі стає більш ємним. Розглядаючи інвестиції як довгострокові
вкладення капіталу, метою яких є отримання прибутку, об’єктом регулювання
збоку держави фактично виступає процес вкладення капіталу з метою
наступного його збільшення. Відповідно окремої уваги потребує виокремлення
взаємозалежності та розмежування наукових категорій інвестиція та капітал. У
цьому контексті важливо розглянути більш детально генезис наукової категорії
«інвестиція», що лежить в основі розвитку категоріального апарату теорії
регулювання інвестиційної діяльності.
Меркантилісти У. Стаффорд, Де Сантус, Г. Скаруффі визначали капітал, як
конкретну суму грошових коштів, використовуючи яку можливе отримання
додаткового доходу, тобто капітал ототожнювався з грошима та багатством [1].
Фізіократи також не використовували категорію «інвестиція», проте Ф. Кене
запропонував розмежувати поняття «капітал» на дві частини – щорічні витрати
на придбання сировини, матеріалів, необхідні для виробництва продукції, та
первісні аванси, тобто ту частину капіталу, яка вкладається у виробництво на
тривалий час (обладнання) [2]. Д. Рікардо ототожнював капітал із засобами
виробництва. Дж. М. Кейнс розглядає капітал як засіб тривалого користування,
що може накопичувати власну цінність, на противагу класичним підходам, де
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капітал розглядається як засіб рахунку, що накопичує свою вартість у процесі
обміну [3]. При розгляді капіталу як власності, що приносить своєму власнику
дохід, простежується зближення поняття «капітал» із категорією «інвестиція».
Згідно з трактуванням К. Вікселя, капітал – це сукупність усіх одиниць
заощадженої праці та зекономленої землі, помножених на періоди часу,
протягом яких ці одиниці виступали як інвестиції [4]. Ретроспективу підходів
до тлумачення категорії інвестиція відображено у табл. 1.
Таблиця 1
Ретроспективно-концептуальне зведення наукових підходів до
тлумачення категорії «інвестиція»
Науковці

Трактування категорії «інвестиція»

Е.
Бем-Баверк
[5]
(1851–1914)
К. Віксель [4]
(1851–1926)

Інвестиція – частина валового поточного випуску, що вкладається для
забезпечення постійного запасу капіталу.

Дж.М. Кейнс [3]
(1883–1946)
Ф. Гайєк [6]
(1899–1992)
Т. Ховельмо [7]
(1911–1999)

Інвестиції – передача певної кількості багатства з однієї форми
власності або зайнятості в іншу. Капітал - це сукупність всіх одиниць
заощадженої праці та зекономленої землі, помножених на періоди
часу, протягом яких ці одиниці виступали як інвестиції. Відповідно до
цього процес накопичення капіталу представляється як накопичення
інвестиційних благ певного виду.
Інвестиції – поточний приріст цінності капітального майна внаслідок
виробничої діяльності незалежно від того, чи складається останнє з
основного, оборотного або ліквідного капітал; частина прибутку за
певний період, що не була використана для споживання.
Інвестиції – зміна основного капіталу протягом певного періоду. На
відміну від капіталу, інвестиції є категорією потоку, натомість капітал
– категорією накопичення.
Інвестиція – вироблений невитрачений дохід; потік витрат на
виробництво капітальних товарів. Капітал – запас певних благ, що
вимірюється у фізичних одиницях.
«..попит на інвестиції не може бути просто похідним від попиту на
капітал. Попит на кінцеве доповнення до запасу капіталу може
призвести до будь-якого рівня інвестицій, від майже нульового до
нескінченності, залежно від додаткової гіпотези, яку ми вводимо
щодо швидкості реакції капіталу-користувачів».
«Рівень інвестицій визначається сукупністю витрат на виробництво
капітальних товарів і прибутковістю від його використання як
фактора виробництва .... це, власне, не користувачі капіталу, які
"вимагають" інвестиції, це виробники капітальних товарів, які
визначають, скільки вони хочуть виробляти за поточною ціною
капіталу».
Інвестиції – витрати на виробництво, накопичення засобів
виробництва та збільшення матеріальних запасів.

К.Р.
Макконнелл,
С.Л. Брю (1960)
[8]
Р. Дорнбуш,
Інвестиції – видатки, які покликані збільшувати або підтримувати
С. Фішер
[9] капітальні активи.
(1978)
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Закінчення таблиці 1
Л. Гітман, М. Інвестиція – це спосіб розміщення капіталу, який має забезпечити
Джонк
[10] збереження або зростання суми капіталу; вкладання в цінні папери,
(1981)
реальні активи, тобто інструменти, що забезпечують позитивну
величину доходу.
У. Шарп, Г. Інвестиції – відмова від певної цінності зараз за (можливо,
Александер,
невизначену) цінність у майбутньому».
Дж. Бэйли [11]
(1993)
Г. Менк'ю [12] Інвестиції – витрати на придбання капітального обладнання, машин,
(2004)
нерухомості; придбання товарів, які повинні в майбутньому виробити
більше товарів і послуг.
З. Боді, А. Інвестиції – витрачання в певний час грошових або інших коштів в
Кейн,
А. очікуванні отримання майбутніх вигод.
Маркус
[13]
(1992)

Джерело: узагальнено і систематизовано автором.
Проблема визначення легітимності статусу інвестора та інвестиції
розвивається як напрямок неоінституційної теорії, проте основи розвитку теорії
інвестування закладені у роботах вчених початку ХХ сторіччя. Відповідно,
об’єкт регулювання у процесі здійснення інвестування значно варіюється
залежно від змісту, що вкладається у наукову категорію. Дж.М. Кейнс у
«Загальній теорії зайнятості, процента і грошей» інвестиції розглядає як
поточний приріст цінності капітального майна внаслідок виробничої діяльності,
як частину прибутку за певний період, що не була використана для споживання
[3]. Відповідно, об’єктом регулювання виступають умови продуктивної
діяльності, що впливають на заощадження індивідуумів.
Згідно з підходом К. Вікселя, об’єктом регулювання фактично виступає
процес передачі права власності на благо, оскільки інвестиція розглядається як
передача певної кількості багатства з однієї форми власності або зайнятості в
іншу, що за своїм змістом є процесом [4]. Ф. Гайєк трактує інвестиції як зміну
основного капіталу протягом певного періоду, відзначаючи, що на відміну від
капіталу, інвестиції є категорією потоку, в той час як капітал – категорією
накопичення [6]. Відповідно об’єктом регулювання виступатимуть процеси, що
супроводжують заміну основного капіталу. Е. Бем-Баверк, розглядаючи капітал
як оборотний запас, поняття інвестиції трактує з точки зору необхідності
підтримки загального запасу, адже кожен елемент капіталу має певний термін
служби, що потребує заміни на одиницю часу [5]. Відповідно, згідно з
трактування Е. Бем-Баверка, об’єктом регулювання інвестиційної діяльності
виступає процес забезпечення постійного запасу капіталу.
Т. Ховельмо розглядає дохідний та витратний підхід до трактування
категорії інвестиції – як вироблений невитрачений дохід, та як потік витрат на
виробництво капітальних товарів [7]. Відповідно, рівень інвестицій
визначається сукупністю витрат на виробництво капітальних товарів і
прибутковістю від його використання як фактора виробництва. Ключову роль
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науковець відводить виробникам капітальних товарів, які визначають, скільки
вони хочуть виробляти за поточною ціною капіталу. Капітал науковець
розглядає як запас певних благ, що вимірюється у фізичних одиницях. Залежно
від ситуації на ринку, інвестори приймають рішення щодо інвестування,
об’єктом регулювання у цьому випадку виступатимуть умови та динаміка
грошових потоків на ринку капіталу.
Методологічні вектори формування концепції державного регулювання
інвестиційної діяльності з огляду на генезис наукових підходів до тлумачення
категорії інвестиція представлено на рис. 1.

Г. Менк'ю

Фінансова стабільність
організаційно-правові рамки інвестиційної діяльності
спосіб розміщення капіталу

Л.Гітман, М.Джонк

механізм здійснення видатків

Р. Дорнбуш
Т. Ховельмо
Ф. Гайєк

Дж. М. Кейнс
К. Віксель
Е. Бем-Баверк

У. Шарп

динаміка грошових потоків на
ринку капіталу
процеси заміни основного капіталу

умови продуктивної діяльності, що впливають на
заощадження
процес передачі права власності на благо
процес забезпечення постійного запасу капіталу

Рис. 1. Генезис розвитку системи державного регулювання інвестиційної
діяльності : об’єктний підхід
Джерело: складено автором.
Л. Гітман та М. Джонк пропонують розглядати інвестиції як спосіб
розміщення капіталу, що має забезпечити збереження або зростання суми
капіталу [10], відповідно, об’єктом регулювання виступає процес розміщення
капіталу, що лежить в основі того чи іншого способу інвестування. У. Шарп, Г.
Александер, Дж. Бэйли акцент робили на визначенні організаційно-правових
рамок інвестиційної діяльності зборку регуляторних органів держави, на
окресленні чітких умов роботи ринку цінних паперів.
Підхід Р. Дорнбуша та С. Фішера передбачає поділ інвестицій як
видатків, що покликані збільшувати або підтримувати капітальні активи, на три
категорії: інвестиції бізнесу в основний капітал, що складається з видатків
підприємств на придбання машин і обладнання тривалого користування,
будівель, фабрик тощо; інвестиції у житло, що переважно складаються з
інвестицій у його будівництво; інвестиції у товарні запаси [9]. Відповідно,
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об’єктом регулювання виступає механізм здійснення видатків бізнесу,
направлених на збільшення або підтримку капітальних активів. Витратний
підхід до визначення поняття інвестиція використовує Г. Менк'ю, зазначаючи,
що інвестицією є витрати на придбання капітального обладнання, машин,
нерухомості; придбання товарів, які повинні в майбутньому виробити більше
товарів і послуг [12]. Тож об’єктом регулювання у цьому випадку виступає
саме цей механізм придбання певних активів.
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Н.Г. ГАХОВИЧ,
кандидат економічних наук,
старший науковий співробітник,
М.Ю. ЗАВГОРОДНЯ,
кандидат економічних наук,
науковий співробітник
ДУ «Інститут економіки та
прогнозування НАН України», м. Київ
ДОСВІД ПРОМИСЛОВОЇ ПОЛІТИКИ ЄС І ПЕРСПЕКТИВИ
ДЛЯ УКРАЇНИ
Європейський Союз через свою промислову політику прагне створити
умови, що сприяють зростанню промисловості та конкурентоспроможності
економіки. Європейська промисловість виступає наріжним каменем економіки,
забезпечуючи 83% експорту і більше 30 мільйонів робочих місць, а попит через
інвестиції в дослідження та інновації [1]. На сьогодні мета політики ЄС полягає
в тому, щоб забезпечити успішну трансформацію до цифрової, знаннєвої,
декарбонізованої промисловості в Європі. Для досягнення цієї мети ЄС
підтримує, координує або доповнює політики та дії на рівні держав-членів,
головним чином у сфері досліджень та інновацій, МСБ та цифрових технологій.
Це робить необхідним для ЄС проведення послідовної та цілеспрямованої
промислової політики, здатної генерувати зростання, а також захищати робочі
місця. Тому досвід країн ЄС як високорозвинених держав із прогресивною
практикою інтегрованого підходу до реформ є актуальним для вивчення.
Для більшості країн – членів ЄС характерним є динамічний розвиток
промислового сектору, який, у свою чергу, виступає драйвером зростання ВВП
(Німеччина, Естонія, Румунія, Польща). Саме ці країни за даними UNIDO,
Світового банку і Євростату постійно покращують позиції за показниками
індексу глобальної конкурентоспроможності та індексу промислової
конкурентоспроможності. У табл. 1 наведено основні макроекономічні
показники, що демонструють взаємозв’язок між економічним піднесенням та
промисловим розвитком у деяких країнах ЄС.
Таблиця 1
Індекси обсягу виробництва переробної промисловості та ВВП країн
ЄС, 2010=100
Країна
ЄС
країн)

(28

Німеччина

Показник

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

ВВП
Переробна
промисловість
ВВП
Переробна
промисловість

101,8

101,4

101,6

103,5

105,9

108,0

110,7

104,5
103,7

102,3
104,2

101,8
104,7

104,0
107,0

106,5
108,8

108,4
111,3

112,3
113,7

108,0

107,4

107,7

109,7

110,2

111,6

115,6

109

Закінчення таблиці 1
ВВП
102,2 102,5 103,1
104,1 105,2 106,5
108,8
Переробна
промисловість
103,7 101,0 100,1
99,9
101,6 101,9
104,7
ВВП
107,6 112,2 114,4
117,7 119,9 124,1
130,2
Естонія
Переробна
промисловість
122,0 124,7 129,5
136,3 138,0 140,6
149,8
ВВП
105,0 106,7 108,2
111,8 116,1 119,6
125,4
Польща
Переробна
промисловість
107,7 109,2 112,5
117,4 123,6 129,1
139,0
ВВП
102,8 104,5 106,1
109,0 113,5 117,1
120,8
Словаччина Переробна
промисловість
107,1 119,3 125,2
131,1 141,6 149,0
155,0
ВВП
105,5 105,7 105,7
98,8
89,1
91,3
93,5
Україна
Переробна
промисловість
127,6 125,0 115,9
105,1 91,8
95,7
100,3
Джерело: складено за даними Євростату (URL: http://ec.europa.eu/eurostat/data/database)
та за даними Держстату України (URL: http://www.ukrstat.gov.ua/).
Франція

Аналіз динаміки індексів виробництва переробної промисловості та ВВП
країн ЄС протягом 2010–2017 рр. свідчить про те, що промисловий розвиток
відбувається більш динамічніше у країнах – нових членах ЄС порівняно зі
старими країнами, хоча такі передові країни, як Німеччина, Австрія, Угорщина
та Франція, завдяки конкурентоспроможній промисловості демонструють
стійку динаміку зростання. На основі цих даних можна виокремити такі тренди:
– збільшення відносно 2010 року індексу обсягу виробництва переробної
промисловості (загалом по країнах ЄС-28 на 10,7%, та зокрема максимальний
рівень зростання серед країн ЄС-15 у Ірландії – на 62,7%; а також найвищий
рівень промислового зростання з пострадянських країн демонструє Естонія – на
49,8%);
– стрімкі темпи розвитку та позитивну динаміку промислового розвитку,
непідвладну погіршенню світової кон’юнктури, демонструють нові члени ЄС:
Словаччина – на 55,0%, Румунія – на 53,1%; Польща – на 39,0%.
В Україні після падіння обсягів промислового виробництва та негативних
наслідків анексії Криму і втрати промислового потенціалу Донбасу
спостерігається незначне економічне зростання – перевищення рівня 2010р. у
розвитку промисловості країни. Відбулось поступове зростання частки
переробної промисловості (секція С згідно з КВЕД) у ВВП ( у 2014 р. –12,2, у
2018 р. –12,6%). Спостерігається також зростання ВВП на душу населення по
паритету купівельної спроможності, значення якого важливе як ознаки
зростання споживчого попиту, що є рушієм зростання виробництва товарів.
Отже, існує основа для продовження позитивних тенденцій та утримання
макроекономічної стабільності в розвитку вітчизняної промисловості.
Таким чином, проведення нової індустріалізації національного
господарства України задля розв’язання гострих проблем, які постали перед
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промисловим комплексом країни потребує оновлення стратегічних документів
щодо промислової політики, які будуть ґрунтуватися на кращих світових
напрацюваннях, адаптувати їх в українських реаліях та забезпечувати
стабільність та динамічний розвиток економіки на майбутнє.
До недавнього часу на вищому політичному рівні належної уваги
проведенню такої політики не декларувалося. В підприємницькому середовищі
та наукових колах існувала розмитість поняття промислової (індустріальної)
політики, проводились дискусії навколо трансформації її виду, пріоритетів та
інструментів і важелів її впровадження [2]. За останні десять років у багатьох
країнах відбулась зміна моделей промислової політики, пріоритетів щодо
захисту національних інтересів, забезпечення зайнятості, пошуку нових джерел
сталого зростання, розбудови сітьових і кластерних утворень, підтримки
державно-приватного партнерства, конструювання секторальної політики
дружньої до конкуренції і інновацій. Оскільки немає можливостей повторити
змістовно чужий досвід, але принципово важливим є навчання і використання
кращих практик при формуванні та реалізації сучасної промислової політики.
Проблематика промислового розвитку та відповідної політики
піднімається зарубіжними фахівцями насамперед в працях М. Сейвони [3],
А. Айгінгера [4], К. Кріскуоло, Р. Мартіна, Х.Овермана, Дж. Ван Рінена [5],
останні з яких ґрунтуються на новітніх документах [6–9]. Аналіз наукових
праць авторів: В.М. Гейця, О.І. Амоші, А.І. Даниленка, О.С. Вишневського,
М.М. Якубовського, Ю.В. Кіндзерського, М.О. Кизима, В.І. Ляшенко дає
підстави говорити про достатньо ґрунтовну теоретичну опрацьованість
проблеми. Та, враховуючи швидкі зміни промислових моделей, необхідність
підвищення конкурентоспроможності промисловості в умовах обмеженості
ресурсів та технологічні зміни, що провокують постійну трансформацію
складових моделей, інститутів та необхідність формування своєї національної
політики, а також потребу адаптації кращих практик та правил для отримання
міжнародної фінансової, консультаційної, технічної допомоги, все це визначає
доцільність удосконалення промислової політики для України. Зокрема,
актуально узагальнення передового досвіду країн ЄС у контексті створення
інституцій для забезпечення напрямів, які охоплюють: індустріально значимі
проекти, сприяння діяльності малих і середніх підприємств, інші соціальні,
економічні, екологічні завдання.
Один з ключових документів ЄС – Стратегія економічного зростання –
декларує провадження індустріальної політики, що відповідає глобальним
викликам і національним інтересам та дозволяє вирішувати проблеми
конкурентоспроможності підприємств реального сектору. Коаліція Industry4
Europe за підтримки 136 європейських та 396 національних промислових
асоціацій
ставить завдання перед урядами визнати провідну роль
промисловості у політичному порядку денному ЄС протягом наступного
інституційного циклу (на 2019–2024рр.) та зобов'язати Єврокомісію
представити довгострокову стратегію індустріального розвитку з чіткими
індикаторами ефективності [6]. Ключовою умовою результативності вбачається
системність та скоординованість дій, об'єднання фінансових ресурсів,
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виробничих ресурсів, навичок та людського капіталу.
Промислова політика цього об’єднання особливо важлива для Німеччини,
країни, яка в 2017 році направила близько 59% свого експорту до країн ЄС, а
також водночас отримувала близько 58% імпорту з інших країн ЄС. У 2017 році
німецький промисловий сектор становив понад 30% загальної валової доданої
вартості, виробленої виробничим сектором ЄС-28. Отож для практичної
реіндустріалізації в Німеччині розроблена Національна індустріальна стратегія
2030, що передбачає створення державного інвестиційного фонду, який в ролі
останньої інстанції буде заходити в капітали технологічно важливих приватних
компаній. У Стратегії передбачена підтримка малих компаній на шляху
цифровізації, а також підтримка інновацій та конкуренції, якщо цього
неможливо досягти ринковими методами.
Незабаром за Національною індустріальної стратегією Німеччини
з’явився «Франко-німецький маніфест про Європейську індустріальну політику
в 21-му столітті» [7]. В основу рекомендацій закладені три основні підходи:
масові інвестиції в інновації; зміна регуляторної політики, адаптування
нормативної бази, зокрема європейських правил конкуренції в новітніх умовах;
ефективні механізми для захисту національних інтересів по відношенню до
технологій, компаній та ринків, реалізація узгодженої європейської системи
скринінгу іноземних інвестицій.
Цей документ є вкрай пізнавальним і для нас, оскільки може забезпечити
деякі нішеві можливості для підключення до реалізації спільних проектів і
додаткових джерел фінансування, а також, окремі підходи можуть бути
застосовані в процесі формування та реалізації індустріальної політики
України. Послідовна реалізація подібних стратегічних документів у
середньостроковій перспективі дозволить суттєво скоротити економічне
відставання України від розвинених країн та забезпечить подальше стале,
інноваційне та інтенсивне зростання економіки.
Провідну роль в забезпеченні реалізації промислової політики країн ЄС
відіграють фінансові установи. В країнах ЄС накопичено позитивний досвід
створення різноманітних інститутів для розвитку та стимулювання:
високотехнологічних виробництв; інклюзивних, екологічних проектів та
програм;
внутрішнього
та
експортного
попиту;
інфраструктури;
підприємництва взагалі та малого і середнього бізнесу.
Понад половину фінансування ЄС спрямовується через п’ять
європейських структурних та інвестиційних фондів: Європейський фонд
регіонального розвитку, Європейський соціальний фонд, Фонд єднання,
Європейський сільськогосподарський фонд розвитку сільських територій,
Європейський фонд морського та рибного господарства. Вони спільно
управляються Європейською Комісією та країнами ЄС на засадах партнерства і
з метою інвестування у створення робочих місць та стабільну і
конкурентоспроможну європейську економіку та довкілля. Їх підтримка в
основному зосереджується на п’яти сферах: дослідження та інновації; цифрові
технології; підтримка низьковуглецевої економіки; сталого управління
природними ресурсами; малого бізнесу.
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Враховуючи важливість проектів загальноєвропейського значення, Комісія
створить Стратегічний форум, в якому братимуть участь зацікавлені сторони
для визначення ключових ланцюгів вартості та інвестиційних проектів, а також
для моніторингу досягнутого. Важливий прогрес також досягнуто з Союзом
ринків капіталу та ініціативи Start-Up у рамках Стратегії єдиного ринку для
полегшення доступу до фінансування для перших етапів розвитку наших
інноваційних компаній. Союз ринків капіталу сприяє інвестиціям для компаній
у всьому світі шляхом покращення доступу до альтернативних джерел
фінансування. Правила Європейських фондів венчурного капіталу були
переглянуті таким чином, щоб вони могли фінансувати більш широке коло
компаній, а також полегшено залучення грошей для МСБ. Створюється
загальноєвропейський фонд венчурного капіталу для задоволення потреби у
великих інвестиціях після фази запуску підприємств. Ще Комісія ЄС сприяє
удосконаленню регуляторного середовища для підтримки лістингу МСБ на
публічних торгах. Також ініційоване сприяння щодо фінансових технологій
(FinTech), зокрема, для сприяння інноваційним інструментам фінансування,
таких як краудфандінг, а також для вивчення можливості розробки
європейських цінних паперів як інструменту для позик для МСБ та
інфраструктури.
У програмних документах ЄС [8; 9] декларується створення європейської
стратегії фінансування технологій у рамках програми Invest EU за участі
відповідних інституцій ЄС, зокрема Європейського інвестиційного фонду, та
залученого приватного капіталу з метою задоволення потреб нових
інноваційних технологічних компаній в капіталі.
На сьогодні є велика кількість прикладів, які свідчать про успішне
фінансування проектів МСБ та навчально-консультаційних програм з
підприємництва такими європейськими інституціями як: IFC, ЄБРР.
Використання
можливостей
європейських
програм
(Європейської
технологічної платформи, Європейської мережі підприємств, HORIZON-2020,
NoGAP та інших проектів фінансової підтримки ЄС) спрямовано на підтримку
інноваційних технологій, створення і передачу наукових досягнень бізнесу
тощо. Для України тільки приєднання до програми «Конкурентоспроможність
підприємств малого і середнього бізнесу 2014-2020рр.» відкрило доступ до
бюджету в розмірі 900 млн євро, що надаються у вигляді грантів.
На відміну від країн ЄС, в Україні недостатньо інститутів, які
забезпечують ланцюжок створення доданої вартості в промисловості. Тим
важливіша роль міжнародних банків, фондів, великих компаній, які створюють
спеціальні програми для МСБ (програми партнерства, кредитні, страхові,
лізингові, дистриб’юторські). Об'єднані зусилля європейських та українських
компаній спрямовані на покращення інвестиційного клімату України та
привабливості для інвестицій місцевих підприємств. Так, Європейська бізнесасоціація за підтримки Європейської Комісії сформувала найбільш впливове
об’єднання бізнесу в Україні. ЄБА заснувала проект підтримки малого бізнесу
та фізичних осіб Unlimite Ukraine, що містить: інформаційний супровід
діяльності підприємств, участь в щорічному SME форумі, розвиток
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професійних, підприємницьких навичок за допомогою навчальних програм
Центру професійного розвитку та консультацій міжнародних компаній. Частина
провідної європейської фінансової групи «Креді Агриколь Банк»
спеціалізується на інвестиційних кредитах; Німецько-Український фонд – на
кредитних програмах, в тому числі і підприємцям харчової та легкої
промисловості, підтримці проектів з енергоефективності та енергозбереження,
імпортозаміщення.
Якщо спочатку переважна кількість банківських установ неохоче
кредитувала промислові МСБ або співпрацювала з крупним капіталом і
торгівлею, то за останні роки у банків України з’явились спеціальні програми
для МСБ. Так, банк «Південний» започаткував ряд інструментів: кредит під
депозит, кредит на поповнення обігових коштів, кредитну лінію «експортерімпортер», кредит на купівлю основних засобів, інвестиційний кредит,
програму «Сільгосптехніка в кредит», факторинг, овердрафт. Розширюється
коло банків-учасників державної програми підтримки сільгоспвиробників, що
стимулює вітчизняне машинобудування шляхом часткової компенсації витрат
на купівлю у виробників або дилерів вітчизняної техніки й устаткування.
В Україні почали створюватися різні самоорганізаційні платформи:
платформа для кооперації ВНЗ і наукових установ із підприємствами
представників науки, промисловості (Інноваційно-виробнича платформа на базі
НТУУ «КПІ» ) та за ініціативою журналу «Бізнес». Остання об’єднала близько
100 підприємців, які спільно творять бачення майбутнього країни в 2020–2030
рр., самі втілюють «План Б.», побудований під потреби колективної спільноти
бізнесменів у залученні інвестицій, фінансовому фонді, службі безпеки,
юридичному і адвокатському супроводі, захисту бізнесу, PR-агенції побудови
репутаційної економіки, діловому медіа. Синергія представників «білого»
бізнесу спрямована на виживання та масштабування власного бізнесу в умовах
мінливого глобального світу, об’єднання зусиль представників бізнесу для
реалізації великих спільних проектів з покращення інвестиційної привабливості
країни.
Загалом для можливості адаптації до кращих практик фінансового
середовища країн ЄС Україні потрібно:
– сприяти детінізації бізнесу та зменшити податкові ставки, ввести
регресивні ставки оподаткування (наприклад, податок на прибуток
підприємств). Це допомагатиме не тільки розвитку підприємств, але й
підтримці інноваційного розвитку галузей економіки;
– розвинути інфраструктуру фінансового сектору, фінансові інституції, у
тому числі через укрупнення банків, допуск іноземних банків на національні
ринки;
– сформувати постійно діючі державні механізми в тому числі для
стимулювання розвитку експорту фінансових послуг України;
– стимулювати розвиток нових фінансових інструментів кредитування
(лізинг, факторинг, форфейтинг тощо), фондових інструментів (наприклад,
міжнародних цінних паперів), інструментів управління ризиками (деривативи);
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– підтримати можливості створення та розвитку альтернативних джерел
фінансування для підприємств МСБ;
– розвинути фінансові ринки та поступово інтегрувати їх до міжнародних
ринків шляхом встановлення цивілізованих правил роботи, законодавчонормативного забезпечення.
Підсумовуючи викладене вище, можна стверджувати, що на увагу
заслуговує практика стратегічного бачення у країнах ЄС промислового
розвитку та його ролі в майбутній конкурентоспроможності. Промислова
політика в ЄС впливає на численні інші види політики, наприклад, у сфері
зовнішньоекономічних відносин, внутрішнього ринку, досліджень та інновацій,
зайнятості та охорони навколишнього середовища [6]. Тим не менш,
секторальні ініціативи також відіграють важливу роль, зокрема у підтримці
автомобільного сектору, електротехніки та хімічної промисловості. Реально ці
ініціативи спрямовані на вирішення конкретних потреб окремих галузей у
зв'язку з наскрізними проблемами, такими як: забезпечення достатньої
кількості кваліфікованої робочої сили, сприяння інноваціям та дотримання прав
інтелектуальної власності. Натомість слід зазначити, що стратегічне
формування промислової політики України досі не набуло системного
характеру, як свідчить розрізнений та непослідовний характер формування
відповідних документів; надалі зберігається формальний підхід до процесу
розроблення стратегії. Особливої уваги набувають заходи щодо інституційного
та фінансово-економічного забезпечення розвитку промисловості, поєднання
вертикальних та горизонтальних інструментів промислової політики. Серед
них:
– затвердження низки стратегічних документів, зокрема Стратегії
розвитку промислового комплексу на період до 2025 року та плану розвитку
промислового комплексу. Передбачити становлення нового бачення
української індустрії з поєднанням традиційних виробництв, індустріальних
секторів, пов'язаних з штучним інтелектом, інфраструктурних та
обслуговуючих сегментів, що зазнають революційних змін.
– врахування в програмних документах завдань цифровізації виробництва
та обігу товарів і послуг; прийняття розробленого АППАУ проекту
національної стратегії Індустрії 4.0;
– поглиблення співпраці між державою, наукою та бізнесом у
пріоритетних для національної економіки секторах в напрямі: реалізації
інноваційних проектів державно-приватного партнерства, розробки програмних
та законодавчо-нормативних документів, створення кластерних структур,
зокрема з інжинірингу, автоматизації, машинобудування) на регіональному
рівні;
– створення і використання цілого ряду інструментів колективного
впливу і просування (маркетплейси, краудфаундінгові платформи, мережі
нетворкінгу і стейкхолдерів);
– удосконалення механізмів підтримки заснування підприємств –
стартапів та інституційного, консультаційно-маркетингового забезпечення їх
діяльності;
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– поширення кращих практик впровадження гнучких механізмів
підтримки ключових виробництв (сільськогосподарське машинобудування) на
інші подібні виробництва (дорожньої та будівельної техніки), враховуючи
загальнонаціональне та безпекове значення виробничої та транспортної
інфраструктури;
– полегшення доступу підприємств до фінансування або надання прямої
грошової допомоги на поворотній або безповоротній основі у формі кредитів,
гарантій, субсидій, грантів тощо.
Отже,
необхідність
забезпечення
стійкої
довгострокової
конкурентоспроможності на світовому ринку, а також розвиток промислового
потенціалу країни вимагають зосередження фінансових, людських,
організаційних та інших ресурсів на розбудові нової індустріальної економіки
України.
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РОЛЬ ЕЛЕКТРОННОЇ ПЕРЕВІРКИ В СИСТЕМІ ЗАХОДІВ
ФІНАНСОВОГО КОНТРОЛЮ. ОГЛЯД СПЕЦІАЛІЗОВАНИХ
ПРОГРАМНИХ ПРОДУКТІВ НА ОСНОВІ ЕЛЕКТРОННИХ ДАНИХ
ПЛАТНИКІВ ПОДАТКІВ
Першочерговим завданням сьогодення, яке ставить сучасне суспільство
перед фіскальними органами, є забезпечення повноти та своєчасності
податкових надходжень до державного бюджету, що значною мірою залежить
від ефективності контрольної функції, яка реалізується через податковий
контроль.
Варто підкреслити, що суттєве поліпшення якості податкового контролю
можливе за рахунок упровадження передової світової практики, зокрема щодо
застосування електронних форм контролю на основі відповідних форматів.
Податковий контроль на основі електронних даних платників податків є
визнаним заходом у зарубіжних країнах, однак його проведення відбувається за
допомогою створення різних форматів та методик.
Необхідність податкового контролю багато в чому визначається ступенем
ухилення від сплати податків. Існує велика кількість способів ухилення від
податків, через які бюджет втрачає значні суми потенційних податкових
надходжень. Найбільш ефективним заходом у боротьбі з податковими
правопорушеннями є форми контролю – податкові перевірки.
У ході дослідження встановлено, що більшість країн-членів Європейського
Союзу вважають, що електронний аудит є саме тим чинником, який посилює
контролюючу функцію та сприяє своєчасності та повноті надходження
податкових зобов’язань до бюджету.
На сьогодні е-аудит являє собою перевірку фіскальними органами
бухгалтерських операцій (їх джерел/походження), які надані платником
податків в електронному вигляді за допомогою відповідного програмного
забезпечення. Найпоширенішим форматом надання цих даних є
стандартизований аудиторський файл (SAF-T), який був розроблений на основі
рекомендацій ОЕСР, а саме версія SAF-T 2.0, що була оприлюднена у квітні
2010 року Комітетом з фіскальних питань ОЕСР [1]. Цей формат є легким у
використанні, призначений для здійснення електронної податкової перевірки із
застосовуванням спеціалізованого програмного забезпечення та підходить для
всіх видів податків.
Проведення
е-аудиту
неможливо
здійснити
без
застосування
спеціалізованого програмного забезпечення. Спеціалізовані програми оснащені
функціоналом для проведення різноманітних видів аудиту: як кожного виду
окремо, так і повномасштабної цілісної оцінки. Зазначені системи є
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спеціалізованим професійним аудиторським програмним забезпеченням та
призначені для застосування при проведенні е-аудиту. Їх функціонал
забезпечує вилучення (копіювання) даних із фінансової та бухгалтерської
звітності платника податків та подальший їх аналіз шляхом: запитів,
стратифікації, вибірок, визначення втрачених послідовностей, статистичного
аналізу, калькуляцій, пошуку дублювання даних, зведених таблиць,
перехресного табулювання (cross tabulation – підрахунок подій, коли категорії
базуються на двох і більше змінних, вивчення зв’язку між двома змінними з
ціллю їх пояснення) тощо. Найбільш відомим на ринку ПЗ на сьогодні є
наступні програми ACL (Audit Command Language) IDEA (Interactive Data
Extraction and Analysis) SESAM (ESKORT Computer Audit) [2].
Також ACL дозволяє об’єднувати дані з різних систем для співставлення
та узгодження, тобто здійснювати системну інтеграцію. Аудитор можете
створювати загальний вигляд даних, що розміщенні у різних файлах і
аналізувати їх, візуально, це виглядає начебто дані знаходяться в одному файлі.
Крім того, ACL надає потужні можливості відбору та обробки даних, а також
гнучкі параметри звітування.
Програмне забезпечення IDEA впроваджено у діяльність Вищих органів
фінансового контролю (далі – ВОФК) добре зарекомендувало себе в процесі
діяльності провідних організацій у сфері державних фінансів, промисловості, в
урядових та міжнародних фінансових організаціях, банках, міністерствах,
аудиторських та консалтингових фірмах, а також органах внутрішнього
контролю.
Програмне забезпечення ІDEA є універсальною системою, яка є
потужним та зручним інструментом для аналізу даних, що сформовані за
допомогою бухгалтерських автоматизованих систем. ПЗ IDEA дозволяє
аналізувати 100% даних платника податків і гарантує їх збереження та
цілісність. Водночас доцільно зазначити, що однією з переваг використання
даного ПЗ є аналіз великих масивів структурованої інформації: фінансовоекономічної, статистичної та облікової. У систему можна завантажувати будьяку структуровану інформацію в різних форматах: Microsoft ACCESS, XML,
текст, Microsoft Word, PDF, Microsoft Excel тощо. Також доцільно зазначити,
що розробники програмного забезпечення IDEA зазначають, що це програмне
забезпечення може бути інтегроване в існуючу систему, яку використовує
фіскальний орган [3]. Суть інтеграції полягає в тому, щоб дані, які користувач
вводить в одну систему, автоматично переносилися в іншу. Тобто дані, які
містяться в різних джерелах, об’єднувалися та відображалися користувачу в
уніфікованому вигляді.
Таким чином, підсумовуючи викладене вище, електронний аудит значно
прискорить та спростить процедури аналізу даних, суттєво зменшить витрати
робочого часу на проведення перевірки як посадових осіб, так і платників
податків. І, як наслідок, ми отримаємо ефективний аудит через зменшення
людського втручання у відбір ризиків для перевірки та поглибленого
дослідження.
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УДОСКОНАЛЕННЯ ІНСТИТУЦІЇ ВНУТРІШНЬОЇ БЕЗПЕКИ
ОРГАНІВ ДФС ЯК СКЛАДОВА ДЕРЖАВНИХ РЕФОРМ
В умовах системних державних реформ, які нині тривають в Україні
особливого значення набуває діяльність антикорупційних органів (інституцій)
зі спеціальним статусом на загальнодержавному рівні (Національне агентство з
питань запобігання корупції, Національне антикорупційне бюро України,
Спеціалізована антикорупційна прокуратура, Національне агентство з питань
виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та
інших злочинів, Вищий антикорупційний суд), та створення відповідних
інституцій внутрішньої безпеки на рівні окремих органів державної влади,
включаючи Державну фіскальну службу України (ДФС).
Поняття «інституція» зберігає і донині давнє латинське значення
«настанова, пояснення чогось» і позначає насамперед особливості управління,
механізми дії правових норм у будь-якій галузі суспільних відносин. Тому
словосполучення: суспільні інституції, політичні інституції, ідеологічні
інституції, наукові інституції не просто називають явище суспільного життя, а й
інформують про його визначальні діяльнісні ознаки [1].
Великого значення для забезпечення ефективної роботи та взаємодії
зазначених органів, а також координації їхніх дій, набуває дотримання
основних пріоритетів державної антикорупційної політики, які повинні
визначатися на рівні Антикорупційної стратегії та відповідної Державної
програми її реалізації, як базового документу, який повинен стати основою
розробки антикорупційних програм кожним держаним органом, органом
місцевого самоврядування та іншими інституціями.
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Важливо підкреслити, що в пояснювальній записці до законопроекту
«Про Антикорупційну стратегію на 2018–2020 роки», серед результатів, на які
він спрямований, зокрема, визначено:
 забезпечення здійснення результативної антикорупційної політики
шляхом удосконалення правового регулювання питань запобігання, виявлення
та протидії корупції, виявлення та усунення причин та умов, що сприяють її
проявам, формування в суспільстві нетерпимого ставлення до корупції в усіх
сферах суспільного життя та у приватному секторі;
 проведення необхідних антикорупційних заходів в органах
виконавчої влади та органах місцевого самоврядування, забезпечення
прозорості в їх діяльності та істотне зниження рівня їх корумпованості;
 усунення корупційних передумов ведення бізнесу, формування
сприятливого для відмови від корупційної практики бізнес-клімату та
нетолерантного ставлення бізнесу до корупції;
 посилення системи виявлення та розслідування корупційних
злочинів і пов’язаних з корупцією правопорушень, конфіскації майна, яке було
предметом або доходом від злочинної діяльності, повернення конфіскованих
доходів, здобутих злочинним шляхом із-за кордону, забезпечення
невідворотності притягнення до відповідальності осіб, що вчинили корупційні
або пов’язані з корупцією правопорушення;
 формування в суспільстві атмосфери нетерпимості до проявів
корупції, формування у населення довіри до антикорупційної політики держави
і позитивного ставлення до викривачів, а також системне залучення державою
активної частини населення, громадських об’єднань, представників бізнесу до
антикорупційних заходів.
На жаль, змушені констатувати, що на сьогодні законопроект про
Антикорупційну стратегію на 2018–2020 роки, що був підготовлений з
урахуванням громадської думки та пропозицій експертів міжнародних
партнерських організацій так і не прийнято, а строк дії попередніх
Антикорупційної стратегії та Державної програми з її реалізації закінчився ще у
грудні 2017 р. Отже, вже понад рік в Україні немає основного стратегічного
нормативно-правового акта в сфері запобігання корупції. Це ставить під сумнів
ефективну дію і координованість антикорупційних органів як на
загальнодержавному, так і відомчому рівнях, підтвердженням чого є, зокрема,
непогодження Національним агентством з питань запобігання корупції
Антикорупційної програми Державної фіскальної служби України на 2018 рік
та відсутність аналогічної програми на 2019 рік. Хоч розробка цих документів
передбачена на виконання вимог статті 19 Закону України «Про запобігання
корупції» від 14.10.2014 р., відповідно до рішень Національного агентства з
питань запобігання корупції «Про затвердження Методології оцінювання
корупційних ризиків у діяльності органів влади» від 02.12.2016 р., та «Про
затвердження Порядку підготовки, подання антикорупційних програм на
погодження до Національного агентства з питань запобігання корупції та
здійснення їх погодження» від 08.12.2017 р.
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В структурі ДФС нещодавно створено Департамент з питань запобігання
та виявлення корупції, основними завданнями якого є: підготовка, забезпечення
та контроль за здійсненням заходів щодо запобігання корупції відповідно до
вимог
антикорупційного
законодавства;
надання
методичної
та
консультативної допомоги з питань дотримання вимог антикорупційного
законодавства; участь в інформаційному та науково-дослідному забезпеченні
здійснення заходів щодо запобігання та виявлення корупції, а також
міжнародному співробітництві в зазначеній сфері; проведення організаційної та
роз’яснювальної роботи із запобігання, виявлення і протидії корупції;
здійснення контролю за дотриманням вимог законодавства щодо врегулювання
конфлікту інтересів; здійснення контролю за дотриманням антикорупційного
законодавства.
Також в структурі ДФС діє Головне управління внутрішньої безпеки
(ГУВБ), що є самостійним структурним підрозділом Державної фіскальної
служби України та оперативним підрозділом податкової міліції,
підконтрольним та підзвітним виключно Голові ДФС або особі, яка виконує
його обов’язки. Основними завданнями ГУВБ є: забезпечення заходів щодо
протидії корупції і контроль за їх реалізацією в апараті ДФС, її територіальних
органах, на підприємствах, в установах та організаціях, що належать до сфери її
управління, у межах передбачених законом повноважень; забезпечення у ДФС
та її територіальних органах безпеки діяльності, а також державних службовців
та працівників від протиправних посягань, пов’язаних із виконанням ними
службових обов’язків.
Враховуючи наявність зазначених проблем організаційного та правового
характеру, що пов’язані з реалізацією державної антикорупційної політики та
окремих її заходів на рівні ДФС, особливої актуальності набувають
дослідження, спрямовані на їхнє вирішення. Правовий статус інституції
внутрішньої безпеки органів ДФС, як оперативного підрозділу, також вимагає
узгодження з: Кримінальним процесуальним кодексом України, законами
України «Про оперативно-розшукову діяльність», «Про запобігання корупції»,
«Про Національне антикорупційне бюро України» та ін.
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УДОСКОНАЛЕННЯ МЕХАНІЗМУ ЗАПОБІГАННЯ НЕЛЕГАЛЬНІЙ
ЕКОНОМІЧНІЙ ДІЯЛЬНОСТІ В УКРАЇНІ З УРАХУВАННЯМ
РЕЗУЛЬТАТІВ МОНІТОРИНГУ ТА КОНТРОЛЮ КОМІТЕТУ
ЕКСПЕРТІВ РАДИ ЄВРОПИ (MONEYVAL)
На початку 2018 року Комітет експертів Ради Європи з оцінки заходів
протидії відмиванню коштів та фінансуванню тероризму (MONEYVAL)
оприлюднив Звіт за результатами п’ятого раунду оцінювання України [1].
Україна попередньо проходила взаємну оцінку MONEYVAL у 2009 р.,
проведену відповідно до Методології ФАТФ 2004 р.
Комітет MONEYVAL здійснює оцінку відповідності своїх країн-членів,
до яких відноситься і Україна, усім міжнародним стандартам у
правовому,фінансовому та правоохоронному секторах шляхом надання
експертної оцінки щодо даної сфери у ході взаємних оцінок, а також наділений
повноваженням надавати рекомендації національним органам щодо
необхідного вдосконалення їх систем. Основним висновком MONEYVAL щодо
України на сьогоднішній день є те, що корупція становить загальний ризик
відмивання грошей та фінансування терористичної діяльності. Вона створює
значні суми кримінальних доходів і серйозно підриває ефективне
функціонування окремих державних установ та системи кримінального
правосуддя. За даними Transparency International, корупція в Україні широко
поширена, пронизуючи всі рівні суспільства,державне управління, зокрема
державну службу, судову владу, прокуратуру та міліцію, які особливо вразливі
до корупції. Звіти, підготовлені Групою держав проти корупції (GRECO) та
іншими органами Ради Європи, також висвітлюють масштаби корупції в
Україні та відсутність незалежності в судах та поліції (включаючи митну
службу).
Як зазначається у звіті, вжиті Україною заходи в цій сфері вже
продемонстрували деякий позитивний ефект, але потрібні зміни в діючому
законодавстві, зокрема необхідні нові нормативні положення з більш суворими
вироками за злочини, а також додаткові ресурси, крім того, корупційні справи
на високому рівні повинні розслідуватися й розглядатися в судах більш
активно. У MONEYVAL констатують, що Україна стоїть перед істотними
ризиками в питанні відмивання коштів через корупцію та незаконну
економічну діяльність, включаючи фіктивне підприємництво, ухилення від
сплати податків і шахрайство.
Дослідження з питань дотримання законодавства у сфері запобігання та
протидії легалізації доходів, одержаних злочинним, або фінансуванням
тероризму, здійснюється з метою виявлення будь-яких дій, пов’язаних із
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вчиненням фінансової операції чи правочину з активами, одержаними
внаслідок вчинення злочину, а також вчиненням дій, спрямованих на
приховання чи маскування незаконного походження таких активів чи володіння
ними, прав на такі активи, джерел їх походження, місцезнаходження,
переміщення, зміну їх форми, а так само набуттям, володінням або
використанням активів, одержаних внаслідок вчинення злочину.
За даними Міністерства економічного розвитку і торгівлі, рівень тіньової
економіки в Україні у відсотках від ВВП сягав 43% у 2015 р., наприкінці
2017 р. він знизився і становив 32% від ВВП [2]. Але, на думку наукових
експертів, на сьогоднішній день рівень тіньової економіки в Україні становить
близько 80% ВВП.
Тіньова економіка є основою складно організованої багаторівневої
системи, до якої належить і легалізація доходів, одержаних злочинним шляхом,
також вся тіньова інфраструктура, що забезпечує її функціонування
(законодавча, судова, політична, ідеологічна, культурна, етична, система
цінностей і поведінкових норм), яка активно впливає на стан тінізаційних
процесів. Іншою проблемою, що актуалізує напрацювання заходів і засобів
протидії тінізації економіки та визначає їх спрямування, є поширення
використання офшорних зон для приховування коштів, отриманих у результаті
скоєння протиправних діянь.
На сучасному етапі, за оцінками міжнародного об’єднання, втрати у
вигляді податкових надходжень до бюджетів країн у всьому світі становили
більше 156 млрд дол. США, що вдвічі більше суми, потрібної, щоб покінчити з
бідністю. Українські компанії фактично не торгують за прямими контрактами з
безпосередніми імпортерами вітчизняної продукції та використовують офшорні
зони для виводу прибутку за кордон. Тільки на чотири основні торгові країни з
низькою податковою юрисдикцією (Швейцарія, Віргінські Острови, Велика
Британія та Кіпр) з 2015 р. по вересень 2017 р. припадає близько 64% експорту
зернових та олійних культур, а також продуктів їх переробки, 44% експорту
чорних металів і виробів із них та 61% експорту руди й енергетичних товарів;
обсяги потенційно втрачених податків лише у сфері торгівлі зерновими й
олійними культурами, за орієнтовними підрахунками, становлять 1,5–1,7 млрд
дол. США, які могли б бути використані на покращення соціальноекономічного становища та інноваційного розвитку України [3].
Абсолютно очевидно, що зазначені суми включаються за підрахунками
міжнародних експертів до обсягів тіньової економіки, проте для реалізації
ефективних заходів протидії тінізації в більшості країн світу визнається
необхідність покращення взаємодії саме спеціальних правоохоронних органів
щодо реалізації інформації фінансового моніторингу. У розвинених
європейських країнах служби безпеки суб’єктів господарювання та місцеві
державні правоохоронні органи активно діють через впливові національні
спілки підприємців. Уповноважені співробітники спецслужб на підприємствах
спільно з кадровим апаратом служб безпеки суб’єктів господарювання
здійснюють кваліфіковану спецперевірку осіб, що допускаються до роботи з
таємними документами і матеріалами, створюють агентурну мережу,
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поширюють серед персоналу досвід контррозвідувального забезпечення
закріплених об’єктів. Простежується тенденція до розширення функцій
державних і недержавних правоохоронних органів щодо адміністративноправового забезпечення безпеки діяльності суб’єктів господарювання та їх
співпраці у процесі формування в них власних груп і служб безпеки.
Експерти MONEYVAL відзначають, що саме цей напрям на сьогодні є
одним із найбільш невизначених, і таким, що складно забезпечити в Україні.
Зазначена ситуація обумовлена проблемами щодо збалансування вимог
міжнародних нормативно-правових актів, ратифікованих Україною, про
імплементацію до національного законодавства передбачених у них заходів
діяльності уповноважених суб’єктів, через те, що чинне кодифіковане
вітчизняне законодавство за своєю суттю є орієнтованим на уніфікацію
більшості процедур у межах традиційних підходів пострадянських країн. У
зв’язку із цим також важко впроваджуються у практику новели законодавства
щодо залучення до реалізації правоохоронної та правозахисної функції
недержавних суб’єктів.
Однією з важливих перешкод щодо взаємодії та ефективного
функціонування державних регуляторів фінансового моніторингу, як
зазначають експерти MONEYVAL, також є недосконалість функціонування
єдиної інформаційної системи (ЄІС). Негативна діяльність та недостовірність
інформації єдиного інформаційного ресурсу щодо виявлених у ході досудових
розслідувань злочинних доходів не сприяє проведенню повноцінного та
своєчасного аналізу на предмет встановлення причинно-наслідкових зв’язків
між протиправними діями, унаслідок яких можливе одержання злочинних
доходів, та діями, які можуть бути пов’язані з їх легалізацією, це перешкоджає
ефективній боротьбі з відмиванням доходів, одержаних злочинним шляхом.
Тому одним із напрямів оптимізації механізму ефективної взаємодії державних
регуляторів є інтенсивний інформаційний обмін, зокрема впровадження на базі
головного державного моніторингового інституту єдиної інтегрованої
інформаційно-аналітичної системи накопичення інформації, виявленої в ході
досудових розслідувань злочинів, про способи одержання, джерела походження
та розміри вигоди як потенційного об’єкта для можливих наступних дій,
пов’язаних з відмиванням доходів, одержаних злочинним шляхом, у тому числі
надання доступу до інформації з обмеженим доступом, банківської таємниці
тощо. Така система обов’язково повинна відповідати Стандартам FATF та
забезпечувати інтеграцію додаткових інформаційних ресурсів органів
державної влади з ЄІС, заміну застарілого апаратного та програмного
забезпечення, удосконалення комплексної системи захисту інформації
відповідно до нових загроз її безпеки. Це повинна бути злагоджена національна
система протидії відмиванню коштів та фінансуванню тероризму.
Передовий досвід свідчить про те, що розроблення програми, яка
передбачає систематичний обмін інформацією, може привести до викриття
великої кількості кримінальних правопорушень. Обмін інформацією може
здійснюватися у формальному або неформальному режимі. Зокрема,
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правоохоронні органи можуть сформувати неформальну робочу групу у складі
представників усіх цих органів (наприклад, за територіальним принципом).
Аналізуючи
зазначене вище, ми можемо констатувати, що за
результатами оцінювання комітету MONEYVAL щодо виконання Україною
міжнародних стандартів FATF та міжнародного законодавства є насамперед
необхідність формування ефективного механізму та конструктивних
інструментів системної взаємодії між правоохоронними органами з метою
належної організації протидії легалізації (відмиванню) доходів одержаних
злочинним шляхом та його нормативного закріплення, з використання досвіду
Європейського Союзу у частині імплементації законодавчо-нормативних актів
регулювання правових засад боротьби з відмиванням доходів, одержаних
злочинним шляхом та рекомендацій MONEYVAL щодо виконання Україною
міжнародних стандартів FATF.
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ФІНАНСОВІ АСПЕКТИ ДЕЦЕНТРАЛІЗАЦІЇ У КОНТЕКСТІ
РЕФОРМУВАННЯ СИСТЕМИ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ У
КРАЇНАХ ЄВРОПЕЙСКОГО СОЮЗУ ТА В УКРАЇНІ
Відомо, що процес децентралізації – це «реструктуризація або
реорганізація влади, в результаті якої виникає система спільної
відповідальності установ на всіх рівнях управління (центральному,
регіональному, місцевому) відповідно до принципу субсидіарності, що
збільшує якість і ефективність системи управління та можливість участі народу
в прийнятті економічних, соціальних, політичних рішень і забезпечує таким
чином прозорість та оперативність втілення даних рішень в життя» [1].
Процеси децентралізації взаємопов’язані із стратегічними цілями
розвитку будь-якої держави та засадами регіональної політики. Регіональна
політика в широкому розумінні – це цілісна система заходів, спрямованих на
збалансований
соціально-економічний
розвиток
адміністративнотериторіальних одиниць, що складають регіон. У системі світового
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господарства вона може проводитися на різних рівнях: наддержавному (в
межах
інтеграційного
угруповання,
наприклад
ЄС),
державному,
субрегіональному (регіони всередині держави); локальному (політика органів
місцевого самоврядування), міжрегіональному.
Запорукою добробуту кожної окремо взятої території, інструментом
регіонального розвитку, децентралізації влади та ефективної системи
управління в цілому є фінансова децентралізація. Вона стимулює регіони до
фінансової автономії, пошуку додаткових ресурсів і джерел, активізує
соціально-економічний потенціал, збалансовує потреби і можливості.
Процеси регіоналізації, які відбуваються в Європейському Союзі,
відповідають положенням низки документів наднаціонального рівня:
Європейської хартії місцевого самоврядування (прийнятої в 1985 р. Радою
Європи), Хартії регіоналізму, прийнятої в 1988 р. Європейським Парламентом,
Декларації про регіоналізм, прийнятої в 2000 р. У зазначених документах
проголошені основні принципи регіональної політики, зокрема: територіальна
концентрація капіталу, фінансування цільових програм, співпраця з місцевими
органами влади і субсидіарність. В Хартії регіоналізму визначено, що регіон це однорідний простір, який має фізичну і географічну, етнічну, культурну,
мовну спільність, а також загальні економічні структури та історичну долю
[2, с. 12],
Регіональна політика ЄС базується на ідеології згуртування країн-членів в
досягненні стратегічних наднаціональних пріоритетів розвитку кожного
регіону на основі досягнення запланованих показників зростання ВВП, рівня
зайнятості, мобільності робочої сили, використання новітніх технологій,
підвищення конкурентоспроможності тощо. Основною метою її реалізації є
подолання проблем диференціації соціально-економічного розвитку регіонів. В
цьому зв’язку варто зазначити, що регіони ЄС поділені на три основні групи:
найменш розвинені (ВВП на душу населення менше 75% від середнього по
ЄС), перехідні (ВВП на душу населення 75–90% від середнього по ЄС) та
розвинені (ВВП на душу населення більше 90% від середнього по ЄС).
Заходи регіональної політики ЄС фінансуються через основні структурні
фонди ЄС (Європейський фонд регіонального розвитку та Європейський
соціальний фонд, Фонд Згуртування) а також інші вузькоспеціалізовані
інструменти та угоди, через які ЄС реалізує свою регіональну політику. Для
найменш розвинених територій частка структурних фондів ЄС в
софінансуванні заходів політики згуртування повинна становити максимум
85%, а для найбільш розвинених регіонів – 50%.
Єдина система класифікації NUTS (Номенклатура територіальних
одиниць для статистики) розроблена ЄС з метою надання фінансових ресурсів
регіонам, передусім найвідсталішим. Загалом NUTS поділяється на п’ять рівнів,
три з яких – NUTS – 1–3 є регіональними, а два – NUTS 4–5 – місцевими
одиницями регіональної статистики ЄС. Регіони першого рівня NUTS 1 – це
суб’єкти федерації, автономні утворення, великі регіони. Регіони Другого рівня
NUTS 2 – провінції, департаменти, урядові округи, області. Регіони третього
рівня NUTS 3 – графства, префектури, районі.
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Так, в рамках мережі NUTS-2 до менш розвинених регіонів віднесено 71
регіон (населення близько 128 млн осіб, асигнування в розрахунку на одного
жителя в середньому становитимуть 200 євро на рік), до регіонів перехідного
типу віднесено 51 територію (населення 68 млн осіб, щорічні витрати близько
75 євро на особу), до більш розвинених регіонів – 151 територія (населення 307
млн осіб та витратами в 25 євро на одного жителя).
Інвестиції Структурних фондів ЄС мають бути зосереджені на виконанні
п’яти ключових завдань: зростання реальної економіки, підвищення рівня
зайнятості, розвиток НДДКР, боротьба зі зміною клімату, енергетична безпека.
Стрижневою ідеєю останньої (2013 р.) реформи регіональної політики
стала Стратегія «Європа 2020», спрямована на забезпечення «розумного,
стійкого і всеохоплюючого зростання »економіки ЄС, що поєднує інноваційне,
екологічне, соціальне і територіальне вимірювання. Було виділено такі
тематичні цілі політики згуртування [3, с. 343]:
1) дослідження, технологічний розвиток та інновації;
2) інформаційно-комунікаційні технології;
3) конкурентоспроможність малого і середнього бізнесу;
4) перехід до економіки з низьким рівнем викидів вуглецю;
5) адаптація до зміни клімату, запобігання й управління ризиками;
6) збереження та захист навколишнього середовища, сприяння
ефективному використанню ресурсів;
7) транспорт і мережева інфраструктура;
8) зайнятість і підтримка мобільності трудових ресурсів;
9) соціальна інтеграція, боротьба з бідністю і будь-якими формами
дискримінації;
10) інвестиції в освіту, професійну підготовку та безперервне навчання;
11) підвищення адміністративної ефективності органів влади.
При цьому Європейський фонд регіонального розвитку фінансує всі 11
тематичних цілей з акцентом на цілях 1–4, для Європейського соціального
фонду головний пріоритет складають цілі 8–11, Фонд згуртування концентрує
ресурси на цілях 4–7 та 11.
Серед пріоритетних напрямів регіональної політики варто відмітити:
пріоритетний розвиток малих та середніх підприємств; регулярний моніторинг
використання коштів; створення умов для виконання програм до моменту
виділення коштів; посилення координації діяльності структурних фондів;
забезпечення партнерства влади на різних рівнях; підвищення ролі
транскордонного співробітництва, в тому через розбудову Дунайської і
Балтійської стратегій.
Слід зауважити, що реформи торкнулися й безлічі умов виділення коштів
фондів. Було затверджено ряд попередніх умов (ex ante), пов’язаних з
наявністю у країнах ЄС ретельно опрацьованих стратегічних і політичних
документів, які розкривають прийняті в ЄС положення і орієнтири,
регламентів, забезпечують реалізацію операційних програм у відповідності до
законодавства ЄС, а також покликаних гарантувати забезпеченість центральних
і регіональних органів влади та органів місцевого самоврядування, що
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реалізують програми, адекватними адміністративними та інституційними
ресурсами.
Головним документом реалізації політики згуртування, згідно реформи
2013 р., стали Угоди про партнерство. Був затверджений наступний алгоритм їх
укладання: проекти угод розробляються урядами країн ЄС у співпраці з
субнаціональними (регіональними і/або місцевими) і недержавними
партнерами й в діалозі з Єврокомісією. Потім документи надаються
Єврокомісії, яка перевіряє їх відповідність регламентам і «Спільним
стратегічним рамкам», може запросити додаткову інформацію або
запропонувати скорегувати документ. Протягом чотирьох місяців після
отримання проекту, Єврокомісія, за умови, що її зауваження враховані, повинна
схвалити документ [3. с. 344–346].
Так, наприклад, відповідну «Угоду про партнерство» ЄС зі Словаччиною
на період 2014–2020 рр. було підписано в червні 2014 р. Європейська Комісія
інвестуватиме в Словаччину понад 14 млрд євро, ще 1,5 млрд євро буде
виділено для розвитку сільських районів. Від Європейського морського і
рибальського фонду Словаччина має отримати 15,8 млн євро. Документ містить
стратегію оптимального використання європейських структурних та
інвестиційних фондів у регіонах і містах країни. Передбачалося, що кошти ЄС,
які будуть інвестовані в реальний сектор економіки країни, підвищать
конкурентоспроможність, допоможуть у боротьбі з безробіттям і
стимулюватимуть подальше зростання через підтримку інновацій,
низьковуглецевої економіки, навчання і виховання. Вони також сприятимуть
розвитку підприємництва, боротьбі із соціальною ізоляцією, прагненню до
екологічно чистого використання ресурсів економіки [4].
Для України важливим є досвід реформи децентралізаціі Республіки
Польща. Зокрема, у Польщі запроваджено триступеневу систему
територіальних одиниць (гміна – повіт – воєводство). У процесі підготовки до
вступу в ЄС в Польщі з’явилося 16 укрупнених воєводств (ідеально
відповідають рівню NUTS-2), у складі яких 66 регіонів рівня NUTS-3 (рис.).
Нині Польща ділиться на 16 воєводств, 379 повітів та 2478 гмін. Завданням
реформи була децентралізація влади та передача органам місцевого
самоврядування значної частини повноважень на місцях. На рис. відображено
рівень ВВП воєводств Польщі як відсоток від середнього для ЄС.
Програмною основою регіональної політики в Польщі є «Національна
стратегія регіонального розвитку 2010–2020: регіони, міста, сільські території»,
прийнята урядом 13 липня 2010 р. В ній визначені наступні головні цілі:
підвищення конкурентоспроможності регіонів; консолідація регіонів і протидія
маргіналізації проблемних територій; створення умов для ефективної
партнерської взаємодії у вирішенні регіональних завдань [6].
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Рис. Рівень ВВП воєводств Польщі як відсоток від середнього для ЄС
(дані 2009 р.).
Джерело: [5].

Як зазначається в цьому документі, раніше акцент у регіональній політиці
робився на вирівнюванні соціально-економічного становища регіонів за
рахунок перерозподілу доходів і залучення коштів із структурних фондів
Євросоюзу. Наразі зроблено спробу перенести центр ваги на підвищення
ефективності використання регіонами отриманих засобів. Питання
регіонального розвитку тією чи іншою мірою відображаються і в інших
програмних документах, зокрема, в «Стратегії відповідального розвитку». В
цьому документі відмічається зростання регіональної диференціації за
критеріями (у т.ч. щодо доступності основних благ і послуг). Особливо швидко
зростає диференціація між найкрупнішими міськими агломераціями і рештою
території країни. Спеціальною оперативною програмою є програма «Розвиток
Східної Польщі», єдина програма розвитку для конкретного регіону (групи
регіонів), який протягом багатьох десятиліть відстає в своєму соціальноекономічному розвитку. Особливе місце в стратегічних програмах
економічного характеру займає Національний план реформ. У Польщі, як і в
інших країнах – членах Євросоюзу, цей документ був прийнятий на підставі
стратегії ЄС «Європа-2020».
Слід зазначити, що у розвинених країнах Європи регіональна політика й
цілеспрямоване втручання держави в процеси регіонального розвитку
починається тоді, коли просторові соціально-економічні диспропорції стають
надмірними. Існуючі в України просторові диспропорції є надмірними і
вимагають втручання держави. Сама наявність таких значущих просторових
диспропорцій є загальнодержавною проблемою, яка не може бути вирішена без
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допомоги центру. З урахуванням конституційної системи адміністративнотериторіального устрою України можна зробити припущення, що рівнями
державної регіональної політики в Україні мають бути область – первинний або
базовий рівень та район – вторинний рівень (за європейською класифікацією
рівні NUTS-2 та NUTS-3). Водночас окремі аспекти регіональної політики
безпосередньо стосуються місцевого самоврядування, розвитку територіальних
громад, що обумовлює необхідність врахування ще одного – допоміжного рівня
регіональної політики – рівня самостійного населеного пункту (NUTS-5 за
європейською класифікацією). Проте найбільшою проблемою може стати
узгоджена система стратегічного планування загальнодержавного та
регіонального рівня на довгострокову і середньострокову перспективу, а також
реформування міжбюджетних відносин.
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ВСТАНОВЛЕННЯ НАЯВНОСТІ ОЗНАК ПОСТІЙНОГО
ПРЕДСТАВНИЦТВА НЕРЕЗИДЕНТА: ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ
В УКРАЇНІ
Інститут постійного представництва є одним з ключових інструментів
транскордонного оподаткування, що вимагає наявності відповідних норм у
національному законодавстві та збалансованого правового регулювання на
міжнародному рівні.
Історія розвитку даного інституту доводить те, що встановлення ознак
постійного представництва розпочалося із визначенням критеріїв виникнення
податкового обов’язку у іноземних суб’єктів господарювання по відношенню
до держави-джерела доходів. З тих пір перелік обставин (критеріїв), що
призводять до виникнення постійного представництва неодноразово
змінювався та уточнювався.
Найбільш ґрунтовно підійшла до вироблення комплексу правил щодо
регулювання питань виникнення та визначення податкової бази нерезидентів,
які здійснюють діяльність через постійне представництво, ОЕСР (Організація
економічного співробітництва та розвитку). Ці положення включені до МПК
(Модельної податкової конвенції ОЕСР) структурі та змісту якої подібні тексти
договорів про уникнення подвійного оподаткування України та інших держав
світу.
Ключовим питанням інституту постійного представництва є встановлення
ознак діяльності іноземного суб’єкта господарювання, що призводить до
виникнення постійного представництва. Вказані ознаки у правовій доктрині
пропонують класифікувати на основні та додаткові [1, с. 14]. Лише за умови
встановлення усіх обов’язкових ознак постійного представництва, діяльність
іноземного суб’єкта господарювання призводить до виникнення постійного
представництва.
За загальним правилом визначення постійного представництва та перелік
основних ознак щодо встановлення його наявності запропоновані статтею 5
МПК, за відсутності хоча б однієї з них діяльність іноземного суб’єкта
господарювання не може визнаватися такою, що призводить до виникнення
постійного представництва. Йдеться про:
1)
існування місця підприємницької (господарської) діяльності;
2)
фіксованість (постійність) місця підприємницької діяльності;
3)
здійснення підприємницької (господарської) діяльності через
відповідне місце.
Виконання рекомендацій ОЕСР та врахування передової світової
практики держав слід поєднувати із забезпеченням національних інтересів.
Неврахування актуальних підходів може призвести до подвійного
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оподаткування
іноземних
інвесторів,
необґрунтованого
податкового
донарахування або ж сприяє активному зловживанню платниками податків
правом на здійснення господарської діяльності через постійне представництво.
Ознаки постійного представництва у вітчизняному податковому
законодавстві були представлені у Законі України «Про оподаткування доходів
підприємств і організацій» [2], у якому у ст. 14 містилося наступне визначення:
під постійним представництвом іноземної юридичної особи в Україні для цілей
оподаткування розуміються бюро, контора, агентство, будь-яке інше місце
діяльності, пов’язане з розробкою природних ресурсів, здійсненням
передбачених контрактами робіт по будівництву, установці, монтажу,
складанню, налагодженню, обслуговуванню устаткування та іншими
аналогічними роботами, а також організації та громадяни, які представляють на
території України іноземну юридичну особу.
Статтею 1 Декрету Кабінету Міністрів України «Про податок на прибуток
підприємств та організацій» від 26.12.1992 № 12-92, у якій серед визначень,
наведених у цьому акті, визначення постійного представництва дещо
змінилося: постійне представництво іноземної юридичної особи в Україні –
бюро, контора, агентство, будь-яка інша форма діяльності, пов’язана з
розробкою природних ресурсів, виконанням передбачених контрактами робіт
по
будівництву,
установці,
монтажу,
складанню,
налагодженню,
обслуговуванню устаткування та інших аналогічних робіт, через яку повністю
або частково здійснюється комерційна діяльність цієї особи, а також
організації та громадяни, які представляють в Україні іноземну юридичну
особу [3].
Згодом точками відліку встановлення постійного представництва або його
ознаками були наявність постійного місця діяльності нерезидента та повна
або часткова здійснена господарська діяльність нерезидента на території
України – пункт 1.17 статті 1 Закону України «Про оподаткування прибутку
підприємств» від 28.12.1994 № 334/94-ВР [4]. Самі ознаки постійного
представництва нерезидента так і не були конкретизовані.
З прийняттям кодифікованого акту у сфері оподаткування та внесенням
до нього змін у 2014 році, пп. 14.1.193 п. 14.1 ст. 14 Податкового кодексу
України (далі – КПУ) постійне представництво визначається як постійне місце
діяльності, через яке повністю або частково проводиться господарська
діяльність нерезидента в Україні, зокрема: місце управління; філія; офіс;
фабрика; майстерня; установка або споруда для розвідки природних ресурсів;
шахта, нафтова/газова свердловина, кар’єр чи будь-яке інше місце видобутку
природних ресурсів; склад або приміщення, що використовується для
доставки товарів, сервер [5]. Під час аналізу тексту цієї статті стає
зрозумілим, що наведений перелік не є вичерпним, про що свідчить слово
«зокрема».
У процесі порівняння трактувань постійного представництва нерезидента
окресленими вище нормативно-правовими актами, стає зрозумілим, що у
чинній редакції відповідної статті до переліку різновидів постійного
представництва включають склад або приміщення, що використовується для
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доставки товарів, а також сервер. Ці зміни зумовлені розвитком форм та
технологій здійснення економічної діяльності суб’єктами господарювання, а
також прагненням держави-джерела доходу розширити базу оподаткування.
Далі у абз. 2 пп. 14.1.193 п. 14.1 ст. 14 ПКУ законодавець зазначає, що з
метою оподаткування термін «постійне представництво» включає:
– будівельний майданчик, будівельний, складальний або монтажний
об’єкт чи пов’язану з ними наглядову діяльність, якщо тривалість робіт,
пов’язана з таким майданчиком, об’єктом чи діяльністю, перевищує шість
місяців;
– надання послуг нерезидентом (крім послуг з надання персоналу), у
тому числі консультаційних, через співробітників або інший персонал,
найнятий ним для таких цілей, але якщо така діяльність провадиться (в рамках
одного проекту або проекту, що пов’язаний з ним) в Україні протягом періоду
або періодів, загальна тривалість яких становить більш як шість місяців, у будьякому дванадцятимісячному періоді;
– резидентів, які мають повноваження: діяти від імені виключно такого
нерезидента (проведення переговорів щодо суттєвих умов та/або укладення
договорів (контрактів) від імені цього нерезидента), що призводить до
виникнення у цього нерезидента цивільних прав та обов’язків; та/або
утримувати (зберігати) запаси товарів, що належать нерезиденту, із складу яких
здійснюється поставка товару від імені нерезидента, крім резидентів, що мають
статус складу тимчасового зберігання або митного ліцензійного складу.
Можливо таким чином було зроблено спробу визначити окремі випадки
встановлення постійного представництва нерезидента. Однак, здійснюючи
буквальне тлумачення тексту статті, виникають підстави вважати, що абз. 2
пп. 14.1.193 п. 14.1 ст. 14 ПКУ як спеціальна норма обмежує випадки
встановлення ознак постійного представництва, окреслені через його
визначення – абз. 1 пп. 14.1.193 п. 14.1 ст. 14 ПКУ – загальною нормою.
В межах глобальної кампанії з протидії ерозії бази оподаткування та
переміщення прибутків у низькоподаткові юрисдикції (base erosionand profit
shifting, BEPS) Міністерством фінансів України та Національним банком
України восени 2018 р. було запропоновано законопроект щодо внесення змін
до ПКУ [6], у якому визначення терміну «постійне представництво» у
податково-правовому регулюванні дещо деталізовано. Зокрема,
– уточнено умови віднесення до постійного представництва:
а) будівельного майданчика, будівельного, складального або монтажного
об'єкта чи пов'язану з ними наглядову діяльність, якщо тривалість робіт,
пов'язана з таким майданчиком, об'єктом чи діяльністю – вказується, що це має
відбуватисяв рамках одного проекту або пов'язаних між собою проектів,
виконуватися нерезидентом через співробітників або інший персонал,
найнятий ним для таких цілей, та перевищуватишість місяців;
– залишено без змін положення щодо віднесення до постійного
представництва: б) надання послуг нерезидентом (крім послуг з надання
персоналу), у тому числі консультаційних, через співробітників або інший
персонал, найнятий ним для таких цілей, якщо така діяльність провадиться (в
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рамках одного проекту або проекту, що пов'язаний з ним) в Україні протягом
періоду або періодів, загальна тривалість яких становить більш як шість
місяців, у будь-якому дванадцятимісячному періоді.
Водночас додано: при розрахунку загального періоду, протягом якого
нерезидент здійснює діяльність в Україні, до повних послідовних або
непослідовних календарних місяців тривалості проекту (або пов’язаних між
собою проектів), виконання робіт або надання послуг нерезидентом в Україні,
додаються: тривалість діяльності нерезидента в Україні, що здійснюється
протягом кількох послідовних, або непослідовних періодів, які окремо є
меншими за повний календарний місяць, але в сукупності перевищують 30
днів, та тривалість діяльності пов’язаних осіб цього нерезидента в Україні,
якщо така діяльність тісно пов’язана з діяльністю нерезидента, що визначена у
підпунктах «а» та «б» цього підпункту, та здійснюється протягом кількох
послідовних, або непослідовних періодів, які дорівнюють повному
календарному місяцю, або які окремо є меншими за повний календарний
місяць, але в сукупності перевищують 30 днів.
– видозмінено положення про те, що постійне представництво включає
осіб, які на підставі договору, іншого правочину або фактично мають та
звичайно реалізують повноваження вести переговори щодо суттєвих умов
правочинів, внаслідок чого нерезидентом укладаються договори
(контракти), у разі, якщо зазначена діяльність здійснюється особою в
інтересах, за рахунок та/або на користь переважно одного нерезидента
та/або пов’язаних із ним осіб – нерезидентів; та осіб, які на підставі
договору, іншого правочину або фактично мають і звичайно реалізують
повноваження утримувати (зберігати) запаси (товари), що належать
нерезиденту, із складу яких здійснюється поставка запасів (товарів) від
імені нерезидента, крім резидентів - утримувачів складу тимчасового
зберігання або митного складу.
У таких випадках про наявність в особи фактичних повноважень
здійснювати в інтересах, за рахунок та/або на користь нерезидента діяльність,
яка має ознаки постійного представництва, може, зокрема, але не виключно,
свідчити: надання нерезидентом обов’язкових до виконання вказівок (у тому
числі засобами електронного зв’язку або шляхом передачі електронних носіїв)
та їх виконання особою; наявність у особи та використання нею електронної
адреси корпоративної електронної пошти нерезидента та/або його пов’язаних
осіб для комунікації з нерезидентом та/або з третіми особами, з якими
нерезидент вже уклав або в подальшому буде укладати договори чи інші
правочини; реалізацію особою права володіння або розпорядження запасами
(товарами) чи іншими активами нерезидента в Україні або їх значною часткою
на підставі відповідних вказівок нерезидента; наявність у особи приміщень,
орендованих від власного імені для зберігання майна, придбаного за рахунок
нерезидента або яке належить нерезиденту чи третім особам та підлягає
передачі третім особам за вказівкою нерезидента, або для інших цілей,
визначених нерезидентом.
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У чинній редакції ПКУабз. 3 пп. 14.1.193 п. 14.1 ст. 14 ПКУ вказуються
види діяльності, що виключають встановлення постійного представництва
нерезидента. Так, постійним представництвом не є використання будівель або
споруд виключно з метою зберігання, демонстрації або доставки товарів чи
виробів, що належать нерезиденту; зберігання запасів товарів або виробів, що
належать нерезиденту, виключно з метою зберігання або демонстрації;
зберігання запасів товарів або виробів, що належать нерезиденту, виключно з
метою переробки іншим підприємством; утримання постійного місця
діяльності виключно з метою закупівлі товарів чи виробів або для збирання
інформації для нерезидента; направлення у розпорядження особи фізичних осіб
у межах виконання угод про послуги з надання персоналу; утримання
постійного місця діяльності виключно з метою провадження для нерезидента
будь-якої іншої діяльності, яка має підготовчий або допоміжний характер.
У запропонованій Міністерством фінансів України та Національним
банком України редакції пп. 14.1.193 п. 14.1 ст. 14 Податкового кодексу
України нерезидент не вважається таким, що має постійне представництво в
Україні, якщо він здійснює господарську діяльність через посередника –
резидента, але при цьому надання резидентом агентських, довірчих, комісійних
та інших подібних посередницьких послуг з продажу чи придбання товарів,
робіт, послуг за рахунок, в інтересах та/або на користь нерезидента
здійснюється в рамках основної: а) використання будівель або споруд
виключно з метою зберігання, демонстрації або доставки товарів чи виробів,
що належать нерезиденту; б) зберігання запасів (товарів або виробів), що
належать нерезиденту, виключно з метою зберігання або демонстрації; в)
зберігання запасів (товарів або виробів), що належать нерезиденту, виключно з
метою переробки іншим підприємством; г) утримання постійного місця
діяльності виключно з метою закупівлі товарів чи виробів або для збору
інформації для нерезидента; ґ) направлення у розпорядження особи фізичних
осіб у межах виконання угод про послуги з надання персоналу; д) утримання
постійного місця діяльності з іншою метою; Утримання постійного місця
діяльності виключно для здійснення будь-якої комбінації видів діяльності,
зазначених у підпунктах «a» – «д» цього підпункту, за умови, що такі види
діяльності (їх комбінація) мають підготовчий або допоміжний характер для
такого нерезидента, не є постійним представництвом.
Постійне представництво нерезидента визнається в Україні також у разі,
якщо діяльність в Україні здійснюють декілька нерезидентів – пов’язаних осіб,
якщо така діяльність у сукупності виходить за межі діяльності підготовчого або
допоміжного характеру для такої групи нерезидентів – пов’язаних осіб. У
такому випадку постійне представництво визнається для кожного такого
нерезидента – пов’язаної особи. Цей абзац застосовується лише у випадку, коли
діяльність таких нерезидентів-пов’язаних осіб в Україні становить у сукупності
взаємодоповнюючі функції тісно пов’язаного бізнес-процесу.
Враховуючи викладене вище, є підстави стверджувати, що термін
«постійне представництво» належить до категорії оціночних понять у
податковому праві. Позиція вітчизняного контролюючого органу відсутня щодо
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характеристики окремих ознак постійного представництва ні на загальному
рівні, ні на рівні індивідуальних податкових консультацій.
Для ефективного застосування інституту постійного представництва у
вітчизняних реаліях контролюючим органам слід враховувати норми
Модельної податкової конвенції та положення Коментарів до неї, зокрема щодо
виокремлення ознак зі встановленню наявності постійного представництва
нерезидента. Крім того, нерозв’язаним залишається питання віднесення до
постійного представництва серверу (такого різновиду немає у МПК, однак є у
вітчизняному податковому кодексі). Зрозуміло, що розвиток інформаційних
технологій та господарської діяльності у мережі Інтернет потребує нових
механізмів визначення постійної діяльності нерезидентів на території України.
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СТРУКТУРНІ ПРОБЛЕМИ ЗОВНІШНЬОЇ ТОРГІВЛІ УКРАЇНИ
Глобалізація технологічного розвитку невідворотно призводить до
загострення конкуренції між фірмами у глобальному масштабі. Як наслідок,
промислові компанії та підприємства різних країн світу вимушені
орієнтуватися у процесі організації виробництва на кращі технічні рішення,
пристосовуючи їх до умов і потреб локальних ринків. Це створює потужні
стимули для торгівлі технологіями і поглиблення міжнародної науковотехнічної кооперації на принципах стратегічного партнерства. Недостатньо
аналізувати лише видимі відображення конкурентоспроможності (темпи
економічного зростання, прибутковість, частки ринку), необхідно також
зосередитися на таких питаннях, як структурні зміни в економіці, в тому числі
її зовнішньої торгівлі, рівень залежності від іноземного капіталу та рівень
конкуренції, трансформація національних інститутів і зміни ментальності
суспільства. Тобто необхідно реалізовувати заходи, спрямовані не лише на
зміну конкурентної позиції країни (статична конкурентоспроможність), а й на
довгострокову
спроможність
конкурувати
(динамічна
конкурентоспроможність).
Невідкладність розв’язання важливої науково-прикладної проблеми
трансформування структурно-інституційного базису економіки України на
основі наукового обґрунтування стратегічних пріоритетів підвищення
конкурентоспроможності у процесі реалізації регіональної політики зумовлена
об’єктивними передумовами посилення впливу глобальних чинників.
Недостатня обґрунтованість і раціональність здійснюваних структурних змін
призвели до істотного відставання від рівня економік інших країн, поглиблення
диспропорцій між існуючою структурою виробництва та стратегічними цілями
національного розвитку України. Недосконалість інституційного забезпечення
структурної перебудови, своєю чергою, унеможливлює стратегічне
програмування структурних зрушень як невід’ємної компоненти державної
структурної політики. Певною мірою вже відбулися і тривають процеси
структурно-інституційної деформації економіки України, що набуло системних
характеристик загрози економічній безпеці держави. В умовах глобалізації
посилюється взаємозв’язок і взаємозалежність між структурою економіки та
якістю інституційного базису.
Україні необхідно інтегруватися у світову економіку як розвинена країна
і посісти в ній гідне місце. Цей процес приблизно можна кількісно виміряти на
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основі динаміки коефіцієнта якості експорту (КЯЕ), який дорівнює відношенню
обсягу експорту готової продукції кінцевого попиту як виробничого, так і
споживчого призначення та високотехнологічних компонент до обсягу
експорту сировини, напівфабрикатів, продуктів проміжного споживання і
необроблених сільгосппродуктів. Йдеться про те, що чисельник дробу
пов’язаний з технологічною складовою конкурентоспроможності, а знаменник
– переважно з ресурсною. Коефіцієнт якості експорту визначаємо за формулою:

(1)
де Ет. – обсяги експорту готової продукції кінцевого попиту як
виробничого, так і споживчого призначення, а також високотехнологічних
компонент (вартість товарів високого ступеня переробки – технологічна
компонента);
Ер. – обсяги експорту сировини, напівфабрикатів, продуктів проміжного
споживання та необроблених сільгосппродуктів (вартість сировини та
напівфабрикатів – ресурсна компонента).
У цьому контексті зазначимо: якщо запропонований коефіцієнт більше 1,
то країна у світовій торгівлі спирається головним чином на свій технологічний
потенціал, і навпаки (запропонований коефіцієнт прямо пов’язаний з галузевою
структурою промисловості та з співвідношенням нових і традиційних галузей).
Для розрахунків скористаємося базою даних Комтрейд ООН, яка містить
офіційну статистику міжнародної торгівлі, а також скористаємося розширеним
економічним класифікатором (РЕК). Технологічна компонента (чисельник
формули 1) буде складатися з інвестиційних товарів (ІТ):(засоби виробництва;
транспортні засоби та споживчі товари (СП) тривалого, середньострокового та
короткострокового користування); ресурсна компонента (знаменник формули
1) складається з товарів проміжного споживання (ТПС): (добувна
промисловість, паливні і мастильні матеріали) та споживчих продовольчих
товарів – оброблених та необроблених.
Аналізуючи динаміку коефіцієнта якості експорту за 1995–2018 рр.,
можна зробити висновок, що у країнах Європейського Союзу, Японії, Китаї,
США він значно більше одиниці (Японія – 3,07; Китай – 2,44; Угорщина – 2,15;
Німеччина – 1,79; США – 1,52; Франція – 1,51; Румунія - 1,37; Польща – 1,23)
(табл. 2). В Україні, Білорусі, РФ означений коефіцієнт менше одиниці
(Білорусь – 0,5, Україна – 0,25, РФ – 0,1) (табл. 1).
Таблиця 1
Кількісна характеристика якості експорту деяких високорозвинених
країн світу та країн, що оточують Україну, за 1995–2018 рр.
№з/п
1
2

Країна
Японія
Китай

1995.
3,77
1,56

2000
3,82
2,3

2005
3,01
2,76

2010
2,34
2,92

2018
2,41
2,66

КЯЕср.
2,96
2,47
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3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

Угорщина
0,83
2,44
Німеччина
1,19
1,94
Словаччина
0,57
1,2
США
1,65
2,08
Франція
1,28
1,59
Румунія
0,88
1,35
Польща
0,82
1,25
Білорусь
0,87
0,63
Україна
0,26
0,26
Австралія
0,22
0,21
Росія
0,12
0,11
Країни ЄС
1,77
Джерело: розраховано за: [1; 2].

2,53
1,98
1,37
1,68
1,56
1,28
1,28
0,38
0,22
0,22
0,06
1,71

2,54
1,85
1,96
1,08
1,5
1,6
1,41
0,36
0,29
0,11
0,04
1,53

2,43
2,04
2,55
1,12
1,62
1,77
1,4
0,24
0,22
0,12
0,09
1,51

2,00
1,84
1,70
1,45
1,53
1,44
1,26
0,46
0,24
0,17
0,08
1,61

Запропонований коефіцієнт якості експорту, звичайно, не може дати
повної уяви про конкурентоспроможність країни, але його доцільно
використовувати певною мірою у покраїнних порівняннях. Оскільки він
безпопосередньо взаємопов'язаний з галузевою структурою промисловості і
співвідношенні нових і традиційних галузей. Проаналізовані дані свідчать про
те, що Україна у своїй зовнішній торгівлі спирається на ресурсну складову
свого господарства, оскільки коефіцієнт якості експорту значно менше одиниці.
З огляду на зазначені вище тенденції, зокрема зменшення питомої частки
інвестиційних товарів, можна спрогнозувати подальше зменшення коефіцієнта
якості українського експорту, що знижуватиме ефективність функціонування
економіки України загалом.
Принципово інша ситуація спостерігається у деяких високорозвинених
країнах світу та країнах ЄС, де коефіцієнт якості експорту значо перевищує
одиницю. Це свідчить про те, що у них в зовнішній торгівлі домінує
технологічний потенціал, а не природні ресурси і напівфабрикати малого
ступеня переробки. Очевидно, для більш поглибленного аналізу
співвідношення нових і традиційних галузей в промисловій структурі
досліджуваних країн, доцільно впровадити поняття якості структури
промисловості як відношення вартості продукції порівняно (умовно) нових
галузей до вартості всього обсягу обсягу промислової продукції у загальному
обсязі промислової продукції і відповідний коефіцієнт якості структури (КЯС).
На нашу думку, якщо зазначений коефіцієнт ближчий до одиниці, тим більш
високотехнологічною є промислова структура, тим більше в ній нових галузей.
Показник у 0,5 можна вважати як граничне значення для визначення зрілості
структури. У цьому контексті важлива динаміка процесу структурних зрушень,
і якщо цей коефіцієнт має тенденцію перейти значення у 0,5 (для країн із
запізнілим розвитком), то можна стверджувати про стратегічно правильний та
ефективний шлях розвитку промисловості таких країн.
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ДОСВІД РОЗВИНЕНИХ КРАЇН ЄС ЩОДО ПРИБУТКОВОГО
ОПОДАТКУВАННЯ АГРАРНОГО СЕКТОРУ
Перед податковою системою в аграрному секторі України гостро стоїть
проблема тривалого пільгового оподаткування сільськогосподарських
товаровиробників. Вчені зазначають, що податкові пільги повинні
переглядатись щонайменше кожні п’ять років, інакше вони призведуть до
ухилення від сплати податків та викривлення економічної кон’юнктури.
Пільгове оподаткування у вигляді фіксованого сільськогосподарського податку
застосовується з 1998 року, коли 93% аграрних підприємств були збитковими, і
до цього часу у майже незмінному вигляді. Дія такого спеціального режиму
протягом двадцяти років спричинила утворення латифундій в аграрному
бізнесі, які за рахунок масштабності виробництва витіснили дрібні ферми з
ринку.
У дослідженні розглянуто досвід застосування прибуткового
оподаткування аграрного сектору в провідних країнах ЄС, детально
розглядається спеціальний режим оподаткування сільського господарства
Польщі в процесі євроінтеграції та здійснено порівняльний аналіз спрощеного
режиму оподаткування IV групи в Україні та сільськогосподарського податку в
Польщі.
Значний науковий внесок у розвиток теорії та законотворення щодо
аграрного сектору зробили відомі українські вчені В. Геєць, О. Бородіна, Л.
Молдаван, Б. Пасхавер. Особливості системи оподаткування товаровиробників
в аграрному секторі України досліджували такі вітчизняні вчені, як: Т.
Єфименко, М. Дем’яненко, В. Проніна, Н. Сеперович, Т. Осташко.
Дослідженню проблем оподаткування сільськогосподарських товаровиробників
Польщі та інших європейських країн присвятили свої наукові праці польські
вчені К. Павлак, Д. Забєльска, Р. Дзімяновіч, К. Дучковска-Малиш. Проте, за
умов поглиблення євроінтеграційних процесів в аграрному секторі України,
формування прибуткового оподаткування вітчизняних товаровиробників
потребує подальшого дослідження.
У високорозвинених країнах Європейського Союзу сільське господарство
включено в загальну систему оподаткування. Водночас сільськогосподарський
сектор традиційно користується й певними податковим пільгами, необхідність
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яких випливає зі специфіки сільськогосподарського виробництва (сезонність,
залежність від кліматичного і погодного факторів, низькою ефективністю), але
це тільки конкретні рішення, які працюють в єдиній податковій системі, і часто
застосовуються і до малих та середніх підприємств інших галузей економіки.
В аграрному секторі ЄС господарюють переважно індивідуальні сімейні
ферми,
кількість
корпоративних
суб’єктів
господарювання
в
сільськогосподарському виробництві є невеликою. Значною мірою цьому
сприяє існуюча податкова система, яка через спеціальні податкові інструменти
створює сприятливі умови для фермерської форми господарювання і, в свою
чергу, створює несприятливе середовище для ведення великого бізнесу в
сільському господарстві.
У країнах ЄС аграрний сектор, так само, як і інші галузі економіки
обкладається податком на прибуток. До фермерів застосовується та ж сама
прогресивна шкала податкових ставок, проте вони мають пільги щодо
зменшення податкової бази, спрощення ведення податкового обліку тощо.
Справляється податок на прибуток у країнах ЄС неоднаково, є
відмінності у величині ставки, кількості податкових пільг тощо, але у всіх
країнах виконуються податкові принципи рівності та загальності, що полягає у
оподаткуванні доходів від усіх видів діяльності, в тому числі доходів,
отриманих від сільськогосподарської діяльності.
Формально в ЄС малі ферми не зобов'язані вести бухгалтерський облік,
але у багатьох країнах таких, як Франція і Німеччина, податкова система
заохочує їх різними преференціями до ведення бухгалтерського обліку. У
Німеччині, наприклад, доходи від сільського господарства можуть бути
встановлені декількома способами: на підставі повного бухгалтерського обліку,
лінійним способом, на основі економічної вартості землі та за оцінкою
податкової інспекції. Понад половину домогосподарств використовують
лінійний метод. В обов’язковому порядку повний бухгалтерський облік повинні
вести фермери у тому випадку, коли їх річний обсяг продажів перевищує 350
тис. євро, таких ферм у Німеччині близько 35%.
У Франції тільки господарства з річним обсягом продажів понад 76 тис.
євро повинні розраховувати прибуток на підставі бухгалтерського обліку,
решта фермерів використовують спрощену звітність. Суб’єкти господарювання
річний обсяг продажів, яких перевищує 350 тис. євро, не мають ніяких
податкових преференцій. Спрощена система оподаткування у Франції полягає в
тому, що дохід визначається як середнє значення за три попередні роки, а
витрати розраховуються як середнє значення за попередні шість років. Коли
французький фермер веде повний бухгалтерський облік, він може скористатися
20% знижкою з податку на прибуток [1].
Особливої уваги заслуговує спеціальний режим оподаткування
сільськогосподарських товаровиробників Польщі. Для сільського господарства
Польщі також характерна малотоварна фермерська (сімейна) організаційноправова форма господарювання. Ферми мають у своєму розпорядженні
невеликі земельні ділянки, так, 56% фермерів користуються ділянками від 1 до
5 га, а середній розмір фермерського господарства становить 9,50 га проти
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середнього розміру українського сільськогосподарського підприємства 503 га.
За польським законодавством фермою вважаються сільськогосподарські угіддя,
в тому числі лісові землі, власні або орендовані, площею не менше 1 га, будівлі
та їх частини, обладнання та інвентар, якщо вони є організованою економічною
одиницею господарювання та використовуються для виробництва
сільськогосподарської продукції [2].
У аграрному секторі України господарюють різні організаційно-правові
форми, частка фермерських господарств складає 70%. Розподіл
сільськогосподарських угідь між підприємствами має нерівномірний характер.
Так, найбільша кількість підприємств, що має у користуванні від 20 до 50 га та
становить 23,9% всіх сільськогосподарських підприємств, охоплює лише 2,5%
загальної площі угідь, а 0,2% сільськогосподарських товаровиробників, що
господарюють на площах понад 10 000 га, охоплюють 8,1% загальної площі
сільськогосподарських угідь [3]. Порівняльний аналіз сільськогосподарських
підприємств України та Польщі за розміром угідь демонструє, що у
вітчизняному аграрному секторі сформувалася велика група підприємствлатифундистів (35,8%), тому більшість середніх і малих сільськогосподарських
товаровиробників є неконкурентними як за собівартістю виготовлення
продукції, так і за обсягами виробництва. Відповідно в періоди різкого
згортання попиту на ринках та падіння цін малі національні товаровиробники
опиняються поза міжнародними ринками. На нашу думку, це не відповідає
європейській моделі господарювання, що можна продемонструвати на прикладі
Польщі, у якої таких агропідприємств лише 1,6%. Вважаємо, суттєву роль у
такому дисбалансі та спотворенні конкурентного середовища в аграрному
бізнесі відіграє недосконала вітчизняна податкова система. Через відсутність
вчасних податкових реформ та тривалий пільговий податковий режим в
аграрному секторі України утворилось сприятливе середовище для
господарювання агрохолдингів, які витіснили з ринку малий бізнес. Тому
проведемо детальний аналіз податкової системи Польщі, яка у 2017 році
отримала статус країни з високо розвинутою соціально-орієнтованою ринковою
економікою.
Спеціальний пільговий режим оподаткування Польщі виражається
сільськогосподарським податком, який замінює податок на прибуток. Цей
податок залежить від середнього доходу землі за оцінками типу, якості та місця
розташування земельної ділянки, а не від фактичного прибутку фермера.
Сільськогосподарський
податок
поширюється
на
землі
сільськогосподарського призначення, яка класифікується відповідно до Реєстру
земельних ділянок. Суб’єктами оподаткування є фізичні та юридичні особи, які
займаються сільськогосподарською діяльністю. Податкову базу становить
кількість гектарів землі, помножену на коефіцієнт, який розрахований
відповідно до ґрунтових типів, класів сільськогосподарських земель, у тому
числі, відведених під сільськогосподарські будівлі та приналежності до
податкового округу.
В Україні прибуткове оподаткування підміняє також майновий
спрощений режим оподаткування IV групи (раніше – єдиний

142

сільськогосподарський податок), для визначення якого за основу взято
нормативну грошову оцінку одного гектара сільськогосподарських угідь (ріллі,
сіножатей, пасовищ і багаторічних насаджень), проведену за станом на 1 липня
1995 року. На нашу думку, майновий податок у польській податковій системі,
на відміну від вітчизняної, відповідає організаційній структурі сільського
господарства Польщі.
У сільському господарстві Польщі виділяють спеціальні галузі
сільськогосподарського виробництва, на які не поширюється пільгове
оподаткування і, доходи від яких обкладаються податком на прибуток через те,
що ці напрямки сільськогосподарського виробництва не залежать від природнокліматичних умов, сезонності та мають короткий період капіталообороту. Під
спеціальними галузями сільськогосподарського виробництва (СГСВ) розуміють
завод з виробництва або зберігання продуктів тваринного та рослинного
походження або розведення культури, включаючи виробництво насіння,
розплідник, парникове вирощування овочів та фруктів, вирощування
декоративних рослин, грибів і садових культур, розведення та виробництво
племінного матеріалу тварин, птахів і комах, аквакультури, а також заходів, за
яких утримуються придбані тварини і рослини у мінімальні терміни до моменту
їх біологічної зрілості.
У такому випадку суб’єкт господарювання сплачує податок на прибуток
за ставкою 19% незалежно від його організаційно-правової діяльності.
Юридична особа, яка займається змішаною діяльністю, в тому числі і СГСВ,
звільняється від сплати податку на прибуток, якщо за попередній фінансовий
рік обсяг доходу від сільськогосподарської діяльності становив не менше 60%
від доходів усіх видів діяльності [2].
Аналогічно до спеціальних галузей сільськогосподарського виробництва
Польщі в українській податковій системі сільськогосподарські підприємства,
теж позбавляються можливості пільгового оподаткування у випадку, коли
понад 50% доходу, отриманого ними від продажу сільськогосподарської
продукції власного виробництва та продуктів її переробки, становить дохід від
реалізації декоративних рослин, диких тварин і птахів, хутряних виробів і
хутра. Такі підприємства підлягають під загальну систему оподаткування
податком на прибуток [4].
Аналіз прибуткового оподаткування в аграрному секторі європейських
країн демонструє дотримання принципу рівності всіх платників податків та
загальний підхід до об’єктів оподаткування сільськогосподарської чи іншої
діяльності. Детально аналізуючи прямі податки, які замінюють прибуткове
оподаткування фермерів Польщі, ми виявили деякі її відмінності від
розвинених країн ЄС, зокрема в частині оподаткування доходів в аграрному
секторі. Тому опираючись на зарубіжний досвід, вітчизняна система податків в
аграрному секторі потребує системних реформ, зокрема, щодо застосування
пільг з прибуткового оподаткування має застосовуватися диференційований
підхід за обсягом річного доходу, площею оброблюваної землі та кількістю
найманих працівників. Відповідно спрощений режим оподаткування має місце
лише для застосування до малих форм господарювання, тобто для
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індивідуального сектору сільськогосподарських товаровиробників, а для
великих сільськогосподарських підприємств, представників корпоративного
сектору – загальний режим оподаткування.
Список використаних джерел
1. Sarris A. The Role Of Agricultural Taxation And Anti-agriculture Bias In
Economic Growth. FAO economic and social development paper / Food and
Agriculture Organization of the United Nations. 2001.
2. Ustawa o podatku rolnym z dnia 15 listopada 1984 r. / Serwis Ksiegowosc
Gazety
Prawney.
URL:
http://ksiegowosc.gazetaprawna.pl/akty_prawne////DZU.2006.136.0000969,s
3. Офіційний
сайт
Державного
комітету
статистики.
URL:
http:www.ukrstat.gov.ua
4. Податковий кодекс України (Розділ XIV) від 02.12.2010 № 2755-VI. Cт. 291–
317
/
Верховна
Рада
України.
URL:
http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/2755%D0%B9-17/page2

Н.Л. КОВТУНОВИЧ,
старший науковий співробітник
НДІ фіскальної політики
Університету ДФС України, м. Ірпінь
УДОСКОНАЛЕННЯ СЕРВІСНОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ ПЛАТНИКІВ
ПОДАТКІВ: ЗАРУБІЖНИЙ ДОСВІД
Удосконалення обслуговування платників податків у ході модернізації
податкової служби є одним із найдосконаліших методів підвищення
ефективності податкового менеджменту в зарубіжних країнах. Діяльність їх
фіскальних органів ґрунтується на поєднанні методів управління з новими
концепціями «орієнтації на клієнта (споживача) – платника». Платник податків
повинен мати доступ до найновішої інформації про функціонування податкової
системи, про порядок розрахунків сплачуваних ним податків, бути
поінформованим про свої права.
З практичної точки зору цікавим є широке використання у діяльності
податкових служб більшості країн – учасниць ІОТА сучасних інформаційних
технологій, створених за їх допомогою інноваційних програмних продуктів та
електронних податкових сервісів, спрямованих на покращення умов
традиційного адміністрування податків і боротьбу з ухиленням від
оподаткування.
Так, у Великій Британії було розроблено концепцію модернізації уряду
«Стратегічна концепція обслуговування суспільства в інформаційну епоху» [1],
а на її основі удосконалено порядок надання адміністративних послуг у сфері
податкових та митних платежів, що здійснюється за допомогою електронного
управління. Основна мета концепції це трансформація процесу обслуговування
платників податків шляхом використання електронних видів надання послуг
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(Інтернет, мобільний зв’язок тощо). Водночас використання електронних
сервісів не виключає можливості особистого контакту. Контроль за рівнем
сервісного обслуговування у Великій Британії покладено на два профільні
департаменти Управління податкових платежів та Управління митними
платежами та акцизами.
У центрі уваги податкових органів Великої Британії перебуває клієнт –
платник податків з його потребами та проблемами, що свідчить про
пріоритетність сервісної функції в їх роботі. Вимоги платників податків
обов’язково враховується при розробці або внесенні змін до податкової
політики держави, податкових процедур тощо. З метою встановлення очікувань
платників податковими органами проводяться регулярні опитування,
анкетування.
З метою виконання поставлених завдань податкові органи Великої
Британії постійно впроваджують в свою діяльність новітні технології та
розширюють перелік онлайн-сервісів надання послуг платникам податків. Так,
платники податків в режимі реального часу можуть подати заявку на надання
відповідних послуг, виконувати свій обов’язок щодо сплати податків через
мережу Інтернет, отримати індивідуальну консультацію в національній
телефонній службі (лінія, за якою відбувається консультація, захищена
паролем, що гарантує конфіденційність інформації) або через Інтернет в режимі
он-лайн.
У Франції відносини між податковими органами та платниками
переважно відбуваються в електронній формі. Отримання адміністративних
послуг у податковій сфері Франції відбувається через Інтернет. Важливо
відмітити, що в процесі збору та обробки податкової інформації широко
застосовуються спеціалізовані програмні продукти. Для цього в структурі
податкових органів створенні спеціальні обчислювальні центри, які аналізують
податкові декларації та здійснюють обмін податковою інформацією [2].
Розглядаючи досвід Польщі щодо удосконалення сервісного
обслуговування платників податків, доцільно звернути увагу на їх систему
електронного управління. Так, у 2011 році було створено Міністерство
адміністрування та цифрування для координації всіх процесів, які пов’язані із
застосуванням державного електронного управління. Уже протягом 8 років у
Польщі діє закон про комп’ютеризацію операцій суб’єктів господарювання, які
задіяні у виконання державних замовлень. Даний нормативно-правовий акт дає
право юридичним та фізичним особам звертатися до державних органів влади в
електронній формі. На сьогодні експерти Міністерства адміністрування та
цифрування та Міністерства економіки працюють над програмним
забезпечення щодо електронної ідентифікації платників податків.
Отже, підсумовуючи зазначене вище, можна зробити висновок, що в
основу реформування сервісного обслуговування податкових органів
розвинутих зарубіжних країн покладено клієнторієнтований підхід та
створення демократизованої державної установи, функції якої поступово
переходять від фіскальних до сервісних.
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ДЕРЖАВНИЙ ОБЛІК ПІЛЬГ З ПОДАТКУ НА ПРИБУТОК
ПІДПРИЄМСТВ У ПРОЕКЦІЇ ЗАПРОВАДЖЕННЯ ТЕХНОЛОГІЇ
БЛОКЧЕЙН В УКРАЇНІ
На сьогодні усі учасники процесу адміністрування пільг з податку на
прибуток підприємств (далі – ППП), діють відокремлено один від одного,
тобто відсутня єдина система, в якій здійснювався б контроль за всіма
учасниками податкових відносин з автоматичним нарахуванням та сплатою
податку.
З огляду на існування такої проблематики та з метою налагодження
єдиної системи адміністрування податку пропонуємо застосувати окремі
елементи технології blockchain на прикладі державного обліку пільг з ППП.
Для розуміння сутності blockchain можна провести аналогію з
одноосібною картотекою. Так, всі картки мають зв’язок між собою, тобто при
зміні даних на одній картці, автоматично зміна інформації має відображатись
на усіх інших картах. Саме ця технологія забезпечує достовірність усіх записів
в картотеці та їх зміни, а також зберігає історію таких змін. При цьому змінити
щось «заднім» числом уже неможливо. У кожному блоці даних вбудовується
обчислена контрольна сума попереднього блоку. Більше того, оскільки це
розподілена технологія, тобто весь ланцюжок зашифрованих даних зберігається
у кожного учасника процесу, їх несанкціоновані зміни і перерахунок
контрольної суми стають практично неможливими [1].
На Всесвітньому економічному форумі в Давосі ще у 2016 році було
опитано близько 800 спеціалістів у технологічній сфері щодо можливості
запровадження blockchain в адмініструванні податків та зборів. Усереднення
відповідей вказало на 2023 рік, причому в 73% відповідей згадувався 2025 рік
[2]. Фахівці стверджують, що blockchain є потенційним посередником, але не
повним рішенням у спрощені адміністрування податків та зборів. Розширення
цифрового світу і загальної економіки, ймовірно, змусить урядовців шукати
нові підходи, методи і технології для забезпечення адміністрування податків.
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Ця технологія все ще знаходиться в стадії становлення, а її ефективність
та реальні масштаби застосування будуть зрозумілими лише протягом
наступних 2–3 років. Однак уже є центральні банки та органи фінансового
регулювання, такі як банки міжнародних розрахунків, що уже запроваджують у
свої діяльності дану технологію обліку. Разом з тим Європейська Комісія та
Світова організація торгівлі створили робочі груби щодо можливостей
застосування blockchain в податковій та митній сферах. Проте, оскільки ця
технологія все ще зароджується, Група Світового банку поки що не має
загальних рекомендацій щодо її використання. [3, c. 5].
Одна з основних переваг розповсюдженого облікового запису, створеного
на основі даної технології – прозорість. При цьому важливо, інформація у
межах blockchain має бути доступною для обмеженої групи користувачів,
залишаючись конфіденційними. Адже в оподаткуванні конфіденційність
високого цінується. Дана технологія також здатна забезпечити високий стрибок
для горизонтальної координації та спілкування між органами влади в різних
юрисдикціях.
Отже, на рис. 1 представимо покрокове застосування технології
blockchain в державному обліку пільг з ППП.
Так, blockchain в обліку пільг ППП пропонуємо розглядати як ланцюжок
блоків даних (інформації), які постійно будуть розширюватись (по мірі
додавання платниками податкової інформації – нових блоків). Дані блоки
будуть записуватись в лінійному послідовному хронологічному порядку. На
кожному вузлі (цифровому пристрої), підключеному до мережі у фіскальних
органах, на яких покладена функція податкового контролю, автоматично
зберігатимуться копії усіх записів у момент, коли платник податків буде
приєднуватись до мережі та вносити інформацію. У даному реєстрі буде
збережена повна інформація про надані податкові пільги починаючи з самого
першого блоку (наданої податкової пільги).
По суті ця технологія повністю автоматизує облік пільг. Коли корпорації
матимуть blockchain, що фіксуватиме кожну транзакцію (застосування пільги) у
своїх блоках, то фіскальні органи зможуть відслідковувати ці дані та негайно
отримувати необхідну інформацію.
Зауважимо, що Україна вже розпочала шлях податкової цифрової
обробки, і вже вимагається від платників податків подавати податкові
декларації через систему електронної подачі документів. Це, однак, лише
перший крок до більш всеохоплюючої цифрової податкової системи, яка обіцяє
бути більш ефективною та простішою для платників податків та податкових
органів.
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Рис. 1. Покрокове застосування технології blockchain удержавному
обліку пільг з податку на прибуток підприємств
Джерело: авторська розробка.

Також відзначимо, що використання такої інноваційної «книги обліку»
може відправити у минуле податкову декларацію та Звіт про пільги, адже у
доступі користувачі матимуть інформацію, що відповідає реальному часові.
Разом із тим платники податку матимуть позитивний ефект від
запровадження blockchain, зокрема у частині зменшення витрат на дотримання
податкового законодавства та спрощення обліку, адже дана технологія може
автоматизувати ручну обробку податкових даних. З blockchain, включеним в
процес адміністрування податків, аудит відбуватиметься автоматично і
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миттєво. Фіскальні органи також виграють від цього, адже прозорість,
притаманна blockchain, змінить процес проведення податкових перевірок.
Зазначимо, що на сьогодні у світі немає жодної країни, яка б визначила
засади нормативно правового забезпечення функціонування blockchain в
оподаткуванні. Тому, хто перший спрямує використання такої технології у
потрібне русло, той і стане лідером у цьому напрямі. У контексті цього
ініціювання такої новації у вітчизняних реаліях може покращити рівень
визнання України на міжнародній податковій арені.
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АСПЕКТИ ФІНАНСУВАННЯ ІНВЕСТИЦІЙНИХ ПРОЕКТІВ У СФЕРІ
ЕЛЕКТРОПОСТАЧАННЯ
Угодою про асоціацію та Протоколом про приєднання України до
Договору про заснування Енергетичного Співтовариства передбачено
створення спільного європейського енергетичного простору. Тому однією з
ключових сфер співпраці України з ЄС є енергетичний сектор.
Європейська сторона виступає, як донор для проведення реформ в
Україні, зокрема, через надання грантів, кредитів та макрофінансової допомоги
як зазначено у відповідному Меморандумі між Україною та ЄС у травні 2015 р.
[1]. Створення та імплементація механізму стимулювання інвестицій з країн ЄС
в енергетичний сектор України спрямована на побудову сприятливого
інвестиційного клімату в Україні, залучення відповідальних інвесторів та
надійних партнерів, а також можливість власного розвитку та зростання для
європейських компаній [2].
Наразі кредитний портфель НЕК Укренерго з міжнародними фінансовими
інституціями становить понад 40 млрд грн.
НЕК Укренерго активно розвиває співпрацю з ЄІБ та ЄБРР (проекти
будівництва ПЛ 750 кВ Рівненська АЕС – Київська та ПЛ 750 кВ Запорізька
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АЕС – Каховська, загальною вартістю 300,0 та 350,0 млн. євро). Співпраця з
німецьким державним банком розвитку KfW (Kreditanstalt für Wiederaufbau)
дозволяє реалізовувати важливі проекти для підвищення надійності роботи
енергосистеми та передачі електроенергії. Заплановано проведення
реконструкції чотирьох трансформаторних підстанцій Дніпровської та
Північної ЕС (очікуваний термін завершення Проекту – 12.2020 р.). Укренерго
– єдина компанія, яка в рамках траншу Німеччини отримала кредит 150 млн
євро на відновлення східної частини України та розпочала активну фазу
проекту.
Наразі НЕК Укренерго є агентом із впровадження Другого Проекту з
передачі електроенергії, який складається з трьох частин: ч.1 «Реабілітація
трансформаторних підстанцій» (6 ПС Північної та Центральної ЕС); ч.2
«Розширення ринку електроенергії», в т.ч. : 2.1 «Реалізація програми інтеграції
ОЕС України до ENTSO-E»: встановлення та приєднання компенсуючих
пристроїв реактивної потужності для підстанцій; 2.2 «Розумні мережі»; 2.3
«Балансуючий ринок»; 2.4 «Інституційний розвиток ДП «НЕК «Укренерго»; ч.3
«Інституційний розвиток Міненерговугілля». Основною метою Другого
проекту з передачі електропередачі є підвищення рівня безпеки, надійності та
ефективності передавання електроенергії, а також поліпшення ситуації з
компенсацією реактивної потужності в мережах, що створюватиме технічні
умови для наближення інтеграції ОЕС України з ENTSO-E. Він реалізується за
кредитні кошти МБРР та Фонду чистих технологій (ФЧТ) загальним обсягом
378,425 млн дол. США.
Ключовими причинами стану, в якому зараз перебуває система
електропостачання, є відсутність контролю за ефективним використанням
наявних інвестицій, постійне її недофінансування та недостатній рівень
підтримки галузі з боку держави.
Як свідчать дані НКРЕКП щодо обсягів та структури фінансування
інвестиційних програм магістральних електромереж ДП НЕК «Укренерго»,
невиконання програм є постійним: у 2017 р. фактично профінансована на 61%
(для порівняння у 2016 р. на 67%) від запланованого обсягу. Недовиконання
інвестиційних програм ліцензіат пояснював затримкою із затвердженням
фінансового плану, зниженням темпів роботи підрядників внаслідок затримки
постачання обладнання через зростання курсу валют, режимними обмеженнями
у роботі ОЕС України, затримками при проведенні конкурсних торгів та ін.
причинами.
Постановою НКРЕКП було схвалено інвестиційну програму ДП «НЕК
«Укренерго» на 2019 р. в обсязі 6152 млн грн (без ПДВ), з них кредитні кошти
становлять 73%. Частка інвестицій на реконструкцію, технічне переоснащення
обладнання та придбання основних засобів становить 75% [3].
Щодо розвитку та реновації розподільних електромереж, то інвестиційні
програми обленерго виконуються щорічно в межах 70%, що вочевидь не
спроможне покращити стан галузі. У 2017 р. недофінансування програм
становило 21% (у 2016 р. – 26%).
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При затвердженні інвестиційних програм на 2018 р. ліцензіати з передачі
електроенергії зобов’язані були урахувати невиконані заходи інвестиційних
програм 2015 та 2016 рр., з них найбільшими були зобов‘язання ПАТ
«Київенерго» 222 млн грн, (19% від загальної суми), та ПАТ Вінницяобленерго
– 69 млн грн (6%) [4].
Загальна сума інвестицій, за оцінками фахівців НЕК Укренерго,
необхідних на розвиток магістральних, міждержавних і розподільних
електричних мереж, включаючи забезпечення паралельної роботи ОЕС України
з ЕС ЄС, а також на модернізацію, оновлення та будівництво
трансформаторних підстанцій прогнозується до 2030 р. у розмірі 82,9 млрд грн
В умовах незадовільного фінансування підприємств електромереж держава
може створювати умови та застосовувати економічні механізми для залучення
інвестицій для розвитку інфраструктури електропостачання.
Важливим заходом щодо залучення значних інвестицій є впровадження
стимулюючого регулювання (RAB-регулювання) – загальноприйнятого у
міжнародній практиці інструменту.
Стимулююче регулювання – система довгострокового регулювання
тарифів, передбачає встановлення величини необхідного доходу залежно від
досягнення встановлених показників надійності електропостачання та якості
обслуговування споживачів, а також мотивує компанії до зниження витрат.
Основними елементами стимулюючого регулювання є: проведення переоцінки
активів з метою встановлення регуляторної бази активів для розрахунку
регуляторної амортизації та прибутку; встановлення норми прибутку на рівні,
достатньому для залучення необхідного обсягу інвестицій; покриття
обґрунтованих операційних витрат; встановлення довгострокових параметрів
регулювання (цільових показників якості та надійності).
Головними вигодами впровадження стимулюючого регулювання для
енергопередавальних та енергопостачальних компаній є зменшення втручання
регулятора в операційну діяльність, збереження досягнутої економії,
забезпечення необхідного обсягу фінансування інвестиційних програм шляхом
залучення акціонерного та позикового капіталу.
Для споживачів електричної енергії та економіки України в цілому
впровадження стимулюючого регулювання дозволить забезпечити створення
привабливого інвестиційного клімату для залучення приватних інвестицій,
підвищення якості та надійності електропостачання та підвищення
ефективності операційної діяльності обленерго шляхом
зниження
неефективних операційних витрат та повернення споживачам частини
досягнутої вигоди (економії) у вигляді відповідного зниження тарифів.
Запровадження стимулюючого регулювання регламентуються низкою
нормативно-правових документів, основні з них: Стратегія сталого розвитку
«Україна-2020» затверджена Указом Президента України від 12.01.2015р.
№5/2015; Закон України «Про природні монополії» від 20.04.2000р. №1682-ІІI
зі змінами; відповідними постановами НКРЕКП.
До важливих напрямів удосконалення фінансового забезпечення
інвестиційних проектів інфраструктури електропостачання можна віднести:
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–
стимулювання процесів інвестування підприємствами власних
коштів у розвиток та модернізацію виробництва, застосування механізмів
пільгового оподаткування та диференціації ставок оподаткування для
підприємств, які впроваджують інновації, внесенням змін до розділу V
«Особливості в оподаткуванні та митному регулюванні інноваційної
діяльності» Закону України «Про інноваційну діяльність», а також внесення
відповідних змін до Податкового кодексу України;
–
вдосконалення амортизаційної політики шляхом надання режиму
прискореної амортизації основних фондів для стимулювання інвестицій на
заміну та оновлення, розвиток системи страхування ризиків довгострокового
інвестування;
–
запровадження системи державного (від НКРЕКП) контролю
цільового використання амортизаційних фондів на цілі інвестування;
–
відновлення державної бюджетної підтримки масштабних проектів,
якої на даний час немає (включаючи також програми фінансування розвитку
наукової інфраструктури у сфері електропостачання);
–
активізацію банківського кредитування електропостачальних
підприємств, щодо запровадження комерційними банками програм надання
інвестиційно-інноваційних кредитів; введення податкових пільг для банків, які
здійснюють довгострокове кредитування цих підприємств, та механізмів
державного, приватного та синдикованого гарантування таких кредитів;
– розвиток альтернативних механізмів фінансування (прийняття
законодавчого акту, який регулюватиме відносини в сфері венчурного
інвестування інноваційної діяльності);
– при недоцільності приватизації окремих об’єктів енергетичної
інфраструктури державної та комунальної форми власності, які потребують
залучення ресурсів приватного сектору для модернізації, пріоритетною сферою
може стати застосування державно-приватного партнерства.
Очевидно для активізації фінансування інфраструктури електропостачання
необхідним є поєднання великої кількості доступних джерел та інструментів
фінансування та залучення нових, створення державою умов конкурентного
інвестиційного середовища.
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ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ РИНКУ КОРПОРАТИВНИХ ОБЛІГАЦІЙ
В УКРАЇНІ
Важливим сегментом ринку корпоративних цінних паперів є ринок, на
якому відбувається обіг боргових зобов’язань – облігацій. В умовах сьогодення
залучення фінансових ресурсів за допомогою корпоративних облігацій є
другим за обсягом засобом залучення підприємствами коштів на фондовому
ринку. Тому розвиток ринку корпоративних облігацій має важливе
макроекономічне значення, оскільки створює фінансові передумови для
оновлення виробничого потенціалу підприємств та їхнього економічного
зростання.
Облігація – це борговий цінний папір, що засвідчує внесення її власником
грошових коштів та підтверджує зобов’язання відшкодувати йому номінальну
вартість цього цінного паперу в зазначений у ньому термін із виплатою
фіксованого процента (якщо інше не передбачено умовами випуску).
Корпоративні облігації мають деякі специфічні особливості, зокрема [1]:
– вони забезпечують залучення капіталу на тривалий період: це
довготермінові позики, які розміщують на ринку цінних паперів;
– структура корпоративних облігацій неоднорідна: відмінність у виборі
характеристик облігацій обумовлена такими факторами, як галузева специфіка,
зв’язки корпорацій із ринком цінних паперів та кредитною системою, діловий
престиж, фінансове становище;
– у процесі обігу корпоративних облігацій на ринку цінних паперів
пріоритет надається питанням оцінки їх якості й надійності: вища якість
облігації означає нижчий процент виплат за нею та, відповідно, вигідніші для
емітента умови залучення інвестицій.
Інтереси емітентів при випуску облігаційних запозичень полягають у
можливості залучення коштів для фінансування ефективних великомасштабних
інноваційно-інвестиційних проектів та підвищення доступності цього джерела.
Крім того, випуск облігацій не вимагає заставної бази, формує широку мережу
інвесторів, включаючи дрібних та середніх, а також створення кредитної історії
для відносно нових підприємств або суб’єктів бізнесу [2].
Аналіз обсягів та концентрації ринку корпоративних облігацій в Україні
за 2009–2017 рр. представлено в табл. 1.
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Таблиця 1
Обсяг та концентрація ринку корпоративних облігацій в
Україні за 2009–2017 рр.

Роки

Обсяги
емісії,
млрд грн

2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017

10,11
9,49
35,91
51,39
42,47
29,01
11,42
5,52
8,35

Обсяги емісії
п’яти найбільших
емітентів,
млрд грн
3,3
3,57
10,5
30,2
20,16
7,64
6,1
2,8
4,2

Рівень
Частка найбільшого
концентрації, емітента в обсягах
%
емісії, %
32,64
37,62
29,24
58,77
47,47
26,34
53,42
50,72
50,29

16,03
10,46
14,70
27,24
11,77
10,37
18,39
17,77
13,53

Джерело: складено автором за даними НКЦПФР [3].

Проведений аналіз свідчить про відсутність
чіткої
тенденції
концентрації корпоративних облігацій в Україні, що є негативним явищем і
свідчить про нестабільність функціонування ринку. Нині вітчизняні компанії,
які спроможні конкурувати на внутрішньому та зовнішньому ринках цінних
паперів небагато, що є наслідком низького рівня капіталізації компаній і
небажанням менеджменту корпорацій радикально змінювати ситуацію та
корегувати прийняту стратегію. В свою чергу це створює низку перешкод
для здійснення ефективної економічної політики в державі та потребує певних
дій з боку як державних регуляторів, так й учасників ринку.
Серед безлічі чинників, які перешкоджають більш динамічному розвитку
ринку корпоративних облігацій слід виділити такі:
1) слаборозвиненість інституціональних інвесторів (недержавних
пенсійних фондів, пайових інвестиційних фондів тощо);
2) низький рівень прозорості та інформативності ринку цінних паперів;
3) недорозвиненість
кредитних
рейтингів
як
методу
оцінки
кредитоспроможності позичальників;
4) складна процедура реєстрації облігацій підприємств;
5) високий рівень корупції, який відштовхує інвесторів;
6) відсутність державного стимулювання внутрішнього інвестування;
7) складна макроекономічна ситуація в країні, що зумовлює зниження
кредитних рейтингів держави та корпоративного сектору.
Відтак можна виділити декілька основних тенденцій розвитку ринку
корпоративних облігацій в Україні, на які впливають умови функціонування
фінансової та економічної системи [4–6]:
1) ринок корпоративних облігацій повернувся до докризового рівня,
проте не завдяки масовій емісії облігацій, а через збільшення рівня
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концентрації ринку найбільшими емітентами, в основному державними
підприємствами та компаніями-монополістами, що, в свою чергу, підтверджує
наявність олігополії в значній кількості галузей економіки України;
2) пожвавлення на ринку облігацій підприємств спостерігається на фоні
скорочення банківського кредитування реального сектору економіки. Суб’єкти
господарювання поступово починають використовувати облігаційні позики як
ефективний інструмент залучення фінансових ресурсів;
3) незважаючи на активне зростання, ринку корпоративних облігацій
характерні риси молодого і нерозвиненого ринку: низькі обсяги ринку, вузьке
коло інвесторів, низька ліквідність;
4) інфраструктура ринку корпоративних облігацій, як і в більшості країн
Західної Європи, Японії та США в основному була зосереджена на
позабіржовому секторі;
5) на ринок почали виходити емітенти з різних галузей економічної
діяльності, що мають специфічні особливості прибутковості, структури позики
та обігу облігацій. Водночас негативний вплив на ринок має нерозвиненість
ринку інституціональних інвесторів (інвестиційні компанії, пенсійні, страхові
фонди).
Отже, можна зробити висновок, що корпоративні облігації є однією з
найбільш ефективних альтернатив для стимулювання діяльності суб’єктів
господарювання. Водночас розвиток ринку корпоративних облігацій в Україні
відбувається досить повільними темпами. Тому потребує удосконалення
нормативно-правова база, що регулює випуск, обіг, використання
корпоративних облігацій. Також необхідним є податкове стимулювання,
корпоративне управління та розвинена інфраструктура ринку цінних паперів,
що сприятиме підвищенню ефективності функціонування корпоративних
облігацій в Україні, що в свою чергу уможливить запровадити надійну основу
для довгострокового зростання економіки України, підвищити добробут
населення, створити
прозорий ринок цінних паперів, який сприятиме
забезпеченню стабільності фінансової системи країни.
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УПРАВЛІННЯ ФІНАНСОВИМИ РИЗИКАМИ СТРАХОВИХ
КОМПАНІЙ, ЄВРОПЕЙСЬКИЙ ДОСВІД ДЛЯ УКРАЇНИ
Ризик є невід’ємною складовою як життя людей, так і діяльності
суб’єктів господарювання. На сучасному етапі всі розуміють, що ігнорувати
ризики в своїй діяльності неможливо. Це може призвести до смерті, каліцтв,
травм, банкрутств, недоотримання прибутків тощо. Ризиками потрібно
управляти.
Історично на території країн ЄС склався досить логічний та послідовний
підхід,
який передбачає комплексність заходів до забезпечення
платоспроможності. Вимоги до платоспроможності страхових компаній в ЄС
сформовані і закріплені в спеціальних нормативних актах – Директивах Ради
ЄС. Першим таким актом стала Директива 73/239/ЕЕС від 24.07.1973 року
(Solvency I) [4].
У першу чергу вона мала узгодити закони, підзаконні та адміністративні
положення започаткування та ведення діяльності з прямого страхування,
іншого, ніж страхування життя. Зокрема, в ній наводяться ній можна знайти
відповіді на запитання щодо вирішення проблем, спрямованих на полегшення
започаткування і ведення діяльності у сфері страхування, оскільки існують
певні розбіжності між національними законодавствами різних країн з питань
здійснення нагляду. Також у всіх державах-членах узгоджуються положення,
які стосуються фінансових гарантій, що вимагаються від страхових компаній;
обмежень на відкриття представництв та філій; видів діяльності, які підлягають
обов’язковому ліцензуванню, мінімальний розмір гарантійного фонду,
встановленого відповідно для спроможності страхових організацій на
страховому ринку Європейського Союзу.
Але вимоги цієї Директиви не поширювалися на:
– страхування життя (страхування на випадок досягнення передбаченого
віку;
– страхування на випадок смерті;
– страхування на випадок досягнення передбаченого віку або смерті до
досягнення цього віку;
– страхування життя з виплатою премій;
– страхування шлюбу;
– страхування на випадок народження дитини;
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– ануітети;
– додаткове страхування, що здійснюється компаніями по страхуванню
життя (страхування на випадок травмування, включаючи непрацездатність,
страхування на випадок смерті, що настає в результаті нещасного випадку,
страхування у разі недієздатності, що настає в результаті нещасного випадку
або хвороби, якщо такі різні види страхування передбачені як додаткові до
страхування життя);
– частина системи соціального страхування;
– «страхування здоров’я на довгостроковій основі, що не може бути
анульоване», яке здійснюється в Ірландії та Об’єднаному Королівстві.
Пізніше було прийнято Директиву 79/267/ЕЕС від 05.03.1979 року, що
мала узгодити закони, підзаконні та адміністративні положення стосовно
започаткування та ведення діяльності з прямого страхування життя і також
поклала початок уніфікації законодавчих вимог національних регуляторів
різних країн.
Нова система пруденційного нагляду – Solvency II – розроблялася з
початку 2001 р., стала діяти з 1 січня 2016 р. на всій території країн – членів
ЄС.
«Solvency II» передбачає вплив на страхові компанії, які займаються
загальним страхуванням, компанії зі страхування життя та на перестрахові
компанії.
Враховуючи, що мета Solvency II – це підвищення захищеності власників
страхових полісів у ЄС, система контролю та нагляду спрямована на захист
прав споживачів страхових послуг.
Під час запровадження системи контролю враховано поточні результати в
галузі страхування, управління ризиками, фінансового менеджменту,
міжнародної фінансової звітності та ін. Отже, розробляється і впроваджується
система вимог до власних коштів учасників страхового ринку [3].
У зв’язку з цим нова Директива (Solvency II) враховує низку суттєвих
ризиків, які притаманні страховій організації при здійсненні своєї діяльності
(табл. 1).
Відповідність власних фондів необхідному платоспроможному капіталу
визначається через коефіцієнт платоспроможності (solvency ratio, SR).
Формула розрахунку коефіцієнту платоспроможності така:
SR = OF / SCR ,
(1)
де OF – власнікошти (own Funds);
SCR – необхідний платоспроможний капітал (solvency Capital
requirement).
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Види ризиків відповідно до SolvencyII

Таблиця 1

Вид ризику
Формулювання
Ринковий
ризик втрат або несприятлива зміна фінансового становища внаслідок
ризик
волатильності ринкової ціни активів, зобов’язань і фінансових інструментів
ризик втрат або негативні зміни фінансового становища страхових і
Кредитний
перестрахових компаній, спричинені коливанням кредитоспроможності
ризик
емітентів цінних паперів, контрагентів та боржників
Операційний ризик втрат, що виникає внаслідок неадекватних дій у внутрішніх процесах,
ризик
помилок персоналу, систем або впливу зовнішніх факторів
неспроможність страховими і перестраховими компаніями швидко
Ризик
конвертувати вкладення чи інші активи для виконання своїх фінансових
ліквідності
Гарантійний зобов’язань
ризик втрат або несприятлива зміна вартості страхових зобов’язань,
ризик
внаслідок неадекватного визначення тарифних ставок і обсягів резервування
Джерело: [5].

У Solvency II через коефіцієнт платоспроможності оцінюється
достатність капіталу страхової компанії. Достатність капіталу характеризує
платоспроможність страхової компанії та свідчить про її здатність покривати
збитки та виконувати зобов’язання перед контрагентами та страхувальниками
за рахунок власних коштів (рис. 1).
У випадку коли коефіцієнт платоспроможності менший за 0,75, стан
страхової компанії визначається як критичний, від 0,75 до 0,99 – тривожний,
більше 1 – страхова компанія характеризується здоровим фінансовим станом

Рис. 1. Структура вимог платоспроможності відповідно до Solvency II
Джерело: [5].
В Україні Solvency II прийнято за основу для вдосконалення державного
нагляду за страховими організаціями. А її норми вже враховані у новій редакції
Закону України «Про страхування», зокрема вимоги щодо оцінки достатності
капіталу [2].
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Висновки. Розвиток та поглиблення економіко-математичного
інструментарію аналізу та оцінювання ризиків дадуть змогу підвищити точність
актуальних розрахунків, ефективність андерайтингу, які є необхідними
складовими частинами системи ризик-менеджменту страховика, та
мінімізувати втрати від дії ризикогенних факторів.
Повний перехід на стандарти Solvency II є пріоритетним завданням
державного регулювання діяльності страхових організацій. Вона створить нові
передумови трансформації до економічно обґрунтованої моделі пруденційного
регулювання, що заснована на врахуванні комплексу ризиків притаманних
страховим компаніям.
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