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14 грудня 2012 року в Інституті економіки та прогнозування НАН України  
відбулася наукова конференція "Фінансова політика України за сучасних умов", 

на яку було запрошено провідних фахівців інституту, представників  
Національного банку України, Інституту економіки Російської академії наук 

та інших науково-дослідних та академічних закладів країни. 

У цьому номері журналу представлені матеріали виступів та тези доповідей 
учасників конференції (в авторському варіанті). 

Звернення до учасників конференції 

З огляду на існуючі дисбаланси у фінансовій системі, необхідність перегляду пріоритетів 

у спрямуванні в економіку фінансових ресурсів, кризовий стан фінансово-кредитної сфери за-

рубіжних країн і необхідність завчасного попередження можливих кризових явищ в Україні та 

враховуючи негативний досвід запізнілого реагування на світові виклики у передкризових 

2007–2008 рр., обговорення проблем фінансової політики надзвичайно важливе. Це вимагає 

переосмислення вченими України і Російської Федерації існуючих теоретичних підходів щодо 

економічного розвитку країни, особливо в кризовий період, і пошуку нових заходів та інстру-

ментів відновлення стійкості фінансової системи як основи економічного зростання.  

 

А.І.Даниленко 
голова організаційного комітету конференції , 

заступник директора  
ДУ "Інститут економіки та прогнозування НАН України",  
член-кореспондент НАН України, професор 

*** 
У привітальному виступі директор ДУ "Інститут економіки та прогнозу-

вання НАН України", академік НАНУ та РАН В.М. Геєць охарактеризував осно-
вні проблеми зміни моделей глобального економічного зростання. 

  
Як дискусійну В.М.Геєць навів позицію профе-

сора К.Перес
1
, висловлену у звернені до російсь-                                                                                                                                                                                           

ких колег: "Ви навчалися капіталізму в найгірший 

момент його історії, в безумну епоху глобального 

фінансового пухиря, яких луснув, і зараз акцент 

капіталізму зміщується саме до реального вироб-

ництва". На сьогодні можна стверджувати, що на 

Заході одним із шляхів подолання такого стану 

справ є політика "mon-industrial policy", що озна-

чає використання грошово-кредитних інструмен-

тів, взаємопов’язаних із пріоритетами розвитку 

промисловості. З огляду на це, а також на транс-

формації, що упродовж останніх двох десятиліть 

                                                                                 
1Карлота Перес – почесний професор Центру дослі-

джень наукової і технологічної політики Університету 

Сассекса (University of Sussex, United Kingdom). 

відбуваються в економіках різних країн унаслідок 

превалювання положень Чиказької школи, зараз на 

часі перегляд багатьох концептуальних підходів як 

щодо формування нової глобальної валютної сис-

теми, так і перегляду ролі держав в економіці. Так, 

наприклад, австрійська економічна школа від- 

стоює модель "золотого стандарту", що передбачає 

відмову від практики обмеження державних ви-

трат, гнучкого курсу валюти та переходу до здійс-

нення торговельного протекціонізму тощо
2
. Як 

бачимо, по суті насправді йдеться про відмову від 

існуючого мейнстриму і перехід до альтернатив-

                                                                                 
2 Уэрта де Сото Х. В защиту евро: подход австрийской 

школы (критика ошибок ЕЦБ и интервенционизма 

Брюсселя) // Вопросы экономики. – 2012. – № 11. – 

С. 78–100.  
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них підходів. У реальності в процесі боротьби 

з кризою в глобальному масштабі так і від-

бувається, оскільки багато з розвинених країн за-

вдяки діяльності як урядів, так і грошових регуля-

торів (національних банків) стали на шлях стиму-

лювання попиту та підтримки пріоритетних видів 

діяльності, що здійснюються приватним бізнесом. 

На жаль, цього не скажеш про Україну і деякою 

мірою також про Росію, оскільки наші грошові 

регулятори стоять на засадах жорсткої монетарної 

політики. Як результат – гальмування промисло-

вості і слабка інноваційність.  

Доцільно брати до уваги те, що в процесі інду-

стріалізації, що свого часу відбувалася в наших 

країнах, використовувалася низка способів і мето-

дів, які нині складно реалізувати з огляду в тому 

числі на втрачений час і зміни системи координат, 

в яких це відбувалося. У багатьох випадках сучас-

не розуміння промислової політики досить розми-

те, хоча основні її положення на сьогодні все-таки, 

як і раніше, поєднують пріоритети промислового 

розвитку з активним використанням грошово-

кредитних інструментів.  

Ефективність так званої "mon-industrial policy", 

яка застосовувалася для подолання стагнації в еко-

номіці західних країн, вимагає наявності належних 

інструментів фінансової системи та механізмів 

державного управління, в тому числі і для фінансо-

вої підтримки розвитку реального сектора.  

Для сучасної української фінансової системи 

можна виділити такі основні виклики.  

Найзначніші з них: 

– гроші надзвичайно дорогі і короткі. Як ре-

зультат, проблемним є їхнє спрямування на вирі-

шення завдань реального сектора, що є довготер-

міновими;  

– вітчизняний ринок облігацій та цінних папе-

рів не задовольняє потреби фінансування реально-

го сектора.  

Виклики, виявлені за результатами досліджень 

фахівців Інституту: 

– існуючі фінансові інструменти не в змозі забез-

печити достатнє фінансування реального сектора; 

– дії грошової і фінансової влад держави є су-

перечливими; інструменти рефінансування активі-

зують лише валютний ринок;  

– рівень монетизації економіки може стати 

певним інструментом для забезпечення розвитку 

промисловості, але для сьогоднішнього дня він 

недостатній;  

– значна частка прибуткових державних підп-

риємств після приватизації стає збитковими або 

ліквідується;  

– відсутні ефективні державні інструменти кон-

тролю та наявні мотиви поведінки бізнесу, які 

б унеможливлювати виведення капіталу з підпри-

ємств і національної фінансової системи;  

– недостатність інструментів і сучасних інсти-

тутів розвитку, які б дозволяли здійснити нове 

піднесення у реальному секторі, а також невідпра-

цьованість способів їхнього кредитування;  

– цільова емісія
3
 (фінансування структурних 

проектів у економіці, реалізація інфраструктурних 

програм) та інші.  

У доповіді акцентувалася увага на таких пи-

таннях: як за сучасних умов фінансується бізнес, 

які фінансові інструменти йому пропонуються? 

Банківські кредити є надзвичайно дорогими. При 

цьому залучення банками депозитів здійснюється 

за ставками близько 23%, які збільшуються на 

премію за ризик, рівень рентабельності банків та 

рівень інфляції, що загалом іноді становить навіть 

понад 30%. Така політика не вписується в жодну 

теоретичну фінансову конструкцію. Зазначена по-

зиція потребує перегляду та коригування.  

Ситуація ускладнюється тим, що дії грошової 

і фінансової влади держави є достатньо суперечли-

вими, відсутнє цілісне сприйняття існуючих в еко-

номіці проблем, а також потребують узгодження 

шляхи їхнього вирішення. Ресурси рефінансування 

надходять на валютний ринок, що утворює загрози 

його розбалансування. Недоступність отримання 

довгострокових кредитів за прийнятною ціною для 

реального сектора спонукає підприємства здійсню-

вати запозичення за кордоном, що посилює боргову 

залежність та збільшує рівень ризику втрати плато-

спроможності, оскільки сума позик перевищує мож-

ливості підприємств щодо їхнього обслуговування, 

а ціна зовнішніх запозичень зростає. Такий стан 

підвищує залежність вітчизняних підприємств від 

коливань на зовнішніх ринках, що у свою чергу 

збільшує ризики непогашення корпоративних бор-

гів та нарощує зовнішній борг країни. При цьому 

відбувається постійний відплив грошових коштів 

з країни, і на сьогодні, за різними оцінками (які не 

були спростовані державними фінансовими інсти-

тутами та Національним банком України) їхній об-

сяг перевищує 150–160 млрд дол. США. Невиріше-

ність цих питань упродовж багатьох років на дер-

жавному рівні також поглиблює проблеми 

фінансування реального сектора економіки.  

Проблема достатності рівня монетизації еко-

номіки за сучасних умов майже не обговорюється. 

Якщо наприкінці 90-х років ХХ ст. рівень монети-

зації реального сектора економіки країни становив 

понад 30% (загалом легальні й нелегальні сфери 

бізнесу), що свого часу загалом відповідало за-

гальноприйнятому рівню країн ЄС, зокрема Німеч-

чини, то упродовж періоду проведення структур-

них реформ в економіці, вирішення інших важли-

вих проблем цей показник повинен бути у 2,0–

2,5 раза вищим. Світовий досвід показує, що сту-

пінь монетизації впродовж здійснення реформ 

може досягати 80% і більше. Проте сучасна фінан-

сова система побудована таким чином, що за цього 

рівня монетизації виникають проблеми з інфля-

                                                                                 
3 У зарубіжних країнах цільова емісія проводиться 

в рамках грошово-структурної політики.  
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цією та іншими складовими грошово-кредитної 

системи. Це було можливим для зарубіжних країн 

із достатньо стійкою фінансовою системою, уста-

леними механізмами державного управління, але 

для перенесення цього досвіду в реалії України 

доцільно ґрунтовно дослідити можливості та вияви-

ти ймовірні ризики запровадження такого підходу. 

Якщо такий підхід виявиться для України неприй-

нятним, тоді мають бути запропоновані інші фі-

нансові інструменти, що належно забезпечувати-

муть проведення модернізації промисловості, пи-

тання якої актуалізується з огляду на поточний 

індустріальний рівень та можливі тенденції до йо-

го погіршення впродовж 3–5 років. До того ж, щоб 

підняти до сучасного рівня хоча б традиційні види 

промислової діяльності в Україні, наприклад суд-

нобудування, навіть за умов активної промислової 

політики, необхідно 4–5 років.  

У багатьох країнах ця проблема вирішувалася 

при нормі нагромадження 30% і більше процентів 

у ВВП. В Україні частка валового нагромадження 

основного капіталу у ВВП за 2009–2011 рр. стано-

вила лише 18,3–18,8%, що значно менше показни-

ка 2007 р. (27,5%). Достатньо високі норми були 

також у колишньому Радянському Союзі за дирек-

тивного управління та планової економіки. Це 

означає, що працювали інструменти, які забезпе-

чували такі процеси накопичення. На сьогодні су-

часна економічна та фінансова науки і відповідна 

практика належної відповіді не дає.  

Наступною достатньо великою проблемою є те, 

що значна частка прибуткових державних підпри-

ємств після приватизації стають збитковими через 

застосування різних способів виведення прибутків 

із господарського обороту, а також відсутність 

мотивів для їхньої капіталізації.  

Недостатність фінансових інструментів, відсут-

ність сучасних інститутів розвитку, які б сприяли 

новому піднесенню у реальному секторі, а також 

невідпрацьованість способів кредитування підпри-

ємств ускладнює залучення бізнесу до проведення 

модернізації промисловості. Спроба реалізувати 

національні проекти виявилася невдалою та неефек-

тивною, зважаючи на недостатність кваліфікованих 

кадрів, відсутність належного організаційного за-

безпечення та контролю держави. Це також зачіпає 

проблеми підготовки та відбору кадрів з управлін-

ня, оскільки вища школа та господарська практика 

не дозволяють генерувати професіоналів, здатних 

управляти масштабними проектами, забезпечувати 

реалізацію механізмів фінансування національних 

проектів. Достатньо згадати неефективну реаліза-

цію окремих проектів Євро-2012, підготовку проек-

ту з будівництва терміналу LNG.  

Багато разів обговорювалися питання цільової 

емісії, проте й досі не запроваджено позитивний 

міжнародний досвід фінансування проектів (зок-

рема інфраструктурних проектів) у рамках струк-

турної політики та використання досвіду держав-

но-приватного партнерства, для реалізації якого 

в Україні вже напрацьовано пропозиції, в тому 

числі за участю фахівців Інституту економіки та 

прогнозування НАН України.  

Наведені вище проблеми становлять далеко не 

повний перелік викликів, які стоять перед нау-

ковцями і практиками. Гострі питання потребують 

обговорення, дискусії та пошуку шляхів вирішен-

ня. Рух вперед неможливий, якщо фінансові ін-

струменти розглядатимуться як предмет у собі або 

як спосіб добування прибутку, що не капіталізу-

ється і не вирішує назрілих у реальному секторі 

проблем. Неприйнятними для України є також 

низькі темпи зростання ВВП у 2–3%, оскільки від-

буватиметься нарощення кількості та глибини 

проблем у сфері споживання.  

Дослідження з питань інноваційної діяльності 

та модернізаційних процесів, проведені в Інститу-

ті, показують, що на мікрорівні в усіх видах діяль-

ності є досить непогані інноваційні підприємства 

та окремі виробництва. По суті це і є точки, спи-

раючись на які і розгортаючи які можна запрова-

джувати інновації та розвивати реальний сектор. 

Вони сформувалися в результаті великої кількості 

різних причин: в одних випадках це вдалий мене-

джмент, в інших – ефективне використання ресур-

сів. Ці явища не пробиваються на макрорівень, не 

мають достатніх можливостей для зростання. 

 Якщо фінансова система буде побудована та-

ким чином, що зазначені точки фінансуватимуться 

і перетворюватимуться на потужні локомотиви, 

тоді можна сподіватися на прискорення зростання 

через п’ять років, якому буде притаманна нова 

якість.  

Таким чином, трансформація фінансової сис-

теми є однією з основних передумовою економіч-

ного зростання. 
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МОДЕЛІ ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ І ФІНАНСОВА ПОЛІТИКА 

Міжнародна економіка минулого століття розви-

валася під впливом використання двох базових моде-

лей економічного розвитку – ліберальної, що най-

повніше виявила себе у США, та соціально-

орієнтованої, яка протягом багатьох років успішно 

використовувалась в Швеції. Зазначені моделі та їхні 

національні модифікації, що застосовувались окре-

мими країнами, пройшли багаторічну апробацію, 

безпосередньо впливаючи на первинний розподіл 

грошових доходів, що створювалися підприємствами 

реального сектора. За ліберальної моделі економіка 

розвивалась в основному за законами ринку, в ре-

зультаті чого держава перерозподіляла значно менші 

фінансові ресурси через бюджетну систему, викорис-

товуючи через це відносно невисокі ставки податку 

на доходи суб’єктів господарювання порівняно із 

соціально орієнтованою моделлю, при цьому пробле-

ма забезпечення відповідальної соціальної справед-

ливості відходила на другий план. 

Однак окремими країнами названа проблема до-

сить успішно вирішувалася на принципах соціально 

орієнтованої моделі, яка найефективніше (впродовж 

довгого періоду часу) працювала в основі механізму 

управління розвитком економіки Швеції. Проте і ця 

модель мала суттєвий недолік. Якщо ліберальна мо-

дель передбачає насамперед створення умов для роз-

витку господарюючих суб’єктів і підвищення їхньої 

конкурентоспроможності, надаючи другорядного 

значення соціальному результату, то "шведська" мо-

дель успішно виконувала соціальну функцію, проте  

через свою специфіку, була не здатна своєчасно реа-

гувати на виклики світового ринку, що стало причи-

ною втрати наявних конкурентних переваг націо-

нальних товаровиробників. 

Пошуки науковців щодо розв’язання цього про-

тиріччя в кінцевому результаті привели до розуміння 

необхідності використання позитивних сторін цих 

двох моделей, усвідомлення того факту, що ринкові 

регулятори не здатні забезпечити збалансований со-

ціально-економічний розвиток держави. Особливо 

недоліки ліберальної моделі (та її різновидів) вияви-

лися під час світової економічної і фінансової кризи 

(2008–2009 рр.), наслідки якої не подолані й на кі-

нець 2012 р. У цей період уряди багатьох країн світу, 

в тому числі й провідних економік – США, ЄС, Ки-

таю, застосовували пряме втручання в реальну еко-

номіку і банківський сектор, що на першій хвилі кри-

зи сприяло стабілізації їхніх економік. 

Слід відзначити, що необхідність посилення ре-

гуляторної функції держави була усвідомлена ще 

в першій половині ХХ ст., коли Дж.М.Кейнс і його 

послідовники, залишаючись прибічниками ринкової 

економіки, обґрунтували доволі логічну концепцію 

економічної системи, що регулюється не тільки рин-

ком, але й державою. 

По суті роль держави зводилася ними до виконання 

функції "вбудованого" стабілізатора, що базується на 

економічних механізмах (бюджетних, податкових, рівня 

процента за кредит) і стимулює насамперед інвестиції, 

на основі яких забезпечується як економічне зростання, 

так і розв’язання соціальних проблем. 

Але перевагу в цій змішаній моделі економічного 

розвитку кейнсіанці все ж віддавали економічному 

лібералізму, основи якого розкриті ще у ХХ ст. 

А.Смітом і отримали подальше теоретичне обґрунту-

вання у працях відомих економістів А.Маршала, 

Е.Чемберліна, Л.Мізеса, Ф.Хаєка та М.Фрідмена, які 

в забезпеченні економічного розвитку надавали пере-

вагу регулюючій ролі ринку. 

Серйозним поштовхом до посилення ролі держави 

у забезпеченні економічного розвитку стали випробу-

вання економік більшості провідних країн світу під час 

Другої світової війни. При цьому, на нашу думку, ос-

новою для переосмислення ролі держави 

в економічному розвитку став досвід колишнього 

СРСР, економіка якого не тільки успішно забезпечила 

концентрацію ресурсів для перемоги над фашистсь-

кою Німеччиною, але й високі темпи розвитку і  від-

новлення економіки в повоєнній період. 

Починаючи з 1947 р., у 12 країнах світу (серед 

яких – Японія, Франція, Швеція, Англія, Італія тощо) 

почало запроваджуватись індикативне п’ятирічне 

планування, а Голландія розробила навіть довгостро-

ковий прогноз розвитку (1950–1970 рр.), у обґрунту-

ванні якого взяла участь низка економістів західно-

європейських країн. В основі цієї концепції, що пе-

редбачала посилення державного регулювання 

в управлінні ринковими процесами, були напрацю-

вання таких економістів, як Ф.Перру, Я.Тіберген та 

Г.Мюрдаль
4
.  

Саме ними було обґрунтоване положення, що рин-

кові механізми не можуть виконувати роль ефектив-

ного регулятора економічного і соціального розвит-

ку, особливо в умовах посилення зовнішньої конку-

ренції та зростання залежності економік від світових 

ринків. Водночас саме розвиток міжнародної торгів-

лі, підвищення ролі експортно-імпортних операцій 

у формуванні ВВП країни, так само як і зростання 

ролі ТНК у розвитку окремих економік, послаблю-

ють ефективність індикативного планування, оскільки 

низка факторів, що формують маяки індикативних 

національних планів, перебувають поза межами 

впливу урядів практично всіх країн світу. 

Незважаючи на це, елементи індикативного пла-

нування і довгострокові прогнози розвитку продов-

жують використовуватися в багатьох провідних еко-

номіках світу, зокрема у Франції. 

Аналізуючи розвиток України за 1991–2010 рр., 

на жаль, доводиться констатувати, що нами не були 

використані ті головні переваги, які мала планова 

економіка СРСР перед капіталістичними країнами, 

тож сподівання, що після отримання незалежності 
                                                                                 
4 Государственное регулирование рыночной экономики. 

– М. : Изд. РАГС, 2006. – С. 46–47. 
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нашим "локомотивом" стануть лише ринкові меха-

нізми, себе не виправдали. Понад те, з перших років 

незалежності створились умови для руйнації цілих 

галузей економіки і втрати вітчизняними товарови-

робниками внутрішнього ринку. 

Розглянемо цю проблему конкретніше. 

У результаті розпаду в 1991 р. СРСР в Україні сут-

тєво сповільнилися темпи розвитку – аж до від’ємного 

значення практично всіх макроекономічних показни-

ків. Основні причини такого стану низка науковців 

і практиків пов’язує із розпадом єдиного господарсь-

кого комплексу та суттєвим подорожчанням багатьох 

статей імпорту, особливо енергоносіїв, монопольним 

постачальникам яких є Росія. 

Це незаперечний факт, проте майже ніхто не стве-

рджує, що негативний вплив на економіку України 

цих факторів посилився в кінці минулого століття вна-

слідок дії такого суттєвого суб’єктивного внутрішньо-

го фактора, як відмова від складання системи товарних 

балансів, пов’язаного із ліквідацією Держплану Украї-

ни та безсистемною, недостатньо обґрунтованою при-

ватизацією об’єктів державної власності. 

Ліквідація системи товарних балансів практично 

унеможливила збереження економічно доцільних еле-

ментів механізму впливу держави на формування об-

ґрунтованих обсягів експорту та імпорту, регулювання 

формування обсягів внутрішнього ринку за товарними 

групами та чітке визначення розвитку пріоритетів роз-

витку окремих галузей економіки. 

Відсутність товарних балансів негативно впли-

нула на ефективне вирішення питання щодо струк-

турної перебудови економіки за рахунок раціо-

нальної, спрямованої на стабільний розвиток прива-

тизації об’єктів державної власності, розпочатої ще 

у 1992 р. 

Можливість використання процесу приватизації 

як локомотива раціональної структурної перебудови 

в Україні не була врахована в концепції приватизації 

об’єктів державної власності (як за інвестиційні 

(приватизаційні) сертифікати, так і грошові кошти), 

тому було втрачено шанс для поліпшення структури 

економіки з метою зменшення залежності її подаль-

шого розвитку від зовнішніх ринків. 

Ситуація ускладнилася ще й тим, що навіть не сис-

темно (з точки зору завдань, що стояли перед економі-

кою України) прийняті інвестором інвестиційні зо-

бов’язання в деяких випадках залишилися лише на па-

пері, а кошти, отримані в останні роки від грошової 

приватизації, не були використані державою для модер-

нізації діючого виробничого потенціалу та започатку-

вання розбудови п’ятого технологічного укладу.  

Особливо негативно процес приватизації позна-

чився на підприємствах, продукція яких ви-

роблялася в основному для потреб внутрішнього 

ринку. Це насамперед підприємства швейної, взут-

тєвої та фарфоро-фаянсової промисловості, прива-

тизація яких співпала із суттєвим зниженням купі-

вельної спроможності населення на початку 90-х 

років минулого століття. Тож на фінансово-

економічну діяльність цих підприємств однозначно 

мали вплив три потужні негативні фактори: 

 – приватизація здійснювалася в основному за 

рахунок інвестиційних сертифікатів населення, що 

не забезпечило підприємства реальними грошовими 

коштами, які б можна було би використати для мо-

дернізації їхніх основних засобів і закупівлі необ-

хідних сировини і матеріалів (насамперед фурніту-

ри), що ще не вироблялися на території України; 

 – вакуум продукції, що утворився на ринку, був 

миттєво заповнений відповідним імпортом продукції, 

насамперед із країн Південно-Східної Азії та Туреччи-

ни, яка була значно дешевшою і зовнішньо привабли-

вішою, хоча й не завжди належної якості; 

 – підприємства легкої промисловості не отрима-

ли необхідної підтримки держави, в тому числі і за 

рахунок можливого валютного кредиту та протекціо-

ністських митних заходів. 

Тепер можна стверджувати, що прийнята 

в Україні концепція приватизації державного майна 

спричинила виникнення низки негативних наслідків 

при формуванні ВВП і бюджету держави. Наслідком 

цього стала практична втрата певних галузей економі-

ки та подальша деформація структури економіки 

і зростання її імпортозалежності. 

Відсутність стабільного і обґрунтованого прогно-

зування розвитку економіки України на довгостро-

кову перспективу з визначенням чітких національ-

них пріоритетів та належного зв’язку плану еконо-

мічного розвитку із реальними можливостями 

державних фінансів щодо його забезпечення мало 

суттєвий негативний вплив на фінансову стійкість 

економіки України загалом.  

Особливо це стосується видаткової частину бю-

джету, яка, починаючи з часу отримання Україною 

незалежності, вибудовувалася з огляду не тільки на 

результати економічної діяльності, але й під силь-

ним впливом політичного фактора, особливо в роки 

підготовки і проведення виборів у країні. 

У кінцевому результаті формування доходів і ви-

датків бюджету відбувалося за одночасної дії двох 

протилежних моделей економічного розвитку – лібе-

ральної – при формуванні доходної частини бюджету 

(зокрема, обсягу податкових надходжень) і соціаль-

но-орієнтованої – при здійсненні витрат державного 

бюджету.  

Аналіз процесів, що відбувалися в Україні за роки 

її незалежності, дозволяє стверджувати, що фінансо-

ва політика держави була спрямована в першу чергу 

на виконання її соціальних і суспільних функцій (со-

ціальні видатки, оборона, підтримка правопорядку 

тощо). Що ж до підприємств реального сектора, то 

тут інтереси держави обмежувалися в основному 

вилученням частини доходу, що створювалися на 

виробничих підприємствах. 

Такий підхід містить у собі загрозу поступового 

послаблення фінансової стійкості підприємств 

і створює умови для їхнього банкрутства, оскільки 

у підприємств часто вилучаються обігові кошти, не-

обхідні для продовження виробництва. 

Відрив руху фінансових потоків від товарних взага-

лі був характерний для 90-х років минулого століття 

для всієї світової економіки, що стало однією 

з основних причин фінансово-економічної кризи. 

Водночас саме криза гостро розкрила згубність від-

межування фінансової політики від політики еконо-

мічного розвитку країн загалом, урахування необ-
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хідності забезпечення фінансовими ресурсами підп-

риємств за рахунок ефективного державного регу-

лювання. 

Саме в кризовий період (із 2008 р.) багато країн 

світу (зокрема, США, Китай, Росія) різко активізува-

ли втручання в процес модернізації виробництва і за 

рахунок трильйонних вливань сприяли певній стабі-

лізації національних економік.  

Результати діяльності економіки цих країн 

у 2010–2011 рр. підтвердили ефективність таких дій, 

оскільки загалом багатьом із них вдалося стримати 

глибоке падіння ВВП, а в окремих країнах (Китай, 

США) це забезпечило хоч і незначне, проте позитив-

не значення приросту ВВП. 

Саме набутий досвід дозволяє говорити про певну 

ефективність змішаної моделі економічного розвит-

ку, коли ліберальна модель доповнюється раціональ-

ним втручанням держави в діяльність підприємств 

реального сектора з метою забезпечення фінансової 

стабільності і досягнення цілей соціально-

економічного розвитку країни, що є однією з основ-

них функцій держави. Саме ця модель, на нашу дум-

ку, найбільшою мірою відповідає економічним інте-

ресам України. 

В Україні в кризовий період теж мала місце дер-

жавна підтримка як банків, так і підприємств реаль-

ного сектора, зокрема, авіаційної промисловості 

і суднобудування. Надана державна підтримка пози-

тивно відобразилася на результатах діяльності підп-

риємств цих галузей, особливо авіаційної промисло-

вості, що перебувала на межі занепаду. Проте обсяги 

цієї підтримки, при співставленні її зі щорічним при-

ростом обсягу бюджетних витрат, які спрямовували-

ся різними каналамами фінансування на соціальні 

виплати, були відносно незначними.  

Початок такої тенденції було покладено ще 

в радянські часи, коли широке коло громадян ко-

лишнього СРСР (в тому числі і України) мало ве-

ликий перелік пільг, джерелом покриття яких слу-

гував державний бюджет. З утворенням України як 

самостійної держави практика ухвалення в країні 

законодавчих актів, що суттєво підвищували не 

тільки зарплату, але й інші соціальні пільги, з кож-

ним роком розширювалася, що стало однією з ос-

новних причин щорічного дефіциту бюджету 

України.  

Аналіз динаміки змін показників, котрі характе-

ризують стан державних фінансів свідчить, що ва-

гомим негативним фактором, який підриває збалан-

сованість бюджету, стали саме не узгоджені з еко-

номічними можливостями держави витрати на 

поточні трансфери населенню, пов’язані із соціаль-

ною політикою держави, про що йшлося вище. 

Як свідчать наведені в табл. 1 показники, 

з 2007 р. по 2011 р. поточні трансфери населенню 

збільшились більше як удвічі (до 100,6 млрд грн), а 

перевищення обсягу коштів на оплату працівників 

бюджетних установ із нарахуванням до обсягу по-

точних трансферів населення зменшилося за цей 

період на 28 п. п. Іншими словами, трансферти в 

цей період зростали швидше, ніж заробітна плата. 

Співвідношення розміру поточних соціальних тра-

нсферів населення з наявним дефіцитом бюджету сві-

дчить, що цього дефіциту могло й не бути у разі про-

ведення більш зваженої соціальної політики, що ви-

пливає з такого – сума витрат бюджету на оплату 

праці бюджетних установ і поточні трансфери насе-

лення збільшились у 2011 р. у 2,0 раза порівняно з 

2007 р., водночас ВВП – у 1,83 раза та видатки бюдже-

ту – у 1,8 раза.  

У цьому зв’язку звертає на себе увагу той факт, 

що спостерігалася досить чітка залежність між при-

ростом соціальних виплат у 2011 р. порівняно 

з 2007 р. (24 млрд грн), дефіцитом бюджету 

(23,1 млрд грн) і сумою зовнішніх запозичень 

у 2011 р. (22,7 млрд грн).  

При умові зростання вказаних соціальних витрат 

за цей період у межах 1,8 раза Україна мала б або 

нульовий дефіцит, або сума, що була би необхідна 

на його покриття, могла б стати додатковим джере-

лом фінансування модернізації української економі-

ки. Це особливо важливо за умови, що у період сві-

тової кризи нинішнього століття, поряд із необхід-

ністю вирішення проблеми щодо покращення 

структури економіки і оновлення основних фондів, 

яка гостро стояла на порядку денному з початку  

90-х років минулого століття (часу розпаду СРСР), 

загострилась іще й проблема валового нагрома-

дження капіталу (див. табл. 2). Якщо у 2002–

2005 рр. (і, особливо у 2007 р.), спостерігався до-

сить високий рівень валового нагромадження капі-

талу у ВВП (27,7%), то у 2009 і у 2010 рр. цей рі-

вень знизився до 18,4 і 18,8% відповідно. Цього рів-

ня явно замало для активізації процесу модернізації 

економіки України, враховуючи, що країни, які ви-

різняються сталими і високими темпами економіч-

ного зростання, останнім часом мали норми нагро-

мадження понад 30% (зокрема Китай). 

Не випадково зношення основних фондів як загалом 

по економіці України, так і по промисловості мало стій-

ку тенденцію до зростання. На початок 2011 р. цей по-

казник становив, відповідно, 74,9 і 63%. 

При цьому характерно, що на відміну від низки 

держав світу, в тому числі й СНГ, в Україні стабільно 

зберігається низький рівень здійснення капітальних 

інвестицій за рахунок коштів державного бюджету. За 

період 2005–2010 рр. цей рівень не перевищував 7%, 

а за 2011 р. становив 7,18%. 

Водночас (як і в радянські часи) власні кошти під-

приємств і організацій у загальному обсязі фінансу-

вання інвестицій в економіку в період 2004–2011 рр. 

становили 58,6–66,1%, із них за рахунок амортизацій-

них відрахувань у 2011 р. формувалось – 17,2%
5
 і кре-

дитів банку та інших позик – 16,3%.  

Серед основних причин використання амортиза-

ційних відрахувань не за цільовим призначенням можна 

назвати такі: усунення законодавчої норми щодо 

обов’язкового спрямування коштів на капітальні ін-

вестиції та ремонти (1997 р.); хронічна нестача обо-

ротних коштів підприємств, пов’язана  в тому числі 

                                                                                 
5 Розраховано за методологією Державної служби стати-

стики України [Електронний ресурс]. – Доступний з : 

<http://www.ukrstat.gov.ua>. 
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 Таблиця 1 

Основні показники бюджету України, що формують його фінансову стійкість 

Показник 2004 2005 2007 2009 

2011 

Сума 
Приріст до 

2004 р., % 

Фіскальне навантаження (з урахуванням 

сплачених податків у бюджет і внесків до 

соціальних фондів), % до ВВП 

32,3 36,7 35,0 34,9 36,2 12,0  

 у тому числі: 

 податкове навантаження, % до ВВП 
18,3 22,2 22,4 22,8 25,4 38,9 

 податкове навантаження, % у доходах 

зведеного бюджету 
69,0 73,1 73,3 76,2 84,0 21,7  

Темпи приросту ВВП (реальн.), % 12,1 2,7 7,9 -14,8 5,2 - 

ВВП, млрд грн 345,1 441,5 720,7 913,3 1316,6 3,8 р.б. 

Оплата праці працівників бюджетних 

установ та нарахування на заробітну пла-

ту, млрд грн** 

32,8 42,7 72,7 105,9 135,1 4,1 р.б. 

Поточні трансферти населенню, млрд грн 17,3 38,9 44,8 75,9 100,6 5,8 р.б. 

Інші поточні видатки , млрд грн. 30,5 41,9 69,9 105,5 139,2 4,6 р.б. 

 відношення видатків на оплату праці до 

поточних трансфертів 
1,90 1,1 1,62 1,40 1,34 - 

Видатки зведеного бюджету, млрд грн 102,5 142,0 227,6 307,4 416,9 4,1 р.б. 

Дефіцит бюджету, млрд грн 11,0 7,8 7,7 37,3 23,1 2,1 р.б. 

у % до ВВП 3,2 1,8 1,1 4,1 1,8 - 

Державні запозичення (фінансування 

загального фонду державного бюджету), 

млрд грн 

10,3 12,7 9,6 113,9 71,0 - 

 % до попереднього року - 123,3 85,7 428,2 83,1 6,9 р.б. 

 у тому числі: 

 зовнішні запозичення, млрд грн 
6,2 5,8 6,1 55,7 22,7 - 

 % до попереднього року - 93,5 63,5 1031,5 43,9 3,7 р.б. 

Погашення запозичень, млрд грн 9,2 13,8 6,0 30,6 44,9 - 

 % до видатків державного бюджету 

(без міжбюджетних трансфертів) 
14,4 15,4 4,6 17,0 18,8 4,9 р.б. 

Державний та гарантований державою 

борг, млрд грн 
85,4 78,1 88,7 317,9 473,1 - 

 % до попереднього року 110,1 91,5 110,2 167,3 109,4 5,5 р.б. 

 у тому числі: 

 зовнішній борг, млрд грн 
64,4 59,0 69,9 212,8 299,4 - 

 % до попереднього року 113,0 91,5 109,4 149,1 108,2 4,6 р.б. 

Примітки: * – попередні дані; ** – дані зведеного бюджету (загальний та спеціальний фонд). 

Джерело: складено за даними Державної служби статистики України, Національного банку, Державної казначей-

ської служби України, Міністерства фінансів України за відповідні роки.  

із незадовільним менеджментом; недоліки у чинній 

системі адміністрування податків, в процесі якого 

поряд зі встановленим порядком сплати податків 

із настанням першої події (відвантаженням продук-

ції чи надходженням коштів на рахунок підприєм-

ства) оборотні кошти підприємств "вимивають" 

внаслідок несвоєчасного повернення ПДВ та не 

завжди обґрунтованих дострокових платежів то-

що. Причому критичний стан із оборотними кош-

тами формувався протягом багатьох останніх ро-

ків і на сьогодні більшість підприємств України 

мають від’ємний показник власних оборотних 

коштів, що сформувало негативне значення цього 

показника в цілому по реальному сектору еконо-

міки України впродовж 2004–2011 рр.  

Аналізуючи стан формуванням оборотних ко-

штів підприємств, можна зробити такі основні 

висновки: 

 забезпечення поточного виробництва фі-

нансовими ресурсами повністю "лягає" на плечі 

акціонерів акціонерних товариств, власників підп-

риємств і вищих менеджерів державних підпри-

ємств; 

 проблеми фінансового забезпечення поточної 

і практично інвестиційної діяльності суб’єктів гос-

подарювання не включені в орбіту державного фі-

нансового регулювання і тому навіть потенційно їхні 

витрати не охоплюються довгостроковою фінансо-

вою політикою; 

 за період, упродовж якого проводився аналіз 

(2004–2011 рр.), платоспроможність промислових 

підприємств, які є "становим хребтом" подальшого 

успішного розвитку економіки, стабільно погіршу-

валась. Якщо у 2004 р. коефіцієнт співвідношення 

поточних зобов’язань підприємств порівняно з їхні-

ми фінансовими активами становив 1,3 раза, то на 

кінець 2011 р. він збільшився до 1,97 раза; 

 оборотні та інвестиційні кошти підприємств, 

які були використані для здійснення економічної 

діяльності в Україні за період 2004–2011 рр., майже 



 

9 

Таблиця 2 

Динаміка валових нагромаджень капіталу, обсягів капітальних інвестицій  

і оборотних коштів економіки України та джерела їхнього покриття 

Показник 2004 2005 2007 2009 2011 

ВВП (фактичний цінах), млн грн 

% до попереднього року* 

345113 

12,1 

441452 

3,0 

720731 

7,6 

913345 

-14,8 

1316600 

5,2 

Валове нагромадження основного капіталу,  

млн грн 77820 96965 198348 167644 247850 

Частка валового нагромадження основного  

капіталу у ВВП, % 22,5 22,0 27,7 18,4 18,8 

Капітальні інвестиції, млн грн 

% до ВВП 

89314,2 

25,9 

111174,1 

25,2 

222678,9 

30,9 

192878,0 

21,1 

259932,3 

19,7 

У т.ч. за рахунок: 

– коштів державного бюджету, млн грн  

 % до загального обсягу 

– власних коштів підприємств і організацій, 

млн грн 

 % до загального обсягу 

– у т.ч. за рахунок амортизаційних  

відрахувань 

 % до загального обсягу власних коштів 

– кредитів банків та інших позик, млн грн 

 % до загального обсягу власних коштів 

 

9973,5 

11,2 

 

56528,2 

63,3 

 

6456,7 

11,4 

6396,7 

7,1 

 

6845,5 

6,2 

 

66061,5 

59,4 

 

8893,0 

13,5 

15625,2 

14,0 

 

15077,3 

6,8 

 

130514,8 

58,6 

 

21328,1 

16,3 

33904 

15,2 

 

8360,8 

4,3 

 

127435,4 

66,1 

 

– 

– 

25587 

13,3 

 

18394,7 

7,1 

 

152279,1 

58,6 

 

26175,7 

17,2 

42324,4 

16,3 

Зношення основних засобів, усього  

по економіці, % 

49,3 49,0 52,6 60,0 74,9** 

Зношення основних засобів  

по промисловості, % 

58,3  57,9 59,0 61,8 63,0** 

Інвестиції в основний капітал, млрд грн 75,7 93,1 188,5 151,8 209,1 

% до ВВП 21,9 21,1 26,4 16,6 15,9 

Амортизація (зношення) основних засобів,  

млн грн. 

49240 56866 84100 120531 121927** 

Амортизаційні відрахування у структурі  

операційних витрат, млн грн 

34571,1 39820,9 45045,2 72805,0 101573,3 

Примітки: * – у постійних цінах 2007 року; ** – дані наведено за 2010 р. 

Джерело: складено автором за даними Державної служби статистики України за відповідні роки. 

 

наполовину формувались за рахунок сталих пасивів 

(кредиторської заборгованості). Водночас нерозпо-

ділений прибуток – одне із важливих джерел фі-

нансування цих витрат (в цілому по сальдо фінан-

сових ресурсів) у обсязі фінансування витрат підп-

риємств у 2009–2011 рр. не був представлений 

через велику кількість збиткових підприємств 

і низьку рентабельність по групі прибуткових підп-

риємств. При цьому низка підприємств, особливо 

приватизованих, цілеспрямовано занижувала рента-

бельність виробництва з метою зменшення подат-

кового тягаря.  

Загалом у джерелах формування оборотних кош-

тів по групі обстежених підприємств України протя-

гом періоду, за який проводився аналіз, прибуток не 

був задіяний, що свідчить про реальне послаблення 

цього показника як стимулу для подальшого розвит-

ку виробництва; 

 наведені вище факти та практика складання 

фінансових планів на великих державних підпри-

ємствах (їхня форма не передбачає збалансування 

доходів і видатків цих підприємств і запроваджува-

лася в основному з метою встановлення контролю 

за формуванням суми їхніх платежів до бюджету), 

свідчать про те, що державне фінансове регулю-

вання сьогодні не забезпечує дію одного з провід-

них факторів стабільності фінансів держави – ста-

більності фінансів реального сектора;  

 провідним джерелом фінансування поточних 

та інвестиційних витрат економіки України останнє 

десятиліття була кредиторська заборгованість, яка 

в різні роки перевищувала дебіторську заборгова-

ність у 1,18–1,32 раза, створюючи умови для роботи 

окремих систематично збиткових підприємств. При 

цьому протягом аналізованого періоду лише 

у 2007 р. обсяги цієї заборгованості в Україні були 

дещо нижчими порівняно з ВВП (98,6%); у всі інші 

роки обсяги кредиторської заборгованості значно 

перевищували ВВП (на 12,2 – 32 п. п.) та у 2011 р. 

становили 1633,1 млрд грн. Це дає підстави ствер-

джувати, що за певних умов у період економічної 

і фінансової кризи (наприклад, за наявності гіперін-

фляції) можуть мати місце непередбачені негативні 

наслідки у системі платежів підприємств з усіма 

наслідками, що із цього випливають. 

Викладене вище дозволяє зробити такі основні 

висновки.  

1. В Україні відсутні чітко визначена модель 

економічного розвитку та середньострокове і довго-
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строкове фінансове планування. Це має своїм нас-

лідком, по-перше, відсутність орієнтирів щодо об-

ґрунтованого реформування податкової системи 

(адже саме визначеність з цією моделлю дає чіткі 

орієнтири щодо первинного розподілу і перерозпо-

ділу доходу, створеного на виробництві) та не вра-

ховує реальних потреб виробничого сектора в фі-

нансових ресурсах для модернізації виробництва 

і формування оборотних коштів; по-друге, сприяє 

тому, що на рішення щодо видаткової частини бю-

джету може суттєво впливати поточна кон’юнктура; 

по-третє, не сприяє спрямуванню обмежених наяв-

них фінансових ресурсів чітко на певні найважливі-

ші національні програми та інвестиційні проекти, що 

послаблює роль держави в ефективному регулюван-

ні економічного розвитку. 

2. Відсутність стабільної довгострокової про-

грами розвитку економіки України через часту змі-

ну складу уряду породжувала в основному плани 

дій на короткостроковий (річний) період, основною 

метою яких були вирішення окремих проблем еко-

номічного розвитку та ліквідації тих чи інших не-

гативних наслідків, що постійно виникали впро-

довж усіх років незалежності України.  

3. Ураховуючи вторинність фінансової політики 

відносно економічної політки, доцільно в коротко-, 

середньо- та довгостроковому періодах передбачити 

жорстку ув’язку спрямування обмежених фінансо-

вих ресурсів на досягнення незначної кількості пріо-

ритетів розвитку. Це сприятиме відновленню синх-

ронного руху в економіці матеріальних трудових і 

фінансових ресурсів.  

4. Для успішного соціально-економічного роз-

витку України слід визначити і законодавчо та нор-

мативно закріпити спрямування можливостей країни 

на реалізацію в довгостроковому періоді таких наці-

ональних пріоритетів:  

1) гуманітарний пріоритет, що встановлюється 

і поступово реалізується як стратегічна ціль дер-

жави, яка пов’язана із необхідністю постійного 

зростання відповідного індексу людського розви-

тку; 

2) загальноекономічні пріоритети з визначеними на 

перспективу щорічними маяками, досягнення має 

на меті забезпечення стабільного розвитку еконо-

міки країни і реалізацію на цій основі державного 

гуманітарного пріоритету. З урахування специфі-

ки і можливостей економіки України такими мо-

жуть бути: 

 – розвиток внутрішнього ринку, насамперед за 

рахунок імпортозаміщення; 

 – нарощення експортного виробництва; 

 – збільшення (з урахуванням наявності в Україні 

великих площ родючих земель і велику кіль-

кість – майже третину сільських жителів), об-

сягів сільськогосподарського виробництва; 

3) галузеві пріоритети, реалізація яких має забез-

печити безумовне досягнення встановлених маяків 

загальноекономічних пріоритетів. При цьому галузь 

може бути представлена групою підприємств, які 

здатні виступати локомотивами економічного розвит-

ку і забезпечити досягнення рівня відповідних пока-

зників, передбачених у планах-прогнозах по галузі 

загалом; 

4) конкретні стратегічні інвестиційні проекти, що 

безпосередньо пов’язані з галузевими пріоритетами 

(або проектами окремих підприємств), що мають 

забезпечити досягнення показників, встановлених на 

перспективу відповідній галузі;  

5. Загальнодержавні, гуманітарний та економіч-

ній пріоритети мають встановлюватись на 15–20 

років і затверджуватись (відповідним Законом) 

Верховною Радою України. Галузеві пріоритети 

і першочергові інвестиційні проекти затверджу-

ються відповідними постановами Кабінету Мініст-

рів України раз у п’ять років (у роки виборів Пре-

зидента України та призначення уряду України), 

з необхідними уточненнями залежно від успішності 

досягнення загальноекономічних пріоритетів. 

6. Указані пріоритети об’єднуються і узгоджу-

ються (Мінекономрозвитку і торгівлі України) між 

собою в рамках відповідних національних програм, 

що затверджуються урядом як на довгострокову, так 

і на середньострокову перспективу. Основою їхньо-

го розроблення мають бути затверджені Верховною 

Радою України гуманітарні та економічні загально-

державні пріоритети на 15–20 років – незалежно від 

змін в уряді.  

7. Фінансування інвестиційних проектів здійс-

нюється насамперед за рахунок коштів створеного 

Державного банку реконструкції та розвитку, 

в статутному фонді якого мають бути сконцентрова-

ні всі можливі джерела фінансування інвестицій 

(емісійні кошти банку, бюджетні та кошти від про-

дажу державного майна тощо). Цей банк повинен 

мати статус банку І рівня і, в ідеальному варіанті, в 

статутному фонді мати суттєву частину іноземного 

капіталу. 

Поряд із упорядкуванням і підвищенням ефектив-

ності витрачання наявних фінансових ресурсів (на-

самперед бюджетних) це суттєво сповільнить пере-

тікання емісійних коштів НБУ в готівковий обіг, 

що стане запорукою стримання інфляції та утри-

мання курсу національної грошової одиниці. 
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ЕФИМЕНКО Т. И., член-корреспондент НАНУ, профессор  

президент ГУНУ "Академия финансового управления" 

ПАРАМЕТРЫ ФИСКАЛЬНОГО ПРОСТРАНСТВА В УСЛОВИЯХ КРИЗИСА 

Основные параметры национальной экономики 

в условиях глобализации влияют на ее конкурент-

ные, рейтинговые позиции. Речь идет о накопле-

нии физического и человеческого капиталов, 

о потенциальных возможностях воспроизводства 

с опорой на уникальные естественные факторы. 

Среди важных преимуществ экономических аген-

тов следует отметить эффективное использование 

всех видов ресурсов, новых передовых техноло-

гий, в том числе с помощью накопления знаний, 

лидерство в инновациях, качественное обществен-

ное управление и т. п. Стратегические цели разви-

тия и пути их достижения требуют соответствую-

щей организации социально-экономических и по-

литических институтов для обеспечения ди-

намичного развития, уменьшения безработицы, 

повышения жизненного уровня населения. Инфля-

ция, бюджетный дефицит, долг правительственно-

го сектора, характеристики стабильности обмен-

ного курса национальной валюты выступают ин-

дикаторами макроэкономической сбалансиро-

ванности, меры координации денежно-кредитной 

и бюджетно-налоговой политики. Для поддержа-

ния этих показателей на приемлемом уровне с по-

мощью государственных управленческих решений 

в рамках адекватной институциональной среды 

необходимо активно проводить последовательные 

структурные реформы, поддерживающие развитие 

внутреннего рынка, экспортную ориентацию субъек-

тов хозяйственной деятельности. При этом синх-

ронное влияние на усиление тенденций экономи-

ческого роста, с одной стороны, и на поддержание 

солидарного надежного антикризисного механиз-

ма наднационального регулирования – с другой, 

позволит укреплять конкурентные позиции биз-

неса, в проактивном режиме противостоять как 

внешним, так и внутренним угрозам экономиче-

ской безопасности. 

Оценка широкого спектра сценариев развития, 

соблюдение единых правил формирования средне-

срочных показателей, мероприятия консолидации 

составляют основу современной фискальной по-

литики. Этот важнейший институт государствен-

ного регулирования способствует полноценному 

обеспечению выполнения властных полномочий 

всех уровней, мобилизации, эффективному расп-

ределению и использованию денежных средств, 

направляемых на решения социальных и экономи-

ческих проблем страны (рис. 1). 

К основным инструментам такой политики от-

носятся государственные расходы – госзакупки 

и трансферты, а также налоги, неналоговые сборы 

и разные платежи. Они формируют государствен-

ный бюджет страны, утвержденный в законодатель-

ном порядке на определенный период времени, где 

отражено соотношение доходов и затрат государ-

ства. Финансово-ресурсный базис развития всегда 

определялся ростом бюджетных доходов 

и необходимым объемом программных бюджет-

ных расходов во взаимосвязи с экономической 

конъюнктурой. Результаты многих научных ис-

следований фискальной политики
6
 подтверждают 

повышение ее роли среди рычагов государствен-

ного влияния на решение проблем устойчивого 

экономического роста. С точки зрения подходов 

к организации общественного устройства, реализа-

ции целей развития степень перераспределения на-

ционального дохода отражает особенности моделей 

финансового регулирования. Так, в странах с пла-

новой централизованной экономикой поступления 

в бюджет достигали до ¾ ВВП. В рыночной эконо-

мике, где степень государственного вмешательства 

значительно ниже, для обеспечения выполнения 

функций государства финансовые потоки концент-

рируются посредством регуляторных механизмов, 

при этом соблюдаются определенные рамки бю-

джетной нагрузки для экономических субъектов. 

При отсутствии сбалансированности бюджета его 

дефицит или профицит складывается в зависимости 

от конъюнктурных обстоятельств. 

Изменение статистических показателей под 

влиянием соблюдения тех или иных фискальных 

приоритетов в украинской экономике в течение 

последних 12 лет (см. табл. 1) свидетельствует, что 

фискальная нагрузка на ВВП неуклонно возраста-

                                                                                 
6 Колодко Г.В. Глобализация, трансформация, кризис – 

что дальше? – М., "Магистр", 2011. – 176 с.; Тобин 

Джеймс. Денежная политика и экономический рост / 

пер. с англ. В.Е. Маневича. – М. : Книжный дом "ЛИБ-

РОКОМ", 2010. – 272 с.; Хесус Уэрта де Сото. Деньги, 

банковский кредит и экономические циклы / пер. с англ. 

под ред. А.В. Куряева. – Челябинск : Социум, 2012. – 

663 с.; Лозгачева Е.Н., Дементьев А.В., Шульгин А.Г. 

Оптимальный консерватизм и независимость централь-

ного банка в условиях взаимодействия фискальной и 

монетарной политики : препринт WP12/2007/08. – М. : 

ГУ ВШЭ, 2007. – 92 с.; Лихтенштейн В.Е., Росс Г.В. 

Новые подходы в экономике. – М. : Финансы и стати-

стика, 2013. – 160 с.;  Економічний розвиток України: 

інституціональне та ресурсне забезпечення : моногр. / 

[О.М. Алімов, А.І. Даниленко, В.М. Трегобчук та ін.]. – 

К. : Об’єднаний ін-т економіки НАН України, 2005. – 

540 с.; Економіка України: стратегічне планування / за 

ред. В.Ф. Беседіна, А.С. Музиченка. – К. : НДЕІ, 2008. – 

500 с.; Конкурентоспроможність національної еко-

номіки / за ред. Б.Є. Кваснюка. – К. : Фенікс, 2005. – 

582 с.; Геєць В.М. Суспільство, держава, економіка: 

феноменологія взаємодії та розвитку. – К. : НАН 

України, Ін-т екон. та прогнозування НАН України, 

2009. – 864 с. 
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ла (+7,1%.). Значительно быстрее за этот период 

росли бюджетные затраты (+14,3%), их динамика 

в основном связана с последовательным увеличе-

нием социальных выплат, что подтверждается 

приростом расходов соцфондов (+9,7%).  

Из табл. 1 видно, что доходные источники бю-

джета, поступления в социальные фонды явно не 

обеспечивали полного покрытия публичных за-

трат. Ниже будут рассмотрены пути совершенст-

вования способов выполнения фискальных правил, 

введенных для замедления роста задолженности 

государственного сектора в абсолютном и относи-

тельном измерениях с целью последующего уст-

ранения макроэкономических дисбалансов. 

Кризисные явления в начале XXI в. потребова-

ли изменений в характере институционального 

обеспечения, гармонизации финансового управле-

ния в соответствии с диагностикой экономических 

процессов. Широкое рапространение получила так 

называемая дискреционная фискальная политика, 

она используется при депрессивных явлениях 

и для стимулирования спроса предполагает сни-

жение налогов, целенаправленное создание дефи-

цита государственного бюджета за счет увеличе-

ния госрасходов (например, для финансирования 

программ по созданию новых рабочих мест). В то 

же время период подъема сопровождается форми-

рованием бюджетного излишка (профицита). Как 

во время цикличных колебаний экономики, так 

и при затяжных рецессиях непредсказуемые соот-

ношения внутренних и внешних факторов, влия-

ющих на тенденции макроэкономики, приводят 

к запоздалому фискальному реагированию.  

В связи с этим повышается роль так называемых 

встроенных стабилизаторов, например, в налоговом 

законодательстве – это применение ставок налого-

обложения, которые позволяют обеспечить рост 

бюджетных доходов пропорционально увеличе-

нию чистого национального продукта (в меха-

низмах  налогообложения  прибыли,  добавленной 

 
Рис. 1. Основные направления фискального регулирования национальной экономики 

Источник: Составлено автором. 

Таблица 1  

Доходы сводного бюджета и фондов социального страхования,  

расходы сводного бюджета, % ВВП  

Показатель 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012* 

Всего собственных доходов 

фондов государственного 

социального страхования 

9,76 10,78 10,57 11,17 11,83 12,26 12,17 12,43 12,66 12,81 12,38 12,13 

Всего собственных доходов 

фондов государственного 

социального страхования + 

доходы сводного бюджета 

36,67 38,22 38,73 37,69 42,23 43,84 42,68 43,86 42,54 41,86 42,99 42,76 

Всего собственных доходов 

фондов государственного 

социального страхования + 

налоговые доходы сводного 

бюджета 

27,75 30,88 30,89 29,47 34,05 35,37 34,54 36,40 35,44 34,46 38,09 37,93 

Налоговые поступления  

сводного бюджета 
17,98 20,10 20,32 18,30 22,21 23,11 22,38 23,96 22,78 21,66 25,70 25,80 

Расходы сводного бюджета, 

% к ВВП 
20,3 26,7 28,4 29,4 32,1 32,2 31,4 32,6 33,7 34,9 31,7 34,6 

Расходы соцфондов,  

% к ВВП 
10,3 12,1 11,3 13,5 16,7 15,9 15,5 17,3 20,0 19,4 17,7 Н/Д 

(Справочно) ВВП, млрд грн 204,2 225,8 267,3 345,1 441,5 544,2 720,7 948,1 913,4 1082,6 1302,1 1040,8 

* Данные за 9 месяцев. 

Источник: данные Государственной службы статистики Украины и Министерства финансов Украины за соответст-

вующие годы; собственные расчеты автора. 
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стоимости, продаж и т. д.). В таком случае фиска-
льная политика приобретает недискреционный ха-
рактер, в результате циклические колебания сово-
купного дохода автоматически сопровождаются 
адекватным изменением состояния платежного ба-
ланса, занятости, темпов инфляции. Надо иметь в 
виду, что применение приведенных форм фискаль-
ной политики в конкретных стабилизационных 
мероприятиях государства следует ограничивать 
во времени и в пространстве. Они могут дать ре-
альный эффект, лишь в определенной степени 
ограничив размах и глубину колебаний экономиче-
ского цикла. 

Серьезные дискуссии в мировом сообществе 
о тенденциях и дальнейшей судьбе глобального 
развития, о принципиально иной экономической 
парадигме сформировали новые течения и в науке. 
Дуализм в сути финансово-управленческих кате-
горий способствовал необходимости обоснования 
структурно-функциональных связей достаточно 
узкой сферы применения фискальных рычагов 
с объективными и субъективными особенностями 
государственного регулирования в единовремен-
ном процессе управления доходами, расходами 
и долговой политикой. В частности, истоки концеп-
ции "фискального пространства" (fiscal space) ле-
жали не в теоретической сфере, а, скорее, исходи-
ли из потребностей практики финансового мене-
джмента для определения источников бюджетных 
ресурсов на цели развития, модернизацию эконо-
мики

7
. Проблемы регулирования границ такого 

пространства были сформулированы специалис-
тами Международного валютного фонда, 
а, впоследствии, и Мирового банка в связи с поис-
ком путей увеличения финансовых ресурсов (как 
внутренних, так и внешних) для содействия целям 
развития стран с низким уровнем ВВП на душу 
населения, а также стран с формирующимися рын-
ками. Ведь хорошо известно, что одной из проблем 
многих экспортно-ориентированных стран являет-
ся не столько недостаточный объем государствен-
ных финансовых ресурсов, сколько их эффектив-
ное использование. Разработка функциональной 
и организационной подсистем института фискаль-
ного пространства позволяет повышать качество 
государственного менеджмента. Это особенно ва-
жно при принятии решений в ситуациях с опреде-
ленными сочетаниями во времени политических 
и экономических циклов, когда расходные прио-
ритеты государств меняются без логической после-
довательности, под влиянием заангажированности 
групп с разными целями и интересами.  

Среди первых исследований указанной про-

блемы – работы П.Хеллера
8
. Влияние фискального 

                                                                                 
7 Єфименко Т. І. Формування фіскального простору 

економічних реформ // Фінанси України. – 2011. – № 4. 

– С. 3–23; Єфименко Т. І. Перспективи реформування 

фіскального простору місцевих бюджетів // Наукові 

праці НДФІ. – 2012. – № 3 (60). – С. 20–32. 
8 Heller P. Understanding Fiscal Space // IMF Policy Dis-

cussion Paper / International Monetary Fund, Fiscal Affairs 

пространства на экономический рост в странах 

Восточной Европы и Центральной Азии раскрыто 

в отчетах Европейского банка реконструкции 

и развития
9
 и Мирового банка

10
. В них предложе-

ны направления расширения фискального про-

странства для Украины, Таджикистана
11

, стран 

Западной и Центральной Африки
12

, Латинской 

Америки
13

, стран с развитой экономикой
14

.  

В широком смысле оценка фискального про-

странства в процессе регулирования бюджетного 

процесса позволяет в рамках параметров устойчи-

вости в средне- и долгосрочном периодах опреде-

лять наличие или отсутствие бюджетного резерва 

с целью привлечения дополнительных денежных 

средств в целях экономического развития. Управ-

ленческая проблема расширения фискального про-

странства возникает прежде всего тогда, когда 

поступления в бюджет достаточны лишь для пок-

рытия текущих расходов на уровне потребностей 

"выживания", а правительство сталкивается со 

                                                                                                                           

Department. – Washington,  March 2005. – № 05/4. – 18 p.; 

Heller P. Back to Basics – Fiscal Space: What It Is and How 

to Get It // Finance and Development. – June 2005. – Vol. 

42. – № 2. – Р. 2–5; Heller P. The Prospects of Creating 

Fiscal Space for the Health Sector // Health Policy and 

Planning. – 2006. – Vol. 21. – № 2. – Р. 75–79; Heller P., 

Katz M., Debrun X., Thomas T., Koranchelian T., Aden-

auer I. Making Fiscal Space Happen! Managing Fiscal 

Policy in a World of Scaled-Up Aid // IMF Working Paper 

/ International Monetary Fund, Fiscal Affairs Department. 

– Washington, December 2006. – WP/06/270 – 53 p.; Hel-

ler P. Fiscal Policy for Growth and Development: The 

Fiscal Space Debate, Presented at G20 Workshop on Fiscal 

Policy. – Istanbul, 2007. – 18 p.; Fiscal Policy for Growth 

and Development: An Interim Report / International 

Monetary Fund ; World Bank. – April 6, 2006. – DC 2006-

0003. – 38 p.  
9 Налогово-бюджетная политика и экономический рост. 

Уроки для Восточной Европы и Центральной Азии / под 

ред. Ш.Грей, Т. Лейн, А.Варудакиса ; The International 

Bank for Reconstruction and Development ; The World 

Bank. – 2007. – 391 c. 
10 Створення фіскального простору для економічного 

зростання. Огляд державних фінансів України. Доку-

мент Світового банку / Підрозділ з питань подолання 

бідності та економічного розвитку ; Регіон Європи 

і Середньої Азії. – 14 вересня 2006 року. – Звіт № 36671 

– UA. – 185 с. 
11 Brownbridge М., Canagarajah S. Fiscal Policy for Growth 

and Development in Tajikistan // Policy Research Working 

Paper 4532 / The World Bank; Europe and Central Asia 

Region; Poverty Reduction and Economic Management 

Network. – February 2008. – 36 p. 
12 Fiscal Space for Strengthened Social Protection. West and 

Central Africa / UNISEF. – February 2009. –  64 p. 
13 Cetrángolo O., Jiménez J., del Castillo R. Rigidities and 

Fiscal Space in Latin America: A Comparative Case Study // 

Serie Macroeconomia del desarollo / CEPAL. – Santiago, 

Chile, April 2010. – № 97. – 33 p. 
14 Ghosh A., Kim J., Mendoza E., Ostry J., Qureshi M. Fis-

cal Fatigue, Fiscal Space and Debt Sustainability in Ad-

vanced Economies // NBER Working Paper Series. – Febru-

ary 2011. – № w16782. – 49 р. 
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значительными трудностями обслуживания бю-

джетного дефицита и не имеет ресурсов для ин-

вестирования в проекты развития. Ограничен-

ность объемов внутреннего спроса, неразвитость 

финансовых рынков побуждают к расширению 

фискального пространства за счет внешних заим-

ствований, которые используются преимущест-

венно для финансирования отрицательного саль-

до бюджета, обусловленного расходами потреб-

ления, а не долгосрочными вложениями. Это 

ведет к росту внешнего государственного долга, 

расходов на его обслуживание при том, что фис-

кальное напряжение в следующем бюджетном 

периоде не уменьшается, а возрастает. Соответс-

твенно, усиливаются риски неустойчивого фина-

нсового состояния, инфляционных всплесков, 

неспособности обслуживать долги, возрастает 

вероятность дефолта. 

В этих обстоятельствах предпосылками рас-

ширения привлечения резервных средств являют-

ся обеспечение управляемости процессами мак-

роэкономической стабилизации, достижение кон-

кретных результатов по реализации четко 

определенных и понятных населению целей эко-

номической политики, восстановление внутрен-

него и внешнего доверия к правительственным 

программам действий. В целом постановка зада-

чи расширения фискального пространства, как 

правило, свидетельствует об осознании необхо-

димости проведения достаточно активной финан-

совой политики, основанной на программно-

целевом подходе при соблюдении критериальных 

условий бюджетной устойчивости в средне- 

и долгосрочном периодах. В случаях формирова-

ния налогово-бюджетных механизмов в благоп-

риятной макроэкономической и институцио-

нальной среде, присутствия "здоровой" фискаль-

ной политики в краткосрочном периоде 

управление бюджетными резервами ориентиру-

ется исключительно на стратегические цели раз-

вития. Одновременно осуществляются вложения 

в баланс социальной справедливости в отноше-

нии настоящего и будущего поколений – созда-

ние суверенных фондов национального благосос-

тояния, фондов пенсионного и социального стра-

хования, структурных реформ, регионального 

выравнивания и т. п. Тем не менее, регулирова-

ние фискального пространства в случае привле-

чения адекватных финансовых (бюджетных) ре-

сурсов на определенные сроки должно осуществ-

ляться при соблюдении ограничений в рамках 

параметров финансовой безопасности. Отклоне-

ния от критериальных предельных значений не 

допускаются несмотря на то, что в данном случае 

дополнительные ресурсы создаются для увеличе-

ния бюджетных расходов, способствующих фак-

торам долгосрочного экономического роста: ка-

честву человеческого капитала, науке, техноло-

гиям, инновациям.  

На практике могут использоваться варианты 

сочетания денежной и фискальной политики. Пер-

вая стимулирует привлечение процентно завися-

щих компонентов совокупного спроса, особенно 

инвестиционных расходов в отличие от покупки 

государством товаров и услуг или изменения на-

логов и трансфертов. 

В зависимости от тактических целей экономи-

ческой политики необходимые параметры фис-

кального пространства можно регулировать пу-

тем комбинирования действий в следующих на-

правлениях: а) увеличение поступлений в бюджет 

(изменения в системе налогового законодательст-

ва и налогообложения, содействие расширению 

налоговой базы, детенизации доходов, улучше-

ние налогового и таможенного администрирова-

ния, дерегуляция предпринимательской дея-

тельности, мероприятия по улучшению инвести-

ционного климата и т. д.), б) проведение новых 

внутренних и внешних заимствований, имею-

щих четкое целевое назначение, лучшие по сра-

внению с предыдущими условия обслуживания, 

а также соответствующие временные рамки, до-

статочные для достижения определенной цели; 

в) рационализация и повышение эффективности 

расходов, изменение их приоритетов 

и структуры в пределах существующих объемов. 

Для расширения фискального пространства пра-

вительства стран с низким или средним уровнем 

доходов используют, как правило, внешние гран-

ты (помощь). На первом этапе – это преимущес-

твенно гранты неправительственных благотво-

рительных организаций, внешние трансферты 

отдельных правительств, техническая помощь. 

На втором – кредиты международных финансо-

вых организаций, сопровождающиеся внутрен-

ними мерами макроэкономической стабилиза-

ции, которые согласованы с Международным 

валютным фондом (МВФ). На третьем этапе – 

в условиях восстановления признаков макроэко-

номической стабильности, достижения эконо-

мического роста – появляются возможности 

внешних заимствований на финансовых рынках, 

проведение мероприятий по увеличению поступ-

лений в бюджет. Изменяются приоритеты, про-

исходит постепенная рационализация расходов, 

увеличивается доля внутреннего долга в общем 

объеме государственного долга. 

Соответственно, исследования фискального 

пространства на их первом этапе были связаны 

с определением возможных путей привлечения 

внешней финансовой помощи странами с низким 

уровнем доходов для достижения "целей тысяче-

летия", прежде всего – преодоления бедности. 

В дальнейшем, как правило, речь шла о создании 

базовой инфраструктуры в сферах образования 

и здравоохранения, обеспечении жизненно необ-

ходимых социальных стандартов, модернизации 

институтов государственного управления. 
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Впоследствии методология поиска бюджет-

ных резервов была распространена и на страны 

с формирующимися рынками: СНГ, Европы 

и Центральной Азии. Их действия в этой сфере 

имели общую мотивацию – необходимость под-

держки экономического роста в условиях фис-

кальной нестабильности, совершенствование сла-

бых институтов государственного управления, 

уменьшение размеров государственного сектора 

и бюджетных дефицитов. 

Мировой финансовый сбой 2008–2009 гг., дол-

говой кризис государственных финансов в ряде 

стран Европейского Союза в 2010–2011 гг., не-

определенность параметров определения потолка 

внутреннего государственного долга в США пока-

зали, что проблема расширения фискального про-

странства, его устойчивости приобрела актуаль-

ность и для правительств многих развитых стран – 

членов ОЭСР. 

Известные исследователи предложили опреде-

лять фискальное пространство в 23 развитых стра-

нах как разницу между текущим уровнем государ-

ственного долга и его предельным уровнем с уче-

том исторического опыта фискальной кор-

ректировки в той или иной стране. "Один из 

ключевых вопросов, который возник перед совре-

менной глобализированной экономикой, касается 

того, какие возможности имеют страны для фис-

кального маневра и, соответственно, в какой мере 

корректировки в налогово-бюджетной политике 

необходимы для достижения или поддержания 

долговой устойчивости"
15

. Долг прошлых лет 

умножает обязательства действующего правитель-

ства. Поэтому налогово-бюджетное регулирова-

ние, адекватные реакции в фискальном пространс-

тве должны учитывать одновременно и соответст-

вующим образом особенности: а) прошлого; б) 

текущие проблемы бюджетного периода; в) бред-

несрочные цели и оценки макроэкономических 

предпосылок их достижения; г) факторы развития 

и возможные вызовы в долгосрочной перспективе. 

Анализируя влияние государственных заимство-

ваний на фискальное пространство, необходимо 

учитывать объем и структуру уже накопленного 

государственного долга, объемы процентных 

и долговых выплат, их временной период и ис-

точники финансирования, валюту выплат и прогно-

зируемый валютный курс, уровень (соотношение) 

накопленного государственного долга к ВВП. 

Значительные объемы долга образуют дополни-

тельные бюджетные ограничения в текущем ма-

неврировании денежными средствами, во избе-

жание кассовых разрывов как признаков плате-

жеспособности. 

Государственные заимствования в зависимости 

от перечисленных выше условий могут значитель-

                                                                                 
15 Ghosh A., Kim J., Ostry J., Qureshi M. Fiscal Space // 

IMF Staff Position Note / International Monetary Fund. – 

September 1, 2010. – № SPN /10/11. – Р. 3– 4.  

но сократить, свести к нулю или к отрицательному 

значению фискальное пространство в средне-

срочной перспективе. 

Долговой индикатор не является абсолютным 

неизменным барьером, но определяет критичес-

кую точку, выше которой дальнейший рост обяза-

тельств может стать неконтролируемым и угро-

жать дефолтом, поэтому его необходимо сопос-

тавлять с оптимальным уровнем государственного 

долга, реальными рисками платежеспособности по 

обязательствам. Соответственно, анализ соотно-

шения ликвидности и риска пролонгации долга, 

логика принятия решений в этой сфере требуют 

оценок угроз нестабильности для сохранения па-

раметров задолженности на безопасном уровне. 

Фискальное пространство можно оценивать как 

разницу между предельным и текущим долгом, 

эту разницу можно увеличивать исключительно 

в рамках концепции обеспечения фискальной 

устойчивости. 

В табл. 2 приведены данные Евростата по 

уровню (соотношению) государственного долга 

к ВВП в странах Европейского Союза, в том чи-

сле странах еврозоны. 

В 2007–2010 гг. средний уровень долга к ВВП 

в странах ЕС увеличился с 59,0 до 80,0%, в странах 

еврозоны – с 66,2 до 85,1%. 

Четырнадцать стран находились в "зеленой зо-

не" с уровнем долга до 60% (девять из них – новые 

члены: страны Восточной Европы и Балтии). 

Если использовать "долговую методику" оцен-

ки фискального пространства, то для Эстонии 

в 2010 г. она составила 53,4% ВВП (разница меж-

ду предельным уровнем – 60%) и фактическим 

уровнем – 6,6%), для Польши, соответственно, – 

5,0%, для Испании – фактически равна нулю. 

Вторая группа стран (Кипр, Нидерланды, Маль-

та, Австрия) превысила предельный уровень долга 

(60%), но не достигла его среднего значения (80%). 

Третья группа стран "желтой зоны" (Великоб-

ритания, Венгрия, Франция, Германия) достигла 

(Великобритания) или несколько превысила сред-

ний уровень долга для стран ЕС и существенно – 

его предельный уровень (на 20,0 п. п., 20,2; 21,7 

и 23,2 – соответственно). 

Наконец, в красной зоне в 2010 г. оказались 

Греция, Италия, Бельгия, Ирландия и Португалия 

(142,8; 119,0; 96,8; 96,2; 93,0 проц. к ВВП соответ-

ственно).  

Данные табл. 3 характеризуют изменения фис-

кального пространства в странах ЕС за период 

2000–2010 гг. В целом для стран ЕС отрицатель-

ное значение фискального пространства, рассчи-

танного с помощью долгового метода, изменилось 

с -9 до -20,0 п. п. Для стран еврозоны эти измене-

ния были еще хуже (с -9,1 до -25,1 п. п. за соответ-

ствующий период). В группе стран "зеленой зоны" 

устойчивую тенденцию расширения фискального 

пространства продемонстрировали Эстония  

и Болгария. До 2008 г. Румыния, Словения, Литва,  
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Таблица 2 

Уровень государственного долга (General government gross debt) в станах ЕС, % к ВВП 

Страна/регион 2000 2005 2006 2007 2008 2009 2010 

Европейский Союз 

(27 стран) 
61,9 62,8 61,5 59,0 62,3 74,4 80,0 

Еврозона (17 стран) 69,1 70,0 68,4 66,2 69,9 79,3 85,1 

Эстония 5,1 4,6 4,4 3,7 4,6 7,2 6,6 

Болгария 72,5 27,5 21,6 17,2 13,7 14,6 16,2 

Люксембург 6,2 6,1 6,7 6,7 13,6 14,6 18,4 

Румыния 22,5 15,8 12,4 12,6 13,4 23,6 30,8 

Словения 26,7 (2001 р.) 26,7 26,4 23,1 21,9 35,2 38,0 

Литва 23,7 18,4 18,0 16,9 15,6 29,5 38,2 

Чешская Республика 18,5 29,7 29,4 29,0 30,0 35,3 38,5 

Швеция 53,9 50,4 45,0 40,2 38,8 42,8 39,8 

Словакия 50,3 34,2 30,5 29,6 27,8 35,4 41,0 

Дания 52,4 37,8 32,1 27,5 34,5 41,8 43,6 

Латвия 12,3 12,4 10,7 9,0 19,7 36,7 44,7 

Норвегия 29,2 (2001 р.) 44,5 55,4 51,5 49,1 43,1 44,7 

Финляндия 43,8 41,7 39,7 35,2 34,1 43,8 48,4 

Польша 36,8 47,1 47,7 45,0 47,1 50,9 55,0 

 

Испания 59,3 43,0 39,6 36,1 39,8 53,3 60,1 

Кипр 58,8 69,1 64,6 58,3 48,3 58,0 60,8 

Нидерланды 53,8 51,8 47,4 45,3 58,2 60,8 62,7 

Мальта 55,9 69,6 64,2 62,0 61,5 67,6 68,0 

Австрия 66,5 64,6 62,8 60,7 63,8 69,6 72,3 

 

Великобритания  41,0 42,5 43,4 44,5 54,4 69,6 80,0 

Венгрия 54,9 61,8 65,7 66,1 72,3 78,4 80,2 

Франция 57,3 66,4 63,7 63,9 67,7 78,3 81,7 

Германия 59,7 68,0 67,6 64,9 66,3 73,5 83,2 

 

Португалия 48,5 62,8 63,9 68,3 71,6 83,0 93,0 

Ирландия 37,8 27,4 24,8 25,0 44,4 65,6 96,2 

Бельгия 107,9 92,1 88,1 84,2 89,6 96,2 96,8 

 

Италия 109,2 105,9 106,6 103,6 106,3 116,1 119,0 

Греция 103,4 100,0 106,1 105,4 110,7 127,1 142,8 

Источник: составлено по данным: Eurostat [Электронный ресурс]. – Режим доступа : 

<epp.eurostat.ec.europa.eu/.../5C846BD>. 

Швеция, Словакия, Латвия, Финляндия также  

расширяли фискальное пространство, но кризис 

привел к значительному сокращению потенциаль-

ных бюджетных резервов в 2010 г. Группа стран 

"красной зоны" (Греция, Италия, Бельгия), начи-

ная с 2000 г., стабильно находилась в "фискальной 

яме", глубина которой с 2008 г. значительно уве-

личилась и достигла для Греции и Италии призна-

ков, близких к дефолту. 

Реализация Программы экономических реформ 

в 2012–2014 рр. в Украине предусматривает созда-

ние адекватного ко внедрению мер по стабилизации 

государственных финансов и повышению устойчи-

вости финансовой системы фискального простран-

ства. Дальнейшие меры по эффективному макроэ-

кономическому регулированию рассматриваются 

во взаимосвязи с денежно-кредитным и налогово-

бюджетным направлениями государственной финан-

совой политики в среднесрочном периоде, поэтому 

необходимо повышать достоверность и надежность 

макроэкономических прогнозов. Бюджетное проек-

тирование на среднесрочный период должно стать 

технологией управления для органов государствен-

ной власти при разработке программ и мероприя-

тий, направленных на решение задач и достижение 

целей государственной политики. Для развития 

среднесрочного бюджетного планирования необхо-

димо обеспечить взаимосогласованность прогноз-

ных, программных документов и среднесрочного 

бюджетного планирования. 

Особенно важным в управлении фискальным 

пространством является повышение эффективности 

расходов бюджета. В большей степени это касается 

государственных инвестиций в условиях стагнации 

частных инвестиций
16

. Реализацию бюджетных 

инвестиционных программ и проектов в настоящее 

время существенно сдерживают годовой бюджет-
                                                                                 
16 Щорічне послання Президента України до Верховної 

Ради України "Модернізація України – наш стра-

тегічний вибір". – К., 2011. – С. 111. 

http://www.google.com.ua/url?sa=t&source=web&cd=10&sqi=2&ved=0CFgQFjAJ&url=http%3A%2F%2Fwww.eurostat.com%2F&ei=MGFWToaBCIrZ4QTA_PW6DA&usg=AFQjCNEi2REtDDfvlw_biRPkwa7EtXPocQ
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ный цикл, несовершенство системы экономической 

оценки и отбора проектов. 

Стоит отметить, что дальнейшее эффективное 

использование государственных инвестиционных 

расходов зависит от реального внедрения механиз-

мов предполагаемого среднесрочного инвестирова-

ния, в частности публично-частного партнерства 

(ПЧП). Международный опыт свидетельствует, что 

ПЧП в национальной экономике должно опираться 

не только на общеизвестные образцы контрактов, 

способы хеджирования рисков, но и на определен-

ный уровень доверия между государством и него-

сударственными инвесторами и национальные тра-

диции, в том числе в сфере ведения бизнеса. Акту-

альными задачами бюджетной политики являются 

оптимизация расходов бюджета на предоставление 

усовершенствованной системы социальных услуг, 

разработка методики оценки потребностей местных 

общин в этих услугах. Безусловно, возможность 

переноса на местный уровень и привлечение него-

сударственного сектора для оказания таких услуг 

населению потребует усиления общественного кон-

троля с обязательным привлечением специалистов, 

организаций и пользователей. Для адресности об-

служивания уязвимых слоев населения следует усо-

вершенствовать методическую базу выявления кру-

га лиц, нуждающихся в поддержке.  

Реформирование административно-террито-

риального устройства в Украине предусматривает 

повышение эффективности фискальной децентрали-

зации. Необходимо оценить эффективность распре-

деления расходных полномочий между уровнями 

государственного управления, упорядочить состав 

расходов местных бюджетов для оптимизации меж-

бюджетных трансфертов. 

Меры в области долговой политики на сред-

несрочную перспективу должны сосредоточиться 

на: ограничении рисков государственного и га-

рантированного государством долга, уменьшении 

расходов на его обслуживание, постепенном за-

мещении внешнего долга внутренним, поддер-

жании критериального уровня  дефицита  сектора 

Таблица 3 

Изменения в фискальном пространстве стран ЕС, п. п. (разница между предельным уровнем  

государственного долга к ВВП General government gross debt / GDP и текущим уровнем) 

Регон, страна 2000 2005 2006 2007 2008 2009 2010 

Европейский Союз 

(27 стран) 
- 1,9  - 2,8  - 1,5 1,0 - 2,3  - 14,4 - 20,0 

Еврозона (17 стран) - 9,1  - 10,0  - 8,4  - 6,2 - 9,9  - 19,3  - 25,1 

Эстония 54,9 55,4 55,6 56,3 55,4 52,8 53,4 

Болгария - 12,5 32,5 38,4 42,8 46,3 45,4 43,8 

Люксембург 53,8 53,9 53,3 53,3 46,6 45,4 41,6 

Румыния 37,5 44,2 47,6 47,4 46,6 36,4 29,2 

Словения 33,3 (2001 р.) 33,3 33,6 36,9 38,1 24,8 22,0 

Литва 36,3 41,6 42,0 43,1 44,4 30,5 21,8 

Чешская Республика 41,5 30,3 30,6 31,0 30,0 24,7 21,5 

Швеция 6,1 9,6 15,0 19,8 21,2 17,2 20,2 

Словакия 9,7 25,8 29,5 30,4 32,2 24,6 19,0 

Дания 7,6 22,2 27,9 32,5 25,5 18,2 16,4 

Латвия 47,7 47,6 49,3 51,0 40,3 23,3 15,3 

Норвегия 30,8  

(2001 р.) 
15,5 4,6 8,5 10,9 16,9 15,3 

Финляндия 16,2 18,3 20,3 24,8 25,9 16,2 11,6 

Польша 23,2 12,9 12,3 15,0 12,9 9,1 5,0 

 

Испания 0,7 17,0 20,4 23,9 20,2 6,7 - 0,1 

Кипр 1,2 - 9,1 - 4,6 1,7 11,7 2,0  - 0,8 

Нидерланды 6,2 8,2 12,6 14,7 1,8 - 0,8  - 2,7 

Мальта 4,1  - 9,6  - 4,2 - 2,0 - 1,5  - 7,6  - 8,0 

Австрия  - 6,5 - 4,6  - 2,8  - 0,7  - 3,8  - 9,6 - 12,3 

 

Великобритания 19,0 17,5 16,6 15,5 5,6 - 9,6 - 20,0 

Венгрия 5,1  - 1,8  - 5,7  - 6,1 - 12,3  -18,4  - 20,2 

Франция 2,7 - 6,4  - 3,7  - 3,9  - 7,7  -18,3  - 21,7 

Германия 0,3 - 8,0  - 7,6  - 4,9  - 6,3  -13,5 - 23,2 

 

Португалия 11,5  - 2,8  - 3,9  - 8,3  - 11,6  - 23,0  - 33,0 

Ирландия 22,2 32,6 35,2 35,0 15,6  - 5,6  - 36,2 

Бельгия  - 47,9  - 32,1  - 28,1  - 24,2  - 29,6  - 36,2  - 36,8 

 

Италия  - 49,2  - 45,9  - 46,6  - 43,6  - 46,3  - 56,1  - 59,0 

Греция  - 43,4  - 40,0  - 46,1  - 45,4  - 50,7  - 67,1  - 82,8 

Источник: рассчитано по данным табл. 2. 
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общегосударственного управления до 2% ВВП. 
Подводя итоги, можно отметить, что реформиро-
вание фискального пространства, увеличение до-
ходов бюджета и повышение эффективности его 
расходов, внедрение среднесрочного бюджетиро-
вания, ориентированного на приоритеты финансо-
вой стабильности и экономического роста, – это 
реальные предпосылки успеха стратегических 
преобразований в Украине.  

Для стран, которые имеют ограниченное фис-
кальное пространство, политические и институци-
ональные изменения могут способствовать его 
расширению, в частности, вследствие модерниза-
ции институтов государственного управления 
с целью повышения уровня их эффективности, 
уменьшения детенизации и коррупции, обеспече-
ния финансовой и бюджетной прозрачности в со-
ответствии с международными стандартами. 
С этой целью необходимо проведение (рис. 2): 

– административной реформы с сокращением 
нерациональных бюджетных расходов ("непродук-
тивных" с точки зрения незначительного влияния 
на факторы долгосрочного экономического роста); 

– налоговой реформы стимулирующего харак-
тера (уменьшение налоговой нагрузки и увеличе-
ние базы налогообложения); 

бюджетной реформы с новыми правилами 
(в частности, относительно предельных уровней 
дефицита бюджета, государственного и гаранти-
рованного государством долга, в том числе внут-
реннего и внешнего, квазифискальных операций, 
условных обязательств и т. д.), улучшение первич-
ного баланса бюджета в кратко- и среднесрочном 
периодах;  

– реформы пенсионного обеспечения и меди-
цинского социального страхования с целью более 
равномерного распределения фискальной нагруз-
ки, пенсионных и страховых выплат между поко-
лениями во времени. 

Для Украины формирование фискального про-
странства имеет значение в двух основных аспек-
тах: для макроэкономической стабилизации и про-
ведения экономических реформ, а также для обес-
печения экономического роста.  

Необходимым является законодательное введе-
ние бюджетных правил, согласно которым: а) те-
кущие расходы должны быть непосредственно сба-
лансированы с налоговыми и неналоговыми посту-
плениями в бюджет; б) дефицит бюджета 
необходимо связывать с обслуживанием государст-
венного долга (в рамках предельного уровня) и фи-
нансирования государственных инфраструктурных 
проектов, национальных проектов развития, имею-
щих определенные сроки реализации; в) важно 
устанавливать предельные уровни (соотношения) 
государственного долга к ВВП, а также доходов, 
чистых расходов, дефицита бюджета к ВВП. 

Дальнейшая капитализация фискального про-
странства – новое направление исследований, кото-
рое акцентирует внимание на комплексном полити-
ко-экономическом, аналитическом и прогнозном 
обосновании целей создания или расширения фис-
кального пространства, внедрении инновационных 
механизмов государственного управления, возмож-
ностях мобилизации бюджетных ресурсов для анти-
циклического регулирования, стимулировании или 
осуществлении мер антикризисного управления, 
своевременном реагировании на глобальные вызовы 
(климатические изменения, исчерпание традицион-
ных источников энергии, дефицит питьевой воды, 
риски техногенных катастроф, и т. д.). Необходимо 
также сосредоточить внимание на долгосрочных 
демографических тенденциях, связанных со старени-
ем населения, перманентными кризисными явления-
ми в системах пенсионного, социального и медицин-
ского страхования, на рациональной расходной по-
литике правительства, учитывая потребности 
структурной перестройки национального хозяйства. 

 
Рис. 2. Взаимосвязь формирования фискального пространства и модернизации институтов  

государственного управления 
Источник: составлено автором. 
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ПОДАТКОВІ АСПЕКТИ АНТИКРИЗОВОЇ ФІНАНСОВОЇ ПОЛІТИКИ  

ПІДПРИЄМСТВ РЕАЛЬНОГО СЕКТОРА ЕКОНОМІКИ 

Ефективний розвиток реального сектора еконо-

міки впливає на економічне зростання України, під-

вищення рівня життя і добробуту громадян України. 

Реальний сектор економіки, який не тільки характе-

ризує індустріальну потужність держави, але й є ос-

новою загальнонаціонального багатства, дедалі час-

тіше піддається впливу кризових ситуацій. Кризовий 

стан більшості підприємств реального сектора еко-

номіки полягає в їхній неспроможності здійснювати 

фінансове забезпечення поточної виробничої діяль-

ності, що призводить до зниження обсягів виробниц-

тва та реалізації продукції, фінансових результатів 

діяльності суб’єктів господарювання (рис. 1). 

Фінансовий стан підприємств реального секто-

ра економіки України останнім часом характери-

зується загальним погіршенням. Частка збиткових 

підприємств зростає за всіма основними видами 

діяльності реального сектора економіки з 2008 р. 

(див. рис.1). Тільки в 2011 р. порівняно з попе-

реднім 2010 р. кількість збиткових підприємств  

зменшилася на 2% (будівництво) — 3,5% (торгівля). 

Винятком є промисловість, оскільки кількість збит-

кових підприємств цього виду діяльності у вказа-

ному періоді не змінилася. 

Погіршення фінансових результатів діяльності 

підприємств реального сектора економіки потре-

бує розроблення антикризової політики, основною 

метою якої є швидке поновлення платоспромож-

ності й відновлення достатнього рівня фінансової 

стабільності суб’єкта господарювання.  

Для успішного здійснення антикризової фінан-

сової політики на будь-якому підприємстві необ-

хідно не тільки в повному обсязі виконувати подат-

кові зобов'язання перед бюджетом та позабюджет-

ними фондами, а й важливо також знати характер 

впливу механізму справляння податків на резуль-

тати діяльності підприємства, здійснювати заходи 

щодо мінімізації негативного впливу оподатку-

вання на фінансовий стан суб’єкта господарюван-

ня. Через це складовою частиною процесу антик-

ризового управління підприємством можна назвати 

податкове планування. 

Для вітчизняних підприємств реального сектора 

економіки податкове планування виступає необхід-

ним засобом адаптації до мінливості зовнішнього 

середовища. Складання прогнозу податкових пла-

тежів, виявлення та аналіз факторів, які впливають 

на рівень оподаткування, оцінка економічної до-

цільності вкладання коштів у бізнес за існуючого 

рівня податкового навантаження створюють підґ-

рунтя для обрання підприємством оптимального 

варіанта здійснення фінансово-господарської ді-

яльності в умовах чинної податкової системи 

України. Податкове планування дозволяє підпри-

ємству уникнути багатьох складних ситуацій, част-

ково усуває негативний ефект невизначеності се-

редовища функціонування, сприяє більш раціо-

нальному використанню фінансових ресурсів, 

дозволяє керівництву приймати більш обґрунтова-

ні управлінські рішення. 
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Рис. 1. Динаміка частки збиткових підприємств реального сектора економіки 
Джерело: Фінансові результати підприємств до оподаткування за видами промислової діяльності [Електронний ре-

сурс] // Статистичні матеріали Державного комітету статистики України. – Доступний з : <http://ukrstat.gov.ua>. 
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Основою успішного здійснення податкового 

планування є високий рівень податкової культури 

працівників підприємства. Правова культура тісно 

пов’язана із загальною культурою суспільства, 

ґрунтується на її засадах, служить відображенням 

рівня її розвитку. В свою чергу податкова культура 

підприємства включає: 

1) інтелектуальний аспект – знання податкових 

норм (що є запорукою правильного виконання 

податкових зобов’язань і зменшення податкових 

ризиків підприємства); 

2) поведінковий аспект – уміння користуватися 

податковими нормами у практичній діяльності 

(адже знання податкового законодавства треба 

вміти правильно застосувати до визначеної нестан-

дартної податкової ситуації, що може викликати 

багато запитань щодо трактування податкового 

законодавства). 

Тобто податкова культура підприємства потре-

бує фахової освіти і практичної підготовки спеціа-

лістів, що безпосередньо впливає на показники 

діяльності підприємства та визначає його страте-

гію та тактику. Рівень податкової культури визна-

чає характер поведінки підприємства у взаєминах 

із державою щодо податкових питаннь та впливає 

на вибір системи проведених в сфері податкового 

обліку заходів.  

Так, в "обережному" варіанті поведінки підп-

риємства впровадження заходів із податкового 

планування малоймовірне, оскільки механізм оп-

тимізації оподаткування в низці випадків прирів-

нюється контролюючими органами до ухилення 

від сплати податків і вимагає певних дій щодо від-

стоювання правомірності його застосування. От-

же, підприємство платитиме більші суми податків, 

ніж у разі застосування заходів податкового пла-

нування, що зменшить показники ліквідності під-

приємства. 

У "зваженому" варіанті поведінки підприєм-

ство буде, як правило, використовувати тільки 

найбільш безпечні варіанти оптимізації оподат-

кування, в "ризиковому" – будь-які законні варі-

анти. Оскільки в період кризи неприпустимі зайві 

витрати на сплату податків і штрафів через не-

обачний підхід до оптимізації оподаткування, 

підприємство повинно обрати "зважений" варіант 

поводження з органами податкової служби. За-

стосування заходів вказаного варіанту податкової 

поведінки підприємства дозволяє зменшити по-

даткові зобов’язання платника податку та уник-

нути появи штрафних санкцій, тобто може приз-

вести до підвищення показників ліквідності, пла-

тоспроможності підприємства. 

Здійснення заходів податкового планування 

спрямоване на мінімізацію негативного впливу 

оподаткування на діяльність підприємства за до-

помогою методів, що не суперечать чинному зако-

нодавству. Одними з найбільш безпечних шляхів 

щодо зниження податкового навантаження на під-

приємство є
17

: 

1) вибір економічно-доцільного методу розра-

хунку амортизації; 

2) вибір альтернативного варіанту оподатку-

вання малими підприємствами – суб’єктами ре-

ального сектора економіки; 

3) коректне застосування податкових пільг; 

4) обґрунтування рішення щодо розстрочен-

ня/відстрочення податкових зобов’язань. 

Доцільним є проведення аналізу кожного з ва-

ріантів зниження рівня податкового навантаження. 

1. Вибір економічно-доцільного методу розра-

хунку амортизації. 

Одним із найбільш поширених методів податко-

вої оптимізації є зниження оподаткованого прибут-

ку за рахунок збільшення амортизаційних відраху-

вань, що досягається за допомогою вибору най-

більш ефективного методу розрахунку амортизації. 

Ст.145 ПКУ
18

 передбачені п’ять методів розра-

хунку амортизаційних відрахувань: прямолінійний, 

зменшення залишкової вартості, прискореного 

зменшення залишкової вартості, кумулятивний, 

виробничий. Розрахуємо суму амортизаційних від-

рахувань за кожним із методів – з метою вибору 

найбільш ефективного для підприємства (табл. 1). 

Наприклад, підприємство придбало устатку-

вання для виробництва деталей для машин. Пер-

вісна вартість устаткування – 140 тис. грн, а лікві-

даційна – 20 тис. грн. Строк корисного викорис-

тання – 6 років.  

Результати розрахунків свідчать, що відмінніс-

тю між існуючими методами амортизації є різниця 

в темпах списання вартості об’єкта основних засо-

бів. Тобто прямолінійний метод передбачає рівно-

мірне нарахування амортизації, в однакових сумах 

упродовж строку експлуатації. Амортизаційні від-

рахування, визначені згідно з методом прискоре-

ного зменшення залишкової вартості, кумулятив-

ного методу та методу зменшення залишкової вар-

тості об’єкта основних засобів у кожному 

наступному році мають тенденцію до зниження, 

причому найбільший темп перенесення вартості 

об’єкта основних засобів має метод прискореного 

зменшення залишкової вартості. 

На розмір амортизаційних відрахувань безпо-

середньо впливає вартість об’єкта основних засо-

бів, яка згідно з п. 146.21. ст. 146 ПКУ підлягає 

щорічній індексації за формулою [3]: 

Кі = [I(а-1) - 10]:100,             (1),  

де: І(а–1) – індекс інфляції року, за результата-

ми якого проводиться індексація. 

                                                                                 
17 Глущенко Я. І. Податкове планування в системі 

управління підприємств: організаційний аспект // Вісник 

ДонНУЕТ. – 2007. – № 4(36). – С. 64–71. 
18 Податковий Кодекс України № 3221-VI від 

02.12.2010 р. (зі змінами та доповненнями) [Електрон-

ний ресурс] / офіц. сайт Верховної Ради України. – До-

ступний з : <http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/ 

main.cgi? nreg=2755-17>. 
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Таблиця 1 

Сума накопиченої амортизації 

Рік корисного викорис-

тання об’єкта основних 

засобів 

Прямолінійний 

Зменшення за-

лишкової вартос-

ті 

Прискореного змен-

шення залишкової вар-

тості 

Кумулятивний 

1 рік 20000 38780 46662 34285,71 

2 рік 40000 66817,94 77771,56 62857,14 

3 рік 60000 87089,37 98512,3 85714,28 

4 рік 80000 101745,61 112340,15 102857,14 

5 рік 100000 112342,08 120000 114285,71 

6 рік 120000 120000 120000 120000 

Джерело: складено і розраховано авторами. 
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Рис. 2. Втрати суми амортизації через застосування порядку індексації вартості  

основних засобів, встановленого п. 146.21 ПКУ 
Джерело: розраховано авторами. 

 

При рівні інфляції, меншому за 110%, підпри-

ємство не може здійснювати переоцінку вартості 

основних засобів, що призводить до вимивання 

обігових коштів суб’єкта господарювання. Ніве-

лювати негативний вплив встановленої методики 

індексації вартості основних засобів підприємство 

може за допомогою використання ефективних ме-

тодів розрахунку амортизації, за якими суми нако-

пиченої амортизації з урахуванням часу були би 

найбільшими. Доцільним є проведення розрахунку 

скоригованої на індекс інфляції суми амортизацій-

них відрахувань підприємства на основі викорис-

тання показника чистого приведеного доходу 

(NPV)
19

 (2). Чим більшим буде значення показника 

приведеного доходу, тим більшою є теперішня 

сума накопиченої амортизації. 

                                                                                 
19 Чистая приведѐнная стоимость [Електронний ресурс]. 

– Доступний з : <http://ru.wikipedia.org/wiki/Чистая при-

ведѐнная стоимость>. 
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1 )1(
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,   (2) 

де: R(t) — сума амортизації через t років 

(t=1,…, n); 

і – індекс інфляції. 

Результати розрахунку втрат суми амортизації 

через застосування порядку індексації вартості 

основних засобів, встановленого п. 146.21 ПКУ, 

наведено на рис. 2.  

Дані рис. 2 свідчать, що найбільш ефективним 

для підприємства є метод прискореного зменшення 

залишкової вартості, оскільки він компенсує най-

більшу  частину вартості  об’єкту  основних  засобів. 
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Рис. 3. Критерії перебування на нульовій ставці платників податку на прибуток 

Джерело: Податковий Кодекс України № 3221-VI від 02.12.2010 р. (зі змінами та доповненнями) [Елек-

тронний ресурс] / офіц. сайт Верховної Ради України. – Доступний з : <http://zakon.rada.gov.ua/cgi-

bin/laws/ main.cgi? nreg=2755-17>. 

Однак при використанні зазначеного методу під-

приємству необхідно перевірити, щоб строк ко-

рисного використання об’єкта основних засобів 

не був меншим за мінімально встановлений 

строк, визначений п. 145.1 ПКУ. У  розглянутому 

прикладі цього правила дотримано: мінімальний 

строк корисного використання устаткування, 

встановлений ПКУ, становить 5 років; підприєм-

ство встановило для устаткування строк корисно-

го використання 6 років; фактично амортизацію 

нараховували упродовж 5 років, що відповідає 

вимогам ПКУ. Також використовувати метод 

прискореного зменшення залишкової вартості 

можна лише для 4 та 5 груп основних засобів. 

Для інших груп можливо використовувати метод 

зменшення залишкової вартості, оскільки основ-

на частина амортизаційних відрахувань, розрахо-

вана за цим методом, припадає на перші роки 

експлуатації, що є виправданим у випадку кризо-

вого стану підприємства. 

2. Вибір альтернативного варіанта оподатку-

вання малими підприємствами – суб’єктами ре-

ального сектора економіки. 

На сьогодні існує дві системи оподаткування 

діяльності суб'єктів малого підприємництва, кожна 

з яких має свої переваги та недоліки, тому суб'єкт 

підприємницької діяльності самостійно за своїм 

бажанням може обрати ту систему, яка найбільш 

відповідає умовам та особливостям здійснення 

підприємницької діяльності: 

1. Загальна система оподаткування, яка скла-

дається з сукупності податків і зборів, визначених 

ст. 9 ПКУ
20

, що нараховуються у встановленому 

Податковим кодексом України порядку. Перева-

гою загальної системи оподаткування є відсутність 

обмежень за видами діяльності, кількістю найманих 

працівників та обсягом доходу суб’єкта господарю-

вання. Але до недоліків вказаної системи оподатку-

вання варто віднести відсутність спрощення подат-

кового обліку та інших переваг, які притаманні 

спрощеній системі оподаткування.  

Також Податковим кодексом України на період 

з 1 квітня 2011 р. до 1 січня 2016 р. запроваджено 

нульову ставку з податку на прибуток підприємств, 

яку мають право використовувати малі підприємст-

ва на загальній системі оподаткування, що викону-

ють ряд критеріїв, наведених на рис. 3. 

Застосування зниженої ставки дозволяє підпри-

ємству зменшити свої податкові зобов’язання, 

тобто призводить до збереження обігових коштів 

підприємства, що підвищує його платоспромож-

ність. Механізм застосування вказаної пільги та-

кож передбачає надання інших переваг платникам 

податку, які мають право на її застосування: 

спрощення бухгалтерського, податкового обліку, 

збільшення податкового періоду з ПДВ, 

пом’якшення податкового контролю (табл. 2). 

 

                                                                                 
20 Податковий Кодекс України № 3221-VI від 

02.12.2010 р. (зі змінами та доповненнями) [Електрон-

ний ресурс] / офіц. сайт Верховної Ради України. – До-

ступний з : <http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/ 

main.cgi? nreg=2755-17>. 

Критерії перебування на нульовій ставці платників 

податку на прибуток 

Доходи 
Кількість 

працівників 
Заробітна плата 

Цільове використання 

вивільнених коштів 

Щорічний  

доход (наро-

стаючим під-

сумком із по-

чатку року) не 

повинен пере-

вищувати 

3 млн грн 

Середньооблі-

кова чисельність 

працівників не 

повинна пере-

вищувати 20 осіб 

Нарахована за  

кожен місяць за-

робітна плата най-

маних робітників 

не  

повинна бути 

меншою за розмір 

двох мінімальних 

заробітних плат 

Суми коштів, що не пере-

раховані до бюджету при 

застосуванні ставки по-

датку 0%, спрямовуються 

на переоснащення ма-

теріально-технічної бази, 

на повернення кредитів, 

використаних на вказані 

цілі, і сплату процентів за 

ними та/або поповнення 

власних обігових коштів 
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Таблиця 2 

Переваги застосування нульової ставки з податку на прибуток підприємств 

Переваги застосування 

нульової ставки  

з податку на прибуток 

Норма Податкового кодексу України (ПКУ) 

Зменшення податкових 

зобов’язань 

п. 

154.6  

При визначенні суми податку на прибуток підприємств застосовується ставка 

0% за умови виконання критеріїв, визначених ПКУ 

Спрощення бухгалтер-

ського обліку 

п. 

44.2  

Платники податку на прибуток підприємств, прибуток яких оподатковується за став-

кою 0% і які відповідають критеріям, визначеним п. 154.6 ст. 154 цього Кодексу, 

ведуть спрощений бухгалтерський облік доходів та витрат із метою обрахунку  

об'єкта оподаткування за методикою, затвердженою центральним органом виконав-

чої влади, що забезпечує формування державної фінансової політики 

Спрощення податкового 

обліку 

п. 

49.2 

Платники податку на прибуток підприємств, які оподатковуються за ставкою 0% 

відповідно до п. 154.6 ст. 154 ПКУ, подають органам державної податкової  

служби декларації (розрахунки) з податку на прибуток підприємств за спроще-

ною формою у порядку, встановленому ПКУ 

Збільшення податкового 

періоду з ПДВ 
202.2  

Платники податку, які відповідно до пп. б п. 154.6 ст. 154 ПКУ мають право на 

застосування нульової ставки податку на прибуток, на період з 1 квітня 2011 р. 

до 1 січня 2016 р. можуть вибрати квартальний податковий період 

Пом’якшення податко-

вого контролю 
п.77.2  

Платники податків  юридичні особи, що відповідають критеріям, визначеним п. 

154.6 ст. 154 ПКУ, та у яких сума сплаченого до бюджету податку на додану вар-

тість становить не менше 5% від задекларованого доходу за звітний податковий 

період, включаються до плану-графіка не частіше, ніж раз на три календарних роки 

Джерело: Податковий Кодекс України № 3221-VI від 02.12.2010 р. (зі змінами та доповненнями) [Електронний ресурс] / 

офіц. сайт Верховної Ради України. – Доступний з : <http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/ main.cgi? nreg=2755-17>. 

 
2. Спрощена система оподаткування. Основна 

ідея спрощеної системи оподаткування обліку і 
звітності як системного інструменту податкового 
регулювання малого бізнесу полягає в заміні низки 
податків, що входять до загальної системи, одним 
податком, що обраховується за спрощеними пра-
вилами. Ст. 293 ПКУ передбачені такі ставки єди-
ного податку для юридичної особи – суб’єкта ма-
лого підприємництва: 

1) при обсязі доходу до 5 млн грн ставка подат-
ку становить 3% бази оподаткування (у разі сплати 
ПДВ) та 5% бази оподаткування (якщо мале підп-
риємство не є платником ПДВ); 

2) при обсязі доходу до 20 млн грн ставка подат-
ку становить 7% бази оподаткування (в разі сплати 
ПДВ) та 10% бази оподаткування (якщо мале під-
приємство не є платником ПДВ). 

У цьому випадку проводиться дослідження пі-
дприємств реального сектора економіки, що мають 
скрутне фінансове становище, тому варіант отри-
мання платником єдиного податку доходу до 20 
млн грн не розглядатиметься. 

Наочно варіанти вибору системи оподаткуван-
ня малим підприємством – суб’єктом реального 
сектора економіки наведено на рис. 4. 

Доцільним є проведення порівняння суми подат-
кових зобов’язань малого підприємства – суб’єкта 
реального сектора економіки за умови його перебу-
вання на загальній або спрощеній системі оподат-
кування. Для виконання цього завдання використа-
но звіти про фінансові результати малих підпри-
ємств реального сектора економіки за 2011 р.: ПАТ 
"Моївське"

21
, ВАТ "Шполянська швейна фабрика 

                                                                                 
21 Звіт про фінансові результати ПАТ "Моївське" [Елек-
тронний ресурс] / Регулярна інформація емітентів 
цінних паперів. – Доступний з : <http://smida.gov.ua/>. 

iменi Анатолiя Лiбовнера"
22

 (рівень рентабельності 
діяльності підприємства 6%), та ВАТ "Селекція 
племресурси"

23
 (збиткова діяльність). Результати 

розрахунку податкових зобов’язань вказаних підп-
риємств наведено в табл. 3. 

Проведені розрахунки показують, що в двох 
випадках із трьох мінімальне податкове наванта-
ження буде у малого підприємства – суб’єкта ре-
ального сектора економіки на єдиному податку за 
умови сплати ПДВ. Розрахунок податкових зо-
бов’язань ПАТ "Моївське" свідчить, що перебу-
вання на спрощеній системі оподаткування буде 
не вигідним за умов: 

1) незначної суми податкових зобов’язань із 
неосновних податків (тобто всіх, крім ПДВ і подат-
ку на прибуток підприємств), оскільки в цьому 
випадку податкові зобов’язання в разі отримання 
права на застосування нульової ставки з податку 
на прибуток підприємств будуть найнижчими; 

2) низького рівня рентабельності, оскільки 
в цьому випадку доходи незначно перевищують 
витрати від господарської діяльності, отже, подат-
кові зобов’язання з податку на прибуток підпри-
ємств будуть мінімальними, а з єдиного податку 
– значними. 

Оскільки в цьому випадку досліджуються під-
приємства реального сектора економіки, що пере-
бувають у кризовому стані та рівень рентабельно-
сті яких є низьким або вони отримають від’ємний 
                                                                                 
22 Звіт про фінансові результати ВАТ "Шполянська 
швейна фабрика iменi Анатолiя Лiбовнера" [Електрон-
ний ресурс] / Регулярна інформація емітентів цінних 
паперів. – Доступний : <http://smida.gov.ua/>. 
23 Звіт про фінансові результати ВАТ "Селекція племре-
сурси" [Електронний ресурс] / Регулярна інформація 
емітентів цінних паперів. – Доступний з : 
<http://smida.gov.ua/>. 



 

24 

 

 
Рис. 4. Варіанти вибору системи оподаткування малим підприємством – суб’єктом  

реального сектора економіки 
Джерело: складено авторами. 

Таблиця 3 

Результати розрахунку податкових зобов’язань підприємств реального сектора економіки  

за загальною та спрощеною системами оподаткування 

Показник 

Загальна система оподаткування Спрощена система оподаткування 

Ставка податку 

на прибуток 

19% 

Ставка податку на 

прибуток 0% (за-

стосування пільги) 

Зі сплатою ПДВ Без сплати ПДВ 

ПАТ "Моївське" 

Податок на прибуток  

підприємств 
969 0 0 0 

ПДВ 34500 34500 34500 0 

Єдиний податок 0 0 41814 69690 

Інші податки та збори 9800 9800 0 0 

Всього податкових зобов’язань 45269 44300 76314 69690 

ВАТ "Шполянська швейна фабрика iменi Анатолiя Лiбовнера" 

Податок на прибуток  

підприємств 
32300 0 0 0 

ПДВ 0 0 62280 103800 

Єдиний податок 10000 10000 10000 0 

Інші податки та збори 73000 73000 0 0 

Всього податкових зобов’язань 115300 83000 72280 103800 

ВАТ "Селекція племресурси" 

Податок на прибуток  

підприємств 
0 0 0 0 

ПДВ 0 0 73320 122200 

Єдиний податок 430000 430000 430000 0 

Інші податки та збори 149000 149000 0 0 

Всього податкових зобов’язань 177000 177000 101320 122200 

Джерело: розраховано авторами на підставі фінансової звітності ПАТ "Моївське", ВАТ "Шполянська швейна фаб-

рика iменi Анатолiя Лiбовнера" та ВАТ "Селекція племресурси". 

фінансовий результат діяльності, то такому мало-

му підприємству пропонується: 

1) за умови сплати незначних сум зобов’язань 

із неосновних податків – обирати загальну систему 

оподаткування та виконувати критерії для отри-

мання права на застосування нульової ставки по-

датку на прибуток підприємств; 

2) за умови перевищення сум податкових зо-

бов’язань із неосновних податків над сумою єди-

ного податку – обирати спрощену систему оподат-

кування. 

3. Коректне застосування податкових пільг. 

Податковим кодексом України передбачені чис-

ленні пільги у вигляді звільнення від податку на при-

Варіанти вибору системи оподаткування малим підприємством – суб’єктом 

реального сектора економіки 

Загальна система  

оподаткування 

Спрощена система  

оподаткування 

1) сплата податку на 

прибуток 

підприємств за  

ставкою 19%; 

2) сплата інших по-

датків і зборів 

1) сплата податку на 

прибуток підприємств 

за ставкою 0%  

(застосування пільги); 

2) сплата інших подат-

ків і зборів 

1) сплата єдино-

го  

податку за  

ставкою 3%; 

2) сплата ПДВ 

сплата єдиного 

податку за  

ставкою 5% 

без сплати 

ПДВ 
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буток підприємств реального сектора економіки: 

виробників електричної і теплової енергії, біопалива, 

техніки, обладнання, устаткування, визначених ст. 7 

Закону України "Про альтернативні види палива", 

підприємств легкої промисловості, галузі електрое-

нергетики, суднобудівної промисловості, літакобуді-

вної промисловості, машинобудування, тощо 

(пп. 15–19 підрозділу 4 розділу ХХ ПКУ
24

).  

Як і у випадку використання нульової ставки 

податку на прибуток, застосування пільги у вигля-

ді звільнення від податку на прибуток підприємств 

передбачає необхідність цільового використання 

вивільнених коштів від оподаткування (табл. 4). 

Треба зазначити, що наведений критерій цільо-

вого використання коштів, вивільнених від опо-

даткування за допомогою застосування пільги, 

сформульований неточно. Так, у жодному норма-

тивно-правовому акті не визначено основні понят-

тя, що використовуються для формування зазна-

чених критеріїв: "переоснащення матеріально-

технічної бази", "новітні технології", "збільшення 

обсягу виробництва (надання послуг)". Тому підп-

риємству необхідно самостійно обґрунтувати ви-

трачання вивільнених від оподаткування коштів на 

перелічені вище цілі. Адже за невиконання крите-

ріїв цільового використання коштів платник пода-

тку зобов'язаний збільшити податкові зобов'язання 

на суму пільги, а також сплатити пеню, нарахова-

ну відповідно до ПКУ
25

. 

На відміну від пільг із податку на прибуток підп-

риємств, пільги з ПДВ в основному спрямовані на 

підтримку не виробника товарів, робіт, послуг, а їх-

нього кінцевого споживача. Наприклад, згідно зі ст. 

197 ПКУ
26

 звільняються від ПДВ операції з: 

1) постачання продуктів дитячого харчування 

для немовлят із метою забезпечення доступності 

продуктів дитячого харчування для населення; 

2) постачання періодичних видань СМІ та 

книжок, культових послуг, що є передумовою під-

вищення інтелектуального потенціалу держави; 

3) перевезення пасажирів міським транспор-

том, що забезпечує доступність цих послуг насе-

ленню України, тощо. 

Треба зазначити, що використання пільги зі 

звільнення від оподаткування не передбачає мож-

ливості нарахування ПДВ. Але можливість сплати 

ПДВ потрібна тим підприємствам реального сек-

тора економіки, які здійснюють виробництво то-

варів чи послуг не для кінцевого споживача, а для 

                                                                                 
24 Податковий Кодекс України № 3221-VI від 

02.12.2010 р. (зі змінами та доповненнями) [Електрон-

ний ресурс] / офіц. сайт Верховної Ради України. – До-

ступний з : <http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/ 

main.cgi? nreg=2755-17>. 
25 Податковий Кодекс України № 3221-VI від 

02.12.2010 р. (зі змінами та доповненнями) [Електрон-

ний ресурс] / офіц. сайт Верховної Ради України. – До-

ступний з : <http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/ 

main.cgi? nreg=2755-17>. 
26 Там само. 

постачання іншим виробникам, оскільки звільнен-

ня від оподаткування не передбачає виникнення 

податкового кредиту у контрагента платника по-

датку, який цю пільгу використовує. Нарахування 

та сплата ПДВ надає підприємствам реального 

сектора економіки можливість участі у виробни-

чому процесі, а не тільки у кінцевій реалізації. То-

му звільнення від ПДВ є ефективним лише для 

підприємств реального сектора економіки, які ви-

робляють товари для кінцевого споживача. 

Таким чином, із метою зниження податкового 

навантаження підприємствам реального сектора 

економіки рекомендується коректно застосовува-

ти перераховані далі пільги, передбачені меха-

нізмами справляння ПДВ і податку на прибуток 

підприємств: 

1) звільнення від ПДВ, враховуючи, що ця 

пільга є ефективною для підприємств, які надають 

послуги та виготовляють товари лише для кінце-

вого споживача; 

2) із податку на прибуток: звільнення від спла-

ти податку та застосування зниженої ставки. Ви-

користання останньої, крім зниження податкових 

зобов’язань платника податку, також має такі пе-

реваги: спрощення податкового та бухгалтерсько-

го обліків, пом’якшення податкового контролю та 

збільшення податкового періоду з ПДВ.  

4. Обґрунтування рішення щодо розстрочен-

ня/відстрочення податкових зобов’язань. 

Зазвичай під час фінансової кризи у підприємст-

ва може виникнути нестача обігових коштів для 

сплати податкових зобов’язань. У такому випадку 

платник податку може отримати кредит у банківсь-

кій установі з метою сплати податкових зо-

бов’язань. Також згідно зі ст. 100 ПКУ суб’єкт гос-

подарської діяльності може звернутися до органу 

ДПСУ із заявою на отримання розстрочен-

ня/відстрочення податкових зобов’язань. Тоді сума 

процентів за користування розстроченням згідно 

з п. 4.2. Порядку розстрочення (відстрочення) подат-

кових зобов’язань (податкового боргу) платників 

податків
27

 становитиме 120% облікової ставки НБУ, 

яка з 23.03.2012 р. дорівнює 7,5%
28

. Отже, платник, 

оцінюючі альтернативи своєї поведінки, порівнює 

розмір процентів за кредитом
29

 із процентами за 

користування розстроченням/відстроченням подат-

кових зобов’язань (рис. 5).   

                                                                                 
27 Наказ Міністерства фінансів України №1261 від 

30.11.2012 р. "Про затвердження Порядку розстрочення 

(відстрочення) грошових зобов’язань (податкового бор-

гу) платників податків" [Електронний ресурс]. – Доступ-

ний з : <http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z2143-12>. 
28 Облікова ставка Національного банку України [Елек-

тронний ресурс]. – Доступний з : 

<http://www.bank.gov.ua/control/uk/publish/article?art_id=

53647>. 
29 Статистичний випуск "Процентні ставки за строками" 

[Електронний ресурс]. – Доступний з : 

<www.bank.gov.ua>. 
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Таблиця 4 

Критерії застосування пільги зі звільнення від податку на прибуток підприємств 

Напрям Критерій 

Суми вивільнених коштів  

спрямовуються платником на: 

Створення чи переоснащення матеріально-технічної бази 

Збільшення обсягу виробництва (надання послуг) 

Запровадження новітніх технологій та/або повернення кредитів (у тому 

числі отриманих до дня набрання чинності ПКУ), використаних на за-

значені цілі, та сплату процентів за ними 

Прив’язка до діяльності платника подат-

ку, прибуток від якої звільняється від 

оподаткування 

Зазначені напрями використання коштів мають бути пов'язані з діяльніс-

тю платника податку, прибуток (доход) від якої звільняється від оподат-

кування 

Строк використання вивільнених від 

оподаткування коштів 

Використання на зазначені цілі сум вивільнених коштів протягом 1095 

днів із дати закінчення періоду, за результатами якого платник податку 

залишив такі кошти у своєму розпорядженні  
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Проценти за користування розстроченням/відстроченням податкових зобов'язань (120% облікової ставки НБУ)

Середня кредитна ставка банків України

Рис. 5. Динаміка кредитних ставок банків України та процентів за розстрочення/відстрочення  

податкових зобов’язань за січень–листопад 2012 р. 

 

Дані рис. 5 свідчать, що умови надання кредиту 

призводять до того, що економічно вигідним 

є отримання права платника на розстрочен-

ня/відстрочення податкових зобов’язань. Отже, для 

підприємства реального сектора економіки доціль-

но сплачувати проценти за користування розстро-

ченням/відстроченням податкових зобов’язань, 

аніж брати банківський кредит із метою погашення 

податкових зобов’язань, оскільки ставки кредиту-

вання є більшими за розмір визначених Податковим 

кодексом України процентів за використання роз-

строчення податкових зобов’язань. 

Таким чином, у результаті аналізу податкових 

аспектів антикризової політики підприємства мож-

на виділити основні заходи в сфері оподаткування, 

що спрямовані на поліпшення фінансового стану 

суб’єкта реального сектора економіки. 

1. Вибір економічно-доцільного методу розра-

хунку амортизації: прискореного зменшення залиш-

кової вартості об’єкта основних засобів для 4-ої та 5-

ої груп основних засобів і зменшення залишкової 

вартості для інших груп основних засобів. 

2. Вибір альтернативного варіанта оподатку-

вання малими підприємствами – суб’єктами ре-

ального сектора економіки: за умови перевищення 

сум податкових зобов’язань із неосновних подат-

ків (усіх, крім ПДВ та податку на прибуток підп-

риємств) над сумою єдиного податку – обирати 

спрощену систему оподаткування, в іншому разі – 

обирати загальну систему оподаткування та вико-

нувати критерії для отримання права на застосу-

вання нульової ставки податку на прибуток підп-

риємств. 

3. Коректне застосування податкових пільг із 

податку на прибуток підприємств і ПДВ. А саме: 

відносно пільги у вигляді звільнення від податку 

на прибуток підприємств – обґрунтування витра-

чання вивільнених від оподаткування коштів на 

перелічені п. 21 підрозділу 4 розділу XX ПКУ цілі; 

застосування пільги у вигляді звільнення від ПДВ 

підприємствами, які надають послуги та виготов-

ляють товари лише для кінцевого споживача. 

4. Прийняття рішення щодо розстрочен-

ня/відстрочення податкових зобов’язань. 
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ГОРОДЕЦКИЙ А.Е., д-р экон. наук, профессор  

заместитель директора Института экономики РАН, заслуженный деятель науки РФ  

ОПЫТ РОССИИ ПО АНТИКРИЗИСНОМУ РЕГУЛИРОВАНИЮ 

И МОДЕЛИ ПОСТКРИЗИСНОГО РАЗВИТИЯ 

I. О некоторых глобальных трендах развития в 

первом десятилетии 2000-х годов и в посткризис-

ный период 

В разработках Института экономики РАН, в пос-

ледних работах его директора, чл.-корр. РАН 

Р.Гринберга, часто говорится о месте России в ны-

нешнем "турбулентном мире". Но что это за тур-

булентный мир? Что он несет России? Что Россия 

готова предъявить ему? 

Турбулентность – это, конечно же, прежде всего 

образ. Но кроме того и реальная, содержательная 

характеристика состояния современной мировой эко-

номики, политики, глобального сообщества. Попы-

таюсь коротко очертить границы этого понятия. 

Образ бурного, вихревого развития возникают 

в силу следующих причин. 

Судя по всему, мы становимся свидетелями нача-

ла новой глобальной трансформации, означающей 

смену научной парадигмы развития, его цивилизаци-

онно-культурных оснований (появление новых реги-

ональных центров и типов развития), формирование 

нового геополитического и геоэкономического обли-

ка мира, вызревание нового технологического укла-

да, нового мирового экономического порядка. 

Если гипотезы о глобальной и внутренней рос-

сийской трансформациях верны, то и в основу долго-

срочных стратегий нельзя закладывать пресловутые 

первую и вторую версии Стратегии–2020 с их пони-

манием контекста и характера происходящих процес-

сов. За разговорами о "реформах" мы не сдвинулись 

с места уже трижды: мимо прошли структурные, тех-

нологические и информационные революции послед-

ней четверти прошедшего века и мы оказались на 

обочине глобализации, а сейчас, – за пределами вхож-

дения в 6-й технологический уклад и подготовки 

условий для вызревания 7-го. 

Несомненно, в понятие турбулентности входит 

и переживаемый ныне глобальный кризис, успехи 

и неудачи применяемых антикризисных стратегий, 

провидение и понимание контуров посткризисного 

мира, новой модели экономического и политического 

мироустройства. От того, что объективно имеет мес-

то быть в реальности, – успехи антикризисного регу-

лирования и выход из кризиса или лишь притупление 

его остроты и временные улучшения конъюнктуры, – 

зависит очень многое.  

Либо мы самонадеянно будем полагать, что с кри-

зисом можно успешно бороться наличными средства-

ми и мир, в принципе, остался прежним. Это весьма 

опасная самонадеянность, которая может придать кри-

зису затяжной и непредсказуемый характер. 

Либо, напротив, кризис можно считать свидетель-

ством исчерпанности прежней модели развития 

и провозвестником новых экономических отноше-

ний, моделей, институтов, соответствующих систем 

управления. И тогда, не отвергая традиционных 

средств смягчения кризиса и стимулирования роста 

и занятости, необходимо думать и искать принципи-

альные решения, открывающие путь новой стадии 

и модели развития. 

В чем заключаются плюсы и минусы опыта Рос-

сии по преодолению кризиса и выходу на траектории 

посткризисного развития? 

Россия неплохо подготовилась к кризису с точки 

зрения создания колоссальных по объему золотовалют-

ных резервов и финансовых резервных фондов. Но их 

использование, точнее, неиспользование на нужды 

активного инвестирования в предкризисный период 

для создания устойчивых к кризису национальных 

финансовых институтов, промышленных отраслей 

и отраслей инфраструктуры (по примеру стран 

БРИКС, почти не пострадавших от кризиса) привело 

к тому, что выход из кризиса стоил России столько, 

сколько не может позволить себе любая другая страна, 

не располагающая такими запасами финансовых резе-

рвов, связанных с сырьевым экспортом. 

Неверно были поняты причины и характер миро-

вого финансового кризиса. Как и в 1997–1998 гг., 

неолиберальное экспертное сообщество и официоз-

ные специалисты до последнего придерживались 

позиции о том, что имеют место лишь корректировки 

рынка и необходимые коррекции будут достигнуты 

в рамках рыночного саморегулирования. Но, как 

и в прошлом, прогноз оказался неверен, хотя ситуа-

ция в условиях 10-летнего экономического роста 

(пусть и на основе "экономики трубы") оказалась 

в корне отличной от системного кризиса российской 

экономики и краха государственной экономической 

политики в конце 90-х годов прошлого столетия. 

Неправильно была оценена степень воспроимчи-

вости России к мировому финансовому кризису вви-

ду еѐ зависимости от международных финансов 

и финансовых рынков. Кризис уже пришел в Россию, 

а тогдашний министр финансов А.Кудрин уверял 

страну, что "кризис нас не коснется". Не был принят 

во внимание и спекулятивный характер российской 

экономики и, в особенности, фондовых рынков, что 

значительно усилило ѐѐ уязвимость. При первых 

симптомах кризиса спекулятивные капиталы в одно-

часье покинули страну. 

Первые транши финансовой помощи были направ-

лены банкам, в результате чего финансовый сектор 

свои проблемы "порешал", в том числе, и за счет 

усиленного оттока средств на валютные рынки и да-

лее – за рубеж
30

. До реального сектора эти средства 

                                                                                 
30 Чистый отток частного капитала из России в 2008 г. по дан-

ным Центробанка России составил рекордную сумму – 

133,7 млрд долл. США. При этом банковский сектор страны 

вывел за рубеж за год 56,9 млрд долл. США (43%). На прочие 

сектора экономики пришлось 78,5 млрд долл. США. В 2009 г. 

эти цифры снизились, отток капитала из частного сектора 

составил 56,1 млрд долл. США, банковского – 30,4 млрд долл. 
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практически не дошли. Необходимо подчеркнуть, что 

все без исключения новые "эффективные собствен-

ники" и "эффективные менеджеры" из числа "новых 

русских олигархов" немедленно обратились за по-

мощью к государству, не пытаясь сформировать ка-

кие-либо собственные эффективные корпоративные 

антикризисные программы.  

В целом, по экспертным оценкам, кризис стоил 

стране не менее 16 трлн руб. в рамках четырехэтап-

ной государственной программы антикризисного 

регулирования.  

И сегодня один из самых актуальных вопросов 

заключается в том, сделаны ли правильные выводы 

о природе кризиса, его причинах, устойчивости дос-

тигнутых антикризисных результатов и вероятности 

возобновления кризисных проявлений. 

Нам представляется, что мир стоит на пороге фун-

даментальных перемен и самым ближайшим свиде-

тельством этого является турбулентность, приходя-

щая на смену спокойному, эволюционному и стаби-

льному развитию. Мир фундаментальных перемен 

будет отторгать наши привычные теоретические взгля-

ды, наш устоявшийся практический опыт и к этому 

надо готовиться. На наш взгляд, не случайно, что се-

годня, когда уже розданы награды и поделены гоно-

рары за разработку скорректированной Стратегии–

2020, практически затихли все разговоры и споры 

о ней. Можно предположить, что политикой, влас-

тью, обществом, очень скоро будут востребованы 

новые концепции и стратегии развития, которые дол-

жны определять векторы и генеральные тренды раз-

вития страны на долгосрочную перспективу уже на 

более отдаленных временных горизонтах. 

II. О дилеммах государственной экономичес-

кой политики 

Почему мы говорим о дилеммах российской эко-

номической политики? Необходимо согласиться с тем, 

что по сравнению с 90-ми годами ХХ ст. удалось 

достичь определенной стабильности во власти, эконо-

мике, обществе. Даже на мировой арене в целом ситуа-

ция для России стабильна, страна вернула себе между-

народную субъектность, вновь заставила считаться 

с собой в важнейших вопросах современности. 

Но есть и оборотная сторона этой стабильности, 

реальная угроза превращения стабильности в полити-

ческий, экономический и социальный застой. Полити-

ка власти в истекшее десятилетие была глубоко про-

тиворечива. С одной стороны, потребности восстанов-

ления и развития, усиление глобальной конкуренции 

вынуждали идти вразрез с идеологическими догмами 

и имитационными моделями модернизации, включать 

проверенные механизмы государственного регулиро-

вания, восстанавливать государственные институты 

в экономике, руководствоваться национальными инте-

ресами во внутренней и внешней политике государст-

ва. С другой стороны, официальной доктриной власти 

                                                                                                                           

США, но доля банков возросла (54%). Начиная с 2011 г. тен-

денции оттока капитала вновь ухудшились: вывоз составил 

80,5 млрд долл. США, в том числе банками – 24,2 млрд долл. 

США. В 2012 году, по прогнозам Центробанка, чистый отток 

по частному сектору должен был составить 67 млрд долл. 

США. По подсчетам экспертов, общая сумма может достичь 

90 млрд долл. США и даже 100 млрд долл. США. 

продолжает оставаться неолиберализм в том виде, как 

он был оформлен концепцией "Вашингтонского кон-

сенсуса" и реализован в практике российских реформ, 

начиная с 90-х годов прошлого столетия.  

Это проявляется и в финансовой политике, и в при-

ватизационных планах правительства, а также в подхо-

дах к реформам социально-экономической инфраструк-

туры. Несмотря на несогласие профессиональных со-

обществ педагогов, врачей, ученых, деятелей культуры, 

власть продолжает продавливать непопулярные и не-

эффективные модели институциональных реформ.  

Противоречия в государственной экономической 

политике отражают реальные конфликты интересов 

во власти, в элитах. Так, конфликты, с одной сторо-

ны, нефтегазового бизнеса и его лобби, и, с другой 

стороны, радикально-либерального крыла в прави-

тельстве по вопросам приватизации, – это конфликты 

не между идейными государственниками и убежден-

ными либералами.  

На одном полюсе выступает мощное крыло госу-

дарственной бюрократии, выросшее на сращивании 

власти и собственности, приватизации властных 

и административных государственных функций и по 

определению искажающее суть и формы государст-

венного участия в экономике. Самый яркий пример – 

это госкорпорации с их неопределенным имущест-

венным статусом, неподконтрольностью государству, 

и, практически, неограниченными рыночными воз-

можностями конкурировать с частным бизнесом. 

Парадоксы известного конфликта между совместным 

предприятием ТНК-БиПи, английской корпорацией 

БиПи и российской Роснефтью хорошо иллюстриру-

ют эту ситуацию. 

Хороша ли практическая реэтатизация нефтяной от-

расли в результате поэтапной комбинации с ЮКОСом  

и ТНК-БиПи? В самом возвращении государства  

в эту стратегическую отрасль нет ничего трагическо-

го. Примеров успешной деятельности государствен-

ных компаний в нефте-, газодобыче и электроэнерге-

тике достаточно. Но соединение политического 

и административного ресурса государственной бю-

рократии с беспрецедентным частным рыночным 

монополизмом в лице одной компании чревато са-

мыми непредсказуемыми последствиями. 

На другом полюсе – сохраняющее влияние 

и власть радикально-либеральное крыло политичес-

ких элит, которое, несмотря на все уроки прошедше-

го двадцатилетия и происходящие в мире изменения, 

продолжает упорно следовать представлениям 

и практикам, сложившимся ещѐ в эпоху неоконсерва-

тивных революций в Европе и США и исчерпавших 

свой творческий и управленческий потенциал к нача-

лу глобального кризиса. 

Объективные процессы, происходящие в мировой 

и национальной экономике, их научное осмысление 

свидетельствуют: необходим стратегический поворот 

в государственной экономической политике. Мы 

связываем его с тремя вызовами и тремя императи-

вами государственной экономической политики.  

Вызовы развития не оставляют нам иной альтер-

нативы, кроме как войти в группу лидеров современ-

ного экономического и технологического прогресса, 

или же смириться с необратимостью отставания, 
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окончательного перехода в категорию стран второго 

эшелона, с ограниченным экономическим и, в конеч-

ном счете, государственным суверенитетом. Гумани-

тарные вызовы ставят нас перед альтернативой обе-

спечения широкой социально-экономической спра-

ведливости, системы человеческих, социальных 

и гражданских прав и свобод, либо закрепления эко-

номической и социальной поляризации в обществе, 

характерной для слаборазвитых или развивающихся 

стран. В последнем случае в мировых рейтингах 

и табелях о рангах страна будет отброшена далеко 

назад, на периферию современного глобального со-

общества. И, наконец, вызовы нового миропорядка. 

Формирование новых смыслов, ценностей, экономи-

ческих отношений, норм и правил ведет к формиро-

ванию новых институтов регулирования и координа-

ции – как в сфере международной (международные, 

наднациональные институты), так и внутренней по-

литики (национальные институты).  

Для России эти вызовы сопряжены со структур-

ным, социальным и институциональным императи-

вами, которые подробно обоснованы в научных тру-

дах Института экономики РАН. 

III. Формирование новых экономических мо-

делей как ответ на вызовы XXI века 

Современная глобальная экономика, экономики 

ведущих стран мира, постсоциалистические эконо-

мики стран Центральной и Восточной Европы, быв-

шего СССР сформировались на основе неолибераль-

ной экономической модели на рубеже 70–80-х годов 

прошлого столетия. Эта модель стала ответом на те 

вызовы, перед которыми оказалась кейнсианская 

экономика в 60-е годы прошлого столетия. На еѐ ос-

нове были реализованы технологическая и структур-

ная революции, революции в управлении, информа-

ционная революция, сформировался 5-й (по класси-

фикации С.Глазьева) технологический уклад. Был 

дан мощный толчок инновационному развитию. Для 

стран с переходной экономикой были сформированы 

экономические модели на основе так называемого 

"Вашингтонского консенсуса", предусматривающие 

программы реформ на основе либерализации эконо-

мики, приватизации собственности, сокращения до 

минимума экономической роли государства, домини-

рования в государственной экономической политике 

монетаристских методов косвенного макроэкономи-

ческого регулирования.  

Сегодня, по истечении более чем 30 лет, сущест-

вует не только предощущение, но и научный прогноз 

грядущих глобальных изменениий в современном 

экономическом устройстве, смены экономических 

моделей развития, возвращения на новых витках ди-

алектической спирали в общем-то знакомых смыслов 

и понятий, ценностей и норм, институтов. 

Что же стало понятно в результате этого кризиса?  

Первое – возвращение циклов. 130 месяцев эконо-

мического роста в Америке и в других странах пос-

ледние 10 лет, 15 лет перед кризисом в общем-то 

позволили многим экономистам с мировыми имена-

ми сделать вывод о том, что циклический характер 

развития преодолен. Но циклы возвращаются. Мы 

мало что можем сказать об их периодичности, но 

точно знаем, что они вернулись и что антицикличес-

кое регулирование, которое было в большой моде 

в 50-е, 60-е, 70-е, 80-е годы, вновь нуждается в актуа-

лизации. И нужны новые механизмы этого антицик-

лического регулирования. 

Второе. Это переосмысление роли и места крупных 

и крупнейших организационно-экономических и орга-

низационно-правовых форм в современной экономике, 

корпоративного капитала, в том числе, транснацио-

нальных корпораций. Указания на то, что компьютер-

ная эра приведѐт к тому, что малые формы будут стано-

вится все более эффективными, что малый и средний 

бизнес выйдет на первые роли, с точки зрения факторов 

экономического роста, динамики структуры мировой 

экономики не подтвердились. На самом деле везде про-

должается волна слияний и поглощений. И эта тенден-

ция прослеживается во всех странах и регионах мира. 

Совершенно рационально выстраивается и антимоно-

польная политика, которая ориентируется не столько на 

масштабы корпораций и доли занимаемых ими рынков, 

сколько на конкретные проявления монопольного (ан-

тиконкурентного) поведения и факты нарушения анти-

монопольного законодательства. 

Третье. Это реабилитация роли реального сектора 

экономики, материальной экономики вообще. Происхо-

дит девальвация самого понятия постиндустриализма. 

Есть некая ирония в том, что о постиндустриализме 

более чем уместно говорить применительно к странам 

бывшего реального социализма, которые начали свои 

реформы с разрушения промышленности, примитиви-

зации структуры экономики. И в этом смысле промыш-

ленность уходит не как некий отживший исторически 

экономический феномен, освобождая место некоему 

постиндустриальному обществу. Еѐ временные и про-

странственные перемещения являются следствием рез-

ко усилившейся глобальной конкуренции, которая дик-

тует правила и национальной конкуренции. Вот в этом 

смысле мы можем говорить о постиндустриализме. Для 

некоторых стран и территорий, которые не в силах сох-

ранить свои национальные сегменты современной про-

мышленности, – да; но не для государств – лидеров 

глобальной экономики; не для транснациональных ка-

питалов и корпораций, ищущих наиболее прибыльных 

условий для развертывания различных производств.  

Четвѐртое. Это возвращение государства в эконо-

мику, его конструктивная роль в экономическом регу-

лировании, появление ряда новых функций с точки зре-

ния обеспечения международной экономической безо-

пасности, сопровождения национальных экономичес-

ких интересов, поддержки новых и новейших инно-

вационных направлений, долгосрочного развития 

социальной инфраструктуры общества. Но очевидно 

и другое. К сожалению, не везде и не во всех странах, 

и пока что не в России позиции рыночного фундамен-

тализма терпят поражение. 

Мы наблюдаем тотальную критику даже выве-

ренных за последние 30 лет практик рыночного фун-

даментализма. Но ситуация складывается таким об-

разом, что влияние этой школы мышления уходит 

с очень и очень большим скрипом.  

Сегодня императивы глобального регулирования 

диктуют острую нужду в формировании регулярных 

международных институтов и механизмов выработ-

ки, согласования и принятия экономико-политических 
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решений, затрагивающих всю систему глобальной 

экономической политики. И они хотя не снижают 

важность национальных систем государственного 

экономического регулирования, но позволяют привести 

в систему и консолидировать действия основных "ак-

теров" глобальной экономики, по крайней мере, перед 

лицом глобального кризиса. 

В общем в этой ситуации возвращение названных 

четырех глобальных тенденций очень симптоматично 

именно с точки зрения формирования новой модели 

российской экономики, особенно еѐ всесторонней инте-

грации в мировую экономику. Степень этой интеграции 

будет только возрастать (имеется в виду вступление 

России на излете 2011 г. в ВТО). В эту же сторону на-

правлено дальнейшее углубление региональных интег-

рационных союзов на пространствах СНГ, в частности 

реализация проекта Евразийского союза. 

Исследование фундаментальных закономерностей 

цикличности развития также делает узнаваемой картину 

смены экономических и технологических эпох 

(С.Глазьев). В этой связи очень продуктивной предста-

вляется идея о сопряжении длинных кондратьевских и 

модернизационных циклов, о симптоматичности так 

называемой финансовой экономики и финансовых пузы-

рей на стыке экономических эпох, когда капиталы, не 

находя достаточно прибыльных сфер приложения в 

рамках исчерпавших свои возможности технологичес-

ких укладов, устремляются на финансовые рынки, в 

сферу финансовых спекуляций. Эти научные положе-

ния дают ещѐ один очень сильный аргумент в пользу 

того, что за современным финансовым кризисом стоят 

фундаментальные проблемы, которые не решишь на 

основе тех привычных монетарных инструментов, с 

помощью которых удалось сбить первую волну кризи-

са. И это очень важно понять нам всем, особенно в Рос-

сии, – где находятся пределы того, что лечится "стары-

ми дедовскими методами", а что требует принципиаль-

но новых подходов да и принципиально иных идей и 

людей.  

И в интересах модернизационного проекта, в усло-

виях острого дефицита исторического времени для его 

реализации, – в наших интересах, исходя из объектив-

ных национальных интересов России, – признать объек-

тивные реалии и не откладывать дело перемен до хоро-

шо известных критических моментов истории. Исчер-

пание исторического времени не снимает 

модернизационный проект с повестки дня, но с неумо-

лимостью ставит нас перед угрозой самых жестких 

мобилизационных вариантов модернизации.  

Успех или неуспех модернизационного проекта 

зависит от предварительного решения ряда общих 

вопросов.  

О выборе стратегических ориентиров. Конечно, 

важно определиться в том, какая по типу модернизация 

нам нужна. Она может быть и прорывная, а может быть 

и широкая социально-экономическая. Но в любом слу-

чае, – и в этом совершенно прав академик С.Глазьев, – 

она не может ориентироваться на технологические ук-

лады вчерашнего дня. Мы не можем себе позволить 

"поэтапно догонять" лидеров, наверстывая по очереди 

то, в чем отстали вчера и позавчера. Это и есть безна-

дежное дело "догоняющей модернизации".  

Но академик С.Глазьев не вполне прав, когда гово-

рит о том, что отрасли и предприятия предшествующих 

укладов можно не развивать. Сегодняшние реалии Рос-

сии свидетельствуют о том, что утеря многих отраслей 

и предприятий обрабатывающего сектора экономики 

привела к слому системы сложных организационных 

и кооперационных связей в промышленности, утрате 

технологической культуры, кадров, депрофессионали-

зации и дисквалификации рабочего класса. Именно 

здесь скрываются корни системных недостатков и ката-

строфических неудач в области ракетно-космической 

промышленности, оборонно-промышленного комплек-

са, включая международную торговлю оружием, граж-

данской авиации, регулярные техногенные катастрофы, 

в частности в электроэнергетике, утрата конкурентос-

пособности продовольственного комплекса и возраста-

ние напряженности вызовов и угроз продовольственной 

безопасности даже с учетом того, что, парадоксальным 

образом, Россия при этом все-таки является одним из 

лидеров мировой торговли зерном.  

Очень важным является вопрос о соответствии 

масштабов целей и задач модернизации, с одной 

стороны, и их ресурсного обеспечения – с другой. 

Нам вообще нужно уходить от идеологии расходов 

и трат, как это понимают бухгалтеры и счетоводы. 

Модернизации нужны новые генерации политиков, 

финансистов, финансовых менеджеров, которые по-

нимают, что мы не "тратим и растрачиваем" деньги 

бюджета, а вкладываем, инвестируем.  

Где взять деньги? Деньги есть! Приведем здесь не-

которые экспертные оценки. На сегодня мы имеем 510 

млрд долл. США золотовалютных резервов, из них впол-

не можно было бы направить на модернизацию в форме 

инвестиционных кредитов 350 млрд долл. США.  

Вторым источником должны стать средства, пере-

распределенные из нефтегазового сектора в перераба-

тывающие отрасли и, прежде всего, в машиностроение. 

Такую задачу может решить только государственный 

бюджет как механизм реализации заинтересованности 

общества в стабильном социально-экономическом раз-

витии. Стержнем финансовой политики страны в годы 

экономического роста (2000–2008 гг.) являлась уста-

новка на изъятие дополнительных финансовых ресур-

сов из обращения, вследствие чего накануне кризиса 

оказалось возможным накопить огромные средства 

(3 851,8 млрд руб. в 2008 г.) в стабилизационном фонде. 

На сегодня в Резервном фонде и Фонде национального 

благосостояния сосредоточено, соответственно, 

1 090 369 024 400,00 руб. и 3 863 253 552,60 руб. по сос-

тоянию на 30.12.2012 г. С одной стороны, такой подход 

позволил предотвратить крах банковской системы и 

фондового рынка в период кризиса, но, с другой, он 

обрекает страну на сохранение топливно-сырьевой 

структуры производства и усугубляет техническую 

отсталость экономики в целом.  

В связи с этим нужна новая модель бюджетного 

распределения нефтегазовых доходов. Она может быть 

основана на законодательном установлении нормы рас-

пределения дополнительных доходов Федерального 

бюджета на цели накопления государственных резервов 

и цели новой индустриализации страны. По предвари-

тельным оценкам, данная норма при превышении цены 

барреля нефти выше уровня 85 долл. США должна вы-
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глядеть следующим образом: 40% дополнительных 

доходов идут на резервы и 60% – на новую индустри-

ализацию. Вероятность того, что цены на энергоносите-

ли будут расти и дальше, подтверждается прогнозными 

оценками авторитетных зарубежных и отечественных 

специалистов. Другая версия недавно озвучена Прези-

дентом РФ В.Путиным. Она сводится к тому, чтобы 

накапливаемые сверх 7-процентной квоты Резервных 

фондов (к ВВП) нефтегазовые доходы направлять на 

инвестиционные нужды экономики. 

Необходимо повысить долю инвестиций в консоли-

дированном бюджете, она самая низкая в мире. Сейчас 

норма инвестиций у нас около 20%, при незначитель-

ных колебаниях по годам в ту или иную сторону. При 

норме 20% ни одной стране нормально не удавалось 

развиваться за счѐт внутренних факторов более, чем на 

3% в год в среднем. В советское время данная норма 

достигала 40%. Мы могли бы перейти к норме инвести-

ций хотя бы в 30–35%, тогда мы сможем развиваться 

темпами в 5–6% в год.  

Существуют также возможности внесения сущест-

венных целевых корректив в критерии целесообраз-

ности и программы приватизации в отношении ус-

пешно работающих госпредприятий, политику их 

доходности и эффективности, долговую политику 

государства, банковское законодательство (в части 

инвестиционного кредитования). 

Все это поможет мобилизовать не менее 250 млрд 

долл. США, но для этого должна заработать по сути 

новая модель финансовой системы и макроэкономи-

ческой политики.  

Логика и опыт подсказывают, что только такой ин-

вестиционно активный подход позволит государству 

реализовать себя как развивающееся государство – 

инициатора и направляющего модернизации. А если 

откровенно, то при прочих равных условиях, отдавая 

должное частной инициативе и бизнесу, мы все же при-

знаем, что другого сопоставимого по возможностям 

субъекта модернизации пока не просматривается. Дру-

гое дело, что государство может и должно реализовать 

широкий политический и гражданский стратегический 

альянс власти, общества, бизнеса, граждан – для соли-

дарной деятельности по решению задач модернизации. 

Вот этот подход – от исторических возможностей, от 

возможностей общества понять и принять модерниза-

ционные инициативы власти, принять участие на основе 

консенсуса очень важен, когда мы говорим о перспек-

тивах модернизации.  

Отсюда – значимость темы социальных сторон 

модернизации, еѐ субъектов, движущих сил и ценно-

стно-мотивационых предпосылок. Вообще, принять 

и разделить тяготы и издержки модернизации общест-

во может только тогда, когда между ним и властью 

существует доверие, взаимопонимание и согласие по 

поводу целей и средств модернизации.  

Конечно, модернизация всегда несет в себе неизбеж-

ные риски и потери, социальные тяготы. Но надо иметь 

в виду и следующее. Нищета и простое воспроизводст-

во, нищета и расширенное воспроизводство, опреде-

ленное экономическое развитие и контрасты соци-

ального неравенства в определенных границах совмес-

тимы. Однако представить себе сочетание нищеты 

и инноваций, модернизацию при одновременном фрон-

тальном наступлении на социальные и человеческие 

права граждан, выстраивание новых инновационных 

институтов при деградации социальной инфраструкту-

ры общества сегодня невозможно. Даже известные мо-

билизационные модели модернизации требовали необ-

ходимости системных решений в области развития со-

циальной инфраструктуры и создания определенной 

системы социальных прав и гарантий граждан.  

Поэтому, если в своѐм социальном умонастроении 

мы продолжим ориентироваться на известные опыты 

радикального неолиберального реформирования, то 

о модернизации, инновационном развитии и экономике, 

основанной на знаниях, придется забыть. Не может 

человек, который вынужден работать ради заработка на 

пяти работах, думать об инновациях или каких-либо 

ещѐ высоких материях типа "образования в течение 

всей жизни", культурном досуге, творчестве и так далее. 

Для человека креативного, для класса развития, под-

линного интеллектуального класса (а не пресловутого 

"среднего" – по уровню доходов и потребления – клас-

са), его воспроизводства необходима совершенно иная 

среда. Поэтому, конечно, есть особые социальные аспек-

ты модернизации, которые требуют устранения остаточ-

ных деформаций из состава социального наследия 90-х, 

корректировки курса в области науки, образования, 

здравоохранения, культуры, которые в 2000-е годы пре-

вратили общее (общенациональное) дело культуры 

в поприще лишь узкого круга элит, а в области науки 

и образования привели к возникновению своеобразных 

образовательных "газпромов" и "роснефтей", обеспечи-

вающих воспроизводство этой элиты, но не способных 

выполнять социальные функции подобных публичных 

институтов, выступающих как механизмы социальных 

лифтов и источник формирования класса развития. 

И последнее, самое, может быть, важное. Сегодня 

лидеры мирового экономического развития, и прежде 

всего США, все силы и ресурсы государства и нации 

концентрируют на управлении будущим, целенаправлен-

ном и планомерном созданием научных, научно-

технических, инновационных и технологических заделов 

в рамках 6-го и даже последующего, 7-го технологичес-

кого уклада. Об этом неустанно говорит в большинстве 

своих прогнозно-экономических работ известный рос-

сийский математик Г.Малинецкий. И здесь лидирует 

государство, отдавая странам второго эшелона прогрес-

са и в коммерческий сектор дела ближнего космоса, 

значительную часть IT-экономики, других отраслей 

предшествующего уклада. Прорывные военные техно-

логии, медицина, биотехнологии и фармацевтика, нано-

технологии, информационно-телекоммуникационные 

технологии на новых принципах, революция в материа-

лах – все это поддерживается государством, естествен-

но, в тех специфических формах, которые характерны 

для американской системы регулирования интеллек-

туального производства, сотрудничества с бизнесом 

там, где лежат коренные национальные интересы и дол-

госрочные стратегические ориентиры, направленные 

не просто на лидерство, но на экономическое домини-

рование в будущем мире. Учет этих мировых трендов 

и императивов развития требует, настоятельно диктует 

воссоздание в России систем стратегического целепо-

лагания, стратегического планирования и управления, 

политических, экономических и институциональных 

механизмов выработки и реализации стратегических 

приоритетов. 
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СОКОЛОВСЬКА А.М., д-р екон. наук, професор  

заступник директора НДФІ ДННУ "Академія фінансового управління" 

ОПОДАТКУВАННЯ В КОНТЕКСТІ ДЕТІНІЗАЦІЇ ЕКОНОМІКИ 

У Посланні Президента України до Верховної 

Ради України "Про внутрішнє та зовнішнє стано-

вище України в 2012 році" наявний стан тінізації 

національної економіки охарактеризований як та-

кий, що стає ризиком для реалізації економічних 

реформ. Серед іншого це відбувається через змен-

шення фінансових ресурсів у розпорядженні дер-

жави, які вона може використовувати для їхнього 

проведення; викривлення реакції економічних аген-

тів на економічні трансформації, а отже, й їхніх 

наслідків; посилення корупції; деформацію систе-

ми державного регулювання.  

Тіньова економіка стає загрозою реалізації 

ефективної податкової політики, вбиваючи клин 

між фіскальним потенціалом податкової системи 

і сумою фактично мобілізованих до бюджету по-

датків і зборів, стає причиною нерівномірного ро-

зподілу податкового навантаження між економіч-

ними агентами, викривлюючи їхні позиції у кон-

курентній боротьбі і створюючи стимули для 

залучення нових економічних агентів до тіньової 

діяльності, зумовлює зростання адміністративних 

витрат, пов'язаних із контролем за дотриманням 

податкового законодавства. 

Тінізація економіки належить до числа 

комплексних проблем. Її коріння заглиблюється 

передусім в інституціональні умови функціонування 

підприємництва в Україні, серед яких: складна 

й витратна дозвільна система; корупція й зумовлені 

нею корупційні платежі; дотримання прав власності; 

ефективність функціонування органів судової 

системи; ступінь прозорості державних фінансів; 

розвиток інституту неформальних відносин в еконо-

міці та суспільстві. Чільне місце серед причин тініза-

ції економіки посідають причини, пов'язані з особли-

востями побудови податкової системи країни та про-

цедурами адміністрування податків і зборів. До 

податкових причин тінізації економіки можна, на 

нашу думку, віднести: 

– рівень податкового навантаження на еко-

номіку і суб'єктів господарювання; 

– розгалужену систему податкових пільг; 

– невиправдано жорсткі методи адміністрування 

податків і зборів, що використовуються як знаряддя 

виконання планів мобілізації податкових платежів за 

будь-яку ціну, подекуди з порушенням норм 

податкового законодавства; 

– неефективне використання й розкрадання 

бюджетних коштів, внаслідок якого втрачається вза-

ємозв'язок між сумою сплачених до бюджету по-

датків і обсягом наданих суспільних благ, а отже, мо-

тивація до легальної економічної діяльності та доб-

росовісного виконання податкового обов'язку; 

– складне й нестабільне податкове зако-

нодавство; 

– великі витрати платників на виконання 

податкового обов'язку; 

– порушення принципу рівного ставлення 

працівників податкових органів до платників 

податків. 

Розглянемо окремі з цих причин, пов'язані 

з будовою податкової системи України. 

1. Рівень податкового навантаження на 

економіку і суб'єктів господарювання 

Дослідження вчених-фінансистів довели, що 

масштаби тіньової економіки залежать не стільки від 

рівня податкового навантаження самого по собі, 

скільки від соціально-економічних умов конкретної 

країни, в якій воно склалося і які визначають здат-

ність громадян цієї країни нести податковий тягар та 

суб'єктивні оцінки його рівня. Йдеться про те, що 

один і той самий показник частки податків у ВВП 

платниками однієї країни може оцінюватися як 

прийнятний, а платниками іншої – як надмірний, що 

залежить від таких факторів: 

– рівня соціально-економічного розвитку і рів-

ня життя у країні: чим більший обсяг ВВП на душу 

населення вона має, тим більша частка ВВП може 

перерозподілятися в ній через бюджет; 

– ефективного використання податкових над-

ходжень, що визначає обсяг, асортимент та якість 

суспільних благ, профінансованих за їхній рахунок, 

а отже, й згоду громадян нести певний податковий 

тягар; 

– ступеня рівномірності розподілу податкового 

навантаження між окремими платниками: справед-

ливий розподіл податкового навантаження, що не 

впливає на умови конкуренції, навіть за його порів-

няно високого загального рівня сприймається плат-

никами як прийнятний;  

– соціально-культурних традицій та традицій 

оподаткування
31

; 

– ступеня етнічної однорідності країни, її 

політичного устрою: Д.Мюллер і П.Мюррелл вста-

новили закономірність
32

, згідно з якою верхня межа 

податкових вилучень буде вищою в невеликих і од-

норідних за національним складом країнах, тобто 

в етнічно компактних унітарних державах зі стій-

кими традиціями соціальної солідарності, і суттєво 

нижчою – у великих, етнічно різнорідних і диферен-

ційованих у соціально-культурному відношенні 

федеративних державах; 

якості політичного та макроекономічного уп-

равління, що забезпечує "соціальну згуртованість"  
                                                                                 
31

 Соколовська А.М. Податкова система держави: теорія 

і практика становлення. – К. : Знання-Прес, 2004. – С. 

100–101. 
32 Mueller D., Murrel P. Interests Groups and the Political 

Economy of Government Size. // Public Expenditure and 

Government Growth. – Oxford : Basil Blackwell, 1985. 
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Таблиця 1 

Податковий коефіцієнт у країнах ЄС та Україні у 2000–2010 рр., % ВВП 

Країна 2000 2002 2005 2007 2008 2009 2010 

Австрія 43,0 43,6 42,1 41,7 42,7 42,6 42,0 

Бельгія 45,1 45,2 44,8 43,9 44,2 43,4 43,9 

Болгарія 31,5 28,5 31,3 33,3 32,3 29,0 27,4 

Велика Британія 36,7 34,9 36,0 36,3 37,9 34,8 35,6 

Греція 34,6 33,7 32,2 32,6 32,2 30,5 31,0 

Данія 49,4 47,9 50,8 48,9 47,8 47,7 47,6 

Естонія 31,0 31,0 30,6 31,4 31,7 35,7 34,2 

Ірландія 31,3 28,3 30,5 31,3 29,6 28,2 28,2 

Іспанія 34,1 34,2 35,9 37,1 33,0 30,7 31,9 

Італія 41,5 40,5 40,1 42,7 42,7 42,8 42,3 

Кіпр 29,9 30,9 35,0 40,1 38,6 35,3 35,7 

Латвія 29,7 28,6 29,2 30,6 29,2 26,7 27,3 

Литва 29,9 28,2 28,4 29,5 30,0 29,2 27,1 

Люксембург 39,1 39,3 37,6 35,7 35,5 37,6 37,1 

Мальта 27,9 30,6 33,7 34,8 33,8 34,3 33,3 

Нідерланди 39,9 37,7 37,6 38,7 39,2 38,3 38,8 

Німеччина 41,3 38,9 38,3 38,7 38,9 39,2 38,1 

Польща 32,6 32,7 32,8 34,8 34,3 31,8 31,8 

Португалія 31,1 31,5 31,5 32,8 32,8 31,0 31,5 

Румунія 30,2 28,1 27,8 29,0 28,0 26,9 27,2 

Словаччина 34,1 33,0 31,3 29,3 29,2 28,8 28,1 

Словенія 37,3 37,8 38,6 37,7 37,2 37,6 38 

Угорщина 39,8 38,0 37,4 40,4 40,3 40,1 37,7 

Фінляндія 47,2 44,7 43,9 43,0 42,9 42,6 42,1 

Франція 44,2 43,3 43,8 43,4 43,2 42,0 42,5 

Чехія 33,8 34,6 35,7 35,9 34,4 33,6 33,8 

Швеція 51,5 47,5 48,9 47,3 46,4 46,7 45,8 

ЄС-27 37,0 36,0 36,5 37,1 36,6 35,8 35,6 

ЄС-15 40,7 39,4 39,6 39,6 39,3 38,5 38,6 

ЄС-12 32,3 31,8 32,7 33,9 33,3 32,4 31,8 

Україна 27,4 30,8 34,7 35,4 37,0 35,4 34,5* 

*2011 р. – 36,8%. 

Джерело: Taxation trends in the European Union. Data for the EU Member States, Iceland and Norway // Eurostat Statistical 

books. – 2012 edition. – P. 180; податковий коефіцієнт в Україні розраховано за даними Міністерства фінансів України. 

населення, його готовність нести вищий податковий 

тягар. 

Крім рівня податкового навантаження, що склав-

ся в конкретних соціально-економічних умовах тієї 

чи іншої країни, на масштаби тіньової економіки 

впливає зміна цього навантаження, причому перед-

усім до його підвищення. Натомість зниження по-

даткового навантаження не супроводжується адек-

ватним зменшенням обсягів тіньового сектора. На 

думку окремих дослідників, при його зниженні мо-

жна лише стабілізувати розмір тіньової економіки 

або стримати його зростання, проте ніяк не зменши-

ти
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. На думку інших, взаємозв'язок між зниженням 

податкового навантаження і зменшенням розміру 

тіньової економіки існує, проте не достатньо силь-

ний. Зокрема, в моделі М.Аллінгхама і А.Сандмо 

величина ставки податку розглядається як один із 

факторів, що визначають раціональний вибір плат-

ника між ухиленням від податку і його сплатою, 

поряд з такими факторами, як імовірність виявлення 

                                                                                 
33

 Налоговая политика. Теория и практика : учебник для 

магистрантов / [И.А. Майбуров и др.] ; под ред. И.А. 

Майбурова. – М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2010. – С. 280. 

фактів ухилення і розмір штрафних санкцій. Це 

означає, що, по-перше, реакція платників на зни-

ження податкового навантаження наступає не одра-

зу, а з певним часовим лагом. По-друге, лише сут-

тєве зниження податкового навантаження може 

спричинити зміни розміру тіньового сектора. Знач-

но більше на такі зміни впливає ймовірність вияв-

лення фактів податкових правопорушень та пока-

рання винних. 

Динаміка податкового навантаження на укра-

їнську економіку, що вимірюється за показником 

податкового коефіцієнта, у порівнянні з податковим 

навантаженням на країни ЄС наведена в табл. 1. 

Як свідчить табл. 1, протягом 2000–2010 рр. 

податкове навантаження на економіку в Україні 

зросло з 27,4 до 34,5% (у 2011 р. – 36,8%). За цей 

же період у країнах ЄС-15 середній рівень подат-

кового навантаження зменшився з 40,7 до 38,6%, 

а у країнах ЄС-12 – з 32,3 до 31,8%.  

Якщо у 2000–2004 рр. податковий коефіцієнт 

в Україні був нижчим порівняно і з розвиненими, 

і з країнами – новими членами ЄС, то у 2005–

2010 рр. він перевищив середній рівень податкового 

коефіцієнта у країнах ЄС-12, а також рівень податко-
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вого коефіцієнта у постсоціалістичних країнах – чле-

нах ЄС, за винятком Словенії та Угорщини. 

Характерно, що в період економічної кризи, 

коли в постсоціалістичних країнах ЄС (за винят-

ком Естонії) податкове навантаження зменшува-

лося, в Україні у 2008 р. воно досягло найвищого 

рівня, а у 2009 р., хоч і зменшилося порівняно 

з попереднім роком, проте встановилося на рівні 

докризового 2007 р. Це, на нашу думку, стало од-

нією з причин зростання тіньової економіки з 28% 

ВВП у 2007 р. до 34 і 39% ВВП у 2008–2009 рр. 

Для розуміння шляхів зниження податкового на-

вантаження в Україні важливо з'ясувати його струк-

туру, порівнявши її зі структурою податкового на-

вантаження у країнах – членах ЄС (табл. 2). 

В Україні за рахунок платежів до соціальних фон-

дів у 2010 р. формувалося 37% податкового наванта-

ження, причому його зростання порівняно з 2000 р. 

відбулося: на 4 в. п. – за рахунок підвищення частки 

соціальних платежів і на 3,1 в. п. за рахунок зростан-

ня частки податків у ВВП. Отже, внесок платежів до 

соціальних фондів у зростання податкового коефіці-

єнта був більшим, ніж податків. 

Частка податків у ВВП у 2010 р. була меншою 

за її рівень і в 2005 р., і в 2008 р., а в 2011 р. хоча 

і підвищилася на 2,9 в. п. порівняно з 2010 р., проте 

лише досягла рівня передкризового 2008 р. Тому 

зростання частки податків у ВВП у 2011 р. порівня-

но з 2010 р. навряд чи спричинене змінами, внесе-

ними в податкову систему Податковим кодексом. 

Різниця в рівнях податкового коефіцієнта між 

країнами ЄС-12 і Україною у 2010 р., що стано-

вить 3,3 в. п., в основному спричинена вищим на-

вантаженням соціальних платежів (на 2,1 в. п.), 

а не власне податків (0,6 в. п.). Тому варто говори-

ти не стільки про порівняно високий рівень тягаря 

власне податків в Україні, скільки про високий 

рівень тягаря обов'язкових платежів (ЄСВ) до 

державних соціальних фондів. Цей висновок підт-

верджує й компаративний аналіз імпліцитних ста-

вок податків на працю, капітал і споживання 

у країнах ЄС і в Україні (табл. 3). 

Таблиця 2 

Структура податкового навантаження у країнах ЄС та Україні, % 

Країна 

Частка платежів до соціаль-

них фондів у загальній сумі 

податків і платежів 

Частка платежів до соціаль-

них фондів у ВВП 
Частка податків у ВВП 

2000 2008 2010 2000 2008 2010 2000 2008 2010 

Австрія 34,2 33,6 34,9 14,7 14,3 14,6 28,3 28,4 27,4 

Бельгія 30,8 31,5 32,4 13,9 13,9 14,2 31,2 30,3 29,7 

Болгарія 34,4 24,1 25,8 10,8 7,8 7,1 20,7 24,5 20,3 

Велика Британія 16.8 18,1 18,7 6,2 6,9 6,7 30,5 31,0 28,9 

Греція 30,3 34,7 35,1 10,5 11,2 10,9 24,1 21,0 20,1 

Данія 3,6 2,0 2,1 1,8 1,0 1,0 47,6 46,9 46,6 

Естонія 35,3 36,6 38.5 10,9 11,6 13,1 20,1 20,1 21,1 

Ірландія 14,0 18,1 20,7 4,4 5,4 5,8 26,9 24,2 22,4 

Іспанія 35,3 37,3 38,6 12,0 12,3 12,3 22,1 20,7 19,6 

Італія 28,8 31,4 31,7 11,9 13,4 13,4 29,6 29,3 28,9 

Кіпр 22,1 20,1 25,1 6,6 7,8 9,0 23,3 30,8 26,7 

Латвія 33,5 28,3 30,7 10,0 8,3 8,4 19,7 20,9 18,9 

Литва 31,1 29,7 38,3 9,3 8,9 10,4 20,6 21,1 16,7 

Люксембург 25,7 28,4 29,2 10,1 10,1 10,8 29,0 25,4 26,3 

Мальта 23,0 17,9 18,1 6,4 6,0 6,0 21,5 27,8 27,3 

Нідерланди 38,6 37,0 36,3 15,4 14,5 14,1 24,5 24,7 24,7 

Німеччина 41,3 39,1 40,8 17,1 15,2 15,5 24,2 23,7 22,6 

Польща 39,7 33,0 34,9 12,9 11,3 11,1 19,7 23,0 20,7 

Португалія 25,7 26,8 28,5 8,0 8,8 9,0 23,1 24,0 22,5 

Румунія 36,7 33,3 32,2 11,1 9,3 8,8 19,1 18,7 18,4 

Словаччина 41,5 41,1 43,7 14,1 12,0 12,3 20,0 17,2 15,8 

Словенія 38,1 37,7 40,1 14,2 14,0 15,2 23,1 23,2 22,8 

Угорщина 33,4 34,0 31,9 13,3 13,7 12,0 26,5 26,6 25,7 

Фінляндія 25,2 28,0 29,8 11,9 12,0 12,5 35,3 30,9 29,6 

Франція 36,5 37,7 39.3 16,1 16,3 16,7 28,1 26,9 25,8 

Чехія 44,4 45,1 45,2 15,0 15,5 15,3 18,8 18,9 18,5 

Швеція 24,2 18,2 18,1 12,5 8,4 8,3 39,0 38,0 37,5 

ЄС-27 30,5 29,7 31,1 11,2 10,7 10,9 25,8 25,9 24,7 

ЄС-15 27,4 28,1 29,1 11,1 10,9 11,1 29,6 28,4 27,5 

ЄС-12 34,4 31,7 33,7 11,2 10,5 10,7 21,1 22,8 21,1 

Україна 32,1 33,4 37,0 8.8 12,4 12.8* 18,6 24.6 21,7** 

*2011 р. – 12,3%. 
**2011 р. – 24,5%. 

Джерело: Taxation trends in the European Union. Data for the EU Member States, Iceland and Norway // Eurostat Statistical 

books. – 2012 edition. – P. 180; структура податкового навантаження в Україні розрахована за даними Міністерства 

фінансів України. 
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Таблиця 3 

Імпліцитні ставки податків на працю, капітал і споживання у країнах – членах ЄС та Україні 

Країна 

Ставки податків  

на працю 

Ставки податків  

на капітал 

Ставки податків  

на споживання 

2000 2010 2000 2010 2000 2010 

Бельгія 43,6 42,5 29,5 29,5 21,8 21,4 

Болгарія 38,1 24,4 : : 18,5 22,8 

Чехія 41,2 39,0 18,7 16,7 18,8 21,1 

Данія 41,0 34,8 36,0 : 33,4 31,5 

Німеччина 39,1 37,4 27,0 20,7 19,2 19,8 

Естонія 37,8 37,0 5,8 9,1 19,5 25,6 

Ірландія 28,5 26,1 : 14,0 25,5 21,6 

Греція 34,5 31,3 : 16,5 16,5 15,8 

Іспанія 30,5 33,0 30,8 : 15,8 14,6 

Франція 41,9 41,0 37,8 37,2 21,1 19,3 

Італія 41,8 42,6 29,5 34,9 17,8 16,8 

Кіпр 21,6 27,0 24,7 31,1 12,6 18,8 

Латвія 36,7 32,5 11,5 7,4 18,7 17,3 

Литва 41,2 31,7 7,1 6,8 18,0 18,2 

Люксембург 29,9 32,0 : : 23,0 27,3 

Угорщина 41,4 39,4 18,5 17,5 27,2 27,2 

Мальта 21,8 21,7 : : 15,6 18,9 

Нідерланди 35,0 36,9 20,0 12,5 23,8 27,0 

Австрія 40,1 40,5 27,2 24,1 22,2 21,4 

Польща 33,6 30,1 20,5 20,5 17,8 20,2 

Португалія 22,3 23,4 31,6 30,7 18,2 17,4 

Румунія 33,6 27,4 : : 17,0 18,9 

Словенія 37,6 35,0 17,2 22,5 23,3 24,1 

Словаччина 36,3 32,0 22,9 15,9 21,7 17,7 

Фінляндія 44,0 39,3 38,1 28,4 28,5 25,2 

Швеція 46,8 39,0 42,7 34,9 26,3 28,1 

Велика Британія 25,9 25,7 43,3 : 18,9 18,4 

У середньому по країнах ЄС 35,8 33,4 26,3 23,4 20,8 21,3 

У середньому по країнах ЄС-12 35,1 31,4 15,8 15,9 19,1 20,9 

у середньому по країнах ЄС-15 36,3 35,0 31,8 25,3 22,1 21,7 

Україна 29,8 34,7 26,0 17,7 16,1 19,8 

Джерело: Taxation trends in the European Union. Data for the EU Member States, Iceland and Norway // Eurostat Statistical 

books. – 2012 edition. – P. 256–258. 

Згідно з даними табл. 3 з 2006 р. найвищою імплі-

цитною ставкою в Україні оподатковуються доходи 

від праці, найнижчою – доходи від капіталу. До 

2006 р. споживання оподатковувалося за нижчою 

податковою ставкою, ніж капітал. 

Серед країн – членів ЄС подібне співвідношення 

імпліцитних ставок різних груп податків характерне 

для ряду постсоціалістичних країн – Чехії, Естонії, 

Латвії, Литви, Угорщини, Словенії і Словаччини, 

а також для Ірландії і Нідерландів, що входять до 

групи ЄС-15. У Данії, Кіпрі, Португалії і Великій 

Британії найвищою імпліцитною ставкою оподатко-

вуються доходи від капіталу. 

В Україні імпліцитні ставки податків на працю 

є вищими, ніж у середньому в країнах – нових членах 

ЄС, проте дещо нижчими за середній рівень у розви-

нених країнах – членах ЄС.  

В Україні у структурі податків на працю перева-

жають платежі до державних позабюджетних фондів 

соціального спрямування (73,6% у 2010 р.). 

Імпліцитна ставка податків на капітал в Україні 

є значно нижчою за її середній рівень у розвинених 

європейських країнах та вищою за середній рівень 

у нових країнах – членах ЄС. Проте за останні 10 ро-

ків розрив у ставках між Україною і країнами – нови-

ми членами ЄС значно зменшився: якщо у 2000 р. 

імпліцитна ставка податків на капітал в Україні на 

10,2 в. п. перевищувала середню по країнах ЄС-12, то 

у 2010 р. розрив між ними становив лише 1,8 в. п. на 

користь України. 

Усе зазначене дозволяє зробити такі висновки: 

1) зростання податкового навантаження на українську 

економіку не могло не спричинити підвищення рівня 

її тінізації. Зокрема, за даними Мінекономіки, протя-

гом 2004–2011 рр. він збільшився із 28 до 34% ВВП; 

2) зниження рівня імпліцитної ставки податків на 

капітал в Україні, здавалося б, повинно свідчити про 

створення достатньо сприятливих фіскальних умов 

для легальної підприємницької діяльності. Насправді, 

при оцінці таких умов необхідно брати до уваги не 

лише податкове навантаження на капітал, а й подат-

кове навантаження на працю. Адже частина капіталу, 

залученого на розвиток підприємництва, спрямову-

ється на оплату використання іншого фактора вироб-

ництва – праці, внаслідок чого на рівні окремого су-

б'єкта господарювання, що залучає обидва фактори 
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виробництва, податкове навантаження на капітал 

доповнюється податковим навантаженням на працю, 

підвищуючи загальний рівень податкового наванта-

ження на суб'єкта господарювання. Отже, зменшення 

рівня тінізації української економіки передбачає пе-

редусім зниження ставки ЄСВ. 

Усвідомлюючи необхідність такого кроку на 

шляху детінізації української економіки, далеко не всі 

українські вчені й урядовці погоджуються з можли-

вістю його здійснення у найближчому майбутньому. 

Пов'язано це передусім з тим, що зниження ставки 

ЄСВ таїть у собі такі загрози:  

– відсутність очікуваної реакції підприємниць-

кого середовища на її зниження; 

– існування часового лагу між зміною ставки 

ЄСВ і зміною надходжень до Пенсійного фонду 

України. 

Досвід Російській Федерації, де ставка єдиного 

соціального податку (ЄСП) з 01.01.2005 р. була зни-

жена з 35,6 до 26%, показав, що її зниження дало 

позитивний ефект у вигляді зменшення рівня тініза-

ції заробітної плати, наслідком чого стало зростання 

частки податку на доходи фізичних осіб у ВВП 

з 3,4% у 2004 р. до 4,3% у 2009 р., а частки ЄСП 

у ВВП – з 2% у 2005 р. до 2,5% у 2009 р. (табл. 4). 

Проте, по-перше, частка податків і внесків на 

соціальні цілі у ВВП у 2009 р. так і не досягла рів-

ня 2004 р.; по-друге, позитивні зміни у рівні над-

ходжень відбувалися з лагом в один рік; по-третє, 

масштабної детінізації заробітної плати так і не 

сталося. Як наслідок, починаючи з 2005 р. дотації 

з федерального бюджету позабюджетним фондам 

на покриття дефіциту зросли більш ніж у 10 разів. 

Щодо Пенсійного фонду дисбаланс коштів набув 

найбільш критичних значень: якщо у 2004 р. ці 

дотації становили всього 6% видатків фонду, 

а решту забезпечували надходження ЄСП, то 

у 2006 р. ситуація принципово змінилася – вже 

54% видатків фонду стали дотуватися з бюджету
34

. 

Зазначене свідчить про те, що зниження ставки 

ЄСВ повинно супроводжуватися запровадженням 

потужних тимчасових компенсаторів, про тимча-

совий характер яких мають бути поінформовані 

платники податків у процесі масштабної роз'ясню-

вальної кампанії. Крім того, кроки, які мають здій-

снити уряд і бізнес на шляху детінізації заробітної 

плати, повинні стати предметом взаємних домов-

леностей, формалізованих через укладання угоди 

між урядом і роботодавцями. 

Аналіз шляхів вирішення проблеми компенса-

торів зниження ставок платежів до соціальних 

фондів у зарубіжних країнах показав, що такими 

компенсаторами дедалі частіше виступають еколо-

гічні податки, в тому числі ресурсні й рентні пла-

тежі. Такі податки спричиняють так званий "по-

двійний дивіденд" (подвійну вигоду): зменшують 
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 Налоговая политика. Теория и практика : учебник для 

магистрантов / [И.А. Майбуров и др.] ; под ред. И.А. 

Майбурова. – М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2010. – С. 165. 

соціальні втрати від забруднення довкілля, а також 

дозволяють знизити ставки деформуючих податків 

(передусім податків на доходи) та соціальних пла-

тежів через використання додаткових надходжень 

від екологічних податків для компенсації втрат від 

зменшення таких платежів. Зміни в оподаткуванні, 

спрямовані на отримання подвійної вигоди, здійс-

нювалися у процесі проведення так званих "зеле-

них податкових реформ" у таких країнах, як Данія, 

Німеччина, Італія, Нідерланди, Велика Британія, 

Швеція, Фінляндія.  

Крім екологічних податків для компенсації 

зниження ставок платежів до соціальних фондів 

у європейських країнах використовуються також 

податки на споживання. Зокрема, у Бельгії відбу-

вається дискусія щодо підвищення стандартної 

ставки ПДВ із 21 до 22% у 2013 р. одночасно зі 

зниженням ставки соціальних платежів для робо-

тодавців, яка у 2012 р. становила 24,8%. Ініціатори 

податкової реформи вважають, що такі заходи да-

дуть змогу підвищити конкурентоспроможність 

економіки країни, забезпечивши відновлення зрос-

тання ВВП
35

. 

У Франції також дискутується необхідність ре-

формування ПДВ з січня 2014 р.: підвищення 

стандартної ставки податку з 19,6 до 20% та його 

зниженої ставки з 7 до 10%. Як і в Бельгії, зазна-

чена реформа розглядається як "фіскальна компен-

сація" зниження навантаження соціальних плате-

жів на роботодавців з метою підвищення конкуре-

нтоспроможності національної економіки
36

. 

В Україні для компенсації зниження ставки 

ЄСВ можуть бути використані такі податки, як 

екологічний, плата за користування надрами, 

а також акцизний податок. 

Про потенціал підвищення ставок екологічних 

платежів в Україні свідчить їхня частка у ВВП 

(крім екологічного податку, ці платежі включають: 

збір за спеціальне використання води, збір за спе-

ціальне використання лісових ресурсів, плату за 

користування надрами, акцизний податок на вироб-

лений бензин, акцизний податок на імпортований 

бензин, акцизний податок на вироблені нафтопро-

дукти, акцизний податок на імпортовані нафтоп-

родукти, збір у вигляді цільової надбавки до дію-

чого тарифу на електричну і теплову енергію, збір 

у вигляді цільової надбавки до діючого тарифу на 

природний газ), що становила 1,98% у 2010 р. 

і 1,88% у 2011 р.
37

, тоді як у країнах ЄС-27 – 

у середньому 2,6% ВВП у 2010 р.
38

 

                                                                                 
35 International VAT services. Belgium [Електронний ре-

сурс]. – Доступний з : <http://www.tmf-vat.com>. 
36 International VAT services. France [Електронний ре-

сурс]. – Доступний з :< http://www.tmf-vat.com> 
37 Розраховано за даними Міністерства фінансів Укра-

їни. 
38 Taxation trends in the European Union. Data for the EU 

Member States, Iceland and Norway // Eurostat Statistical 

books. – 2012 edition. – P. 325. 
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Таблиця 4 

Надходження до консолідованого бюджету РФ у 2004–2010 рр. 

Показник 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 

Податки і внески на соці-

альні цілі, млрд руб. 
1167,3 1178,1 1441,3 1980,8 2113,2 2300,5 - 

у т.ч. ЄСП - 436,5 614,2 782,5 811,9 976,0 45,7 

страхові внески на обов'яз-

кове соціальне страхування 
 - - - - - 2477,1 

Податок на доходи фізич-

них осіб, млрд руб.  
574,5 707,1 930,4 1266,6 1666,3 1665,8 1790,5 

ВВП, млрд руб.  17048,0 21609,8 26917,2 33247,5 41276,8 38786,4 44939,2 

Частка податків і внесків 

на соціальні цілі у ВВП, % 
6,8 5,5 5,4 6,0 5,1 5,9  

у т.ч. ЄСП - 2,0 2,3 2,4 2,0 2,5 0,1 

страхові внески  

на обов'язкове соціальне 

страхування 

- - - - - - 5,5 

Частка податку на доходи 

фізичних осіб у ВВП, % 
3,4 3,3 3,5 3,8 4,0 4,3 4,0 

Джерело: складено і розраховано за даними: Российский статистический ежегодник. – М. : Росстат, 2011. – С. 307, 

577–578. 

Проведене на замовлення Академії фінансового 

управління дослідження ефективності вилучення 

в Україні природної ренти за допомогою справ-

ляння ресурсних і рентних платежів, метою якого 

було визначення шляхів повнішого вилучення 

державою обсягів створеної на видобувних підп-

риємствах природної ренти, показало, що сумар-

ний обсяг недоплат до бюджету природної ренти 

за 2006–2011 рр. становив 77,9 млрд грн, у тому 

числі підприємствами, що видобувають корисні 

копалини інші, ніж паливно-енергетичні, – 57,7 

млрд грн, а підприємствами, що видобувають вуг-

леводні – 20,2 млрд грн. З урахуванням того, що 

загальний обсяг доходів бюджету від природної 

ренти становив за цей період 68,5 млрд грн, вияв-

лено, що доходи від природної ренти розподіляли-

ся між власниками видобувних підприємств та 

державою у пропорції 52:46. Це свідчить про ре-

зерви підвищення ставок плати за користування 

надрами та значний потенціал її використання для 

компенсації зниження ставки ЄСВ. 

2. Розгалужена система податкових пільг  

 Одним із факторів тінізації економіки є подат-

кові пільги, оскільки вони використовуються як 

інструмент уникнення податків, надають отриму-

вачам пільг переваги в конкурентній боротьбі, 

спонукаючи суб'єктів господарювання, позбавле-

них пільг, шукати інші способи зменшення подат-

кових зобов'язань, у тому числі ухилятися від 

сплати податків з метою покращення своїх конку-

рентних позицій.  

 Податкові пільги призводять до таких самих 

наслідків для доходів бюджету, як і тінізація еко-

номіки, – породжують їхні втрати. Про масштаби 

та динаміку останніх свідчить табл. 5. 

За даними табл., втрати бюджету від надання 

податкових пільг по трьох податках за 2004–

2011 рр. збільшились у 4,8 раза, при цьому такий 

темп їх зростання, як у 2011 р. порівняно з 2010 р. 

(162,7%), не спостерігався в жодному з попередніх 

років. Найдинамічнішими були втрати бюджету 

від надання пільг з податку на прибуток підпри-

ємств, які виросли за 2004–2011 рр. у 14,3 раза, 

в тому числі у 2011 р. порівняно з 2010 р. – у 7,3 

раза. Найменше зростання продемонстрували 

втрати від пільг з ПДВ – відповідно у 3,8 раза і на 

21,6%. Втрати від пільг з акцизного податку за 

2004–2011 рр. виросли у 4,7 раза, проте у 2011 р. 

вони характеризувалися рекордним темпом зрос-

тання – 251387,5%, збільшившись із 0,8 млн до 

2011,1 млн грн.  

Отже, з ухваленням Податкового кодексу де-

формації конкурентного середовища, зумовлені 

пільговим оподаткуванням, передусім наданням 

галузевих податкових пільг, поглибилися, що при-

звело до посилення мотивації до тінізації підприє-

мницької діяльності. Таким чином, позитивний 

ефект від заходів, спрямованих на зменшення ма-

сштабів ухилення від сплати податків і тінізації 

економіки, було значною мірою нівельовано за 

рахунок розширення системи податкових пільг, 

що свідчить про непослідовність податкової полі-

тики в Україні щодо реалізації цілей протидії ті-

ньовій економіці.  

Для їхньої реалізації, на нашу думку, необ-

хідно: 

 – переглянути систему податкових пільг на ос-

нові відмови від галузевих податкових пільг і за-

провадити замість них інвестиційну податкову 

знижку, право на яку матимуть усі суб'єкти госпо-

дарювання, що здійснюватимуть інвестиції та від-

повідатимуть встановленим вимогам. Зазначені 

заходи сприятимуть встановленню податкової 

справедливості для відновлення рівних умов кон-

куренції в економіці України; 

 – запровадити державне управління процесами 

надання, використання і скасування податкових 

пільг. З цією метою необхідно віднести податкові 
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Таблиця 5 

Втрати бюджету від надання податкових пільг 

Вид податку 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

Податок на прибуток 

підприємств, млн. грн 1075,5 424,4 740,4 1056,3 1674,9 1995,6 

 

2 097,5 

 

15 409,6 

Темп зростання, %    39,5  174,5 142,7 158,6 119,1  105,1 734,7 

Податок на додану 

вартість, млн. грн 10800,6 11513,4 12537,4 15969,5 20593,9 25517,5 

 

34 039,6 

 

41 375,7 

Темп зростання, %  106,6 108,9 127,4 129,0 123,9 133,4 121,6 

Акцизний податок з 

вироблених в Україні 

підакцизних товарів 

(продукції), млн грн 

 

 

 

424,4 

 

 

 

136,8 

 

 

 

0,5 

 

 

 

1,1 

 

 

 

0,7 

 

 

 

0,3 

 

 

 

0,8 

 

 

 

2 011,1 

Темп зростання, %  32,2 0,4 2,2 63,6 42,9 266,7 251387,5 

Всього, млн грн 12300,5 12074,6 13278,3 17026,9 22269,5 27513,4 36137,9 58796.4 

Темп зростання, %  98,2 110,0 128,2 130,8 123,5 131,3 162,7 
Джерело: розраховано за даними ДПА України за відповідні роки. 

пільги до складу видатків державного бюджету. 

Їхній облік поряд із прямими бюджетними видат-

ками дозволить оцінювати загальну суму держав-

них видатків (державних субсидій), що надаються 

прямими і непрямими методами, отже – загальну 

суму державної підтримки окремих видів діяльності 

та окремих груп платників податків. Крім зазначе-

ного, метою застосування єдиного підходу до ана-

лізу податкових пільг і бюджетних видатків 

є: забезпечення відповідальнішого ставлення до 

надання податкових пільг – оприлюднення причин 

і умов їхнього надання, очікуваного результату 

використання; здійснення порівняльного аналізу 

ефективності податкових і бюджетних видатків як 

передумови для вибору найбільш доцільного спо-

собу державної підтримки певних видів діяльності 

і суб'єктів господарювання;  

– запровадити постійний контроль і моніторинг 

за використанням податкових пільг; 

– забезпечити оприлюднення звітів ДПА Ук-

раїни про втрати бюджету внаслідок надання по-

даткових пільг. 

Контроль за використанням діючих пільг пови-

нен дати поштовх зміні підходів до їхнього запро-

вадження. Необхідно зробити правилом, що вве-

денню пільг для окремих видів діяльності (у разі, 

якщо такі спроби продовжуватимуться) повинне 

передувати обговорення економічного стану від-

повідної галузі, визначення проблем, для вирішен-

ня яких пропонується ввести податкові пільги, 

мети й умов їхнього надання, очікуваного резуль-

тату (економічного, соціального, фіскального) від 

їхнього використання. Це не тільки підвищить об-

ґрунтованість надання податкових пільг, але й 

стане чинником, що обмежить розширення їхнього 

переліку, а також полегшить подальший контроль 

за ефективністю використання. 
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ЗИМОВЕЦЬ В.В., д-р екон. наук  

завідувач відділу фінансів реального сектора ДУ «Інститут економіки та прогнозування НАН України» 

НАГРОМАДЖЕННЯ КАПІТАЛУ РЕАЛЬНОГО СЕКТОРА  

ТА ФІНАНСОВА ПОЛІТИКА ДЕРЖАВИ 

Проблема нагромадження капіталу реального 
сектора економіки ніколи не втрачала своєї акту-
альності у зв’язку з дефіцитністю капіталу як ре-
сурсу (хоча на певних етапах розвитку окремих 
країн мали місце надлишкові заощадження та від-
бувався "експорт" капіталу). Формування глобаль-
них ринків на засадах ліберальних концепцій роз-
витку протягом тривалого періоду 1990–2000-х рр. 
зумовило виникнення новітньої системи міжнарод-
ного перерозподілу капіталу та внесло корективи 
у дієвість фінансової політики окремих держав. 
Вплив державної фінансової політики на нагрома-
дження капіталу у реальному секторі країн з рин-
ками, що формуються, до яких відноситься Украї-
на, має свої особливості, пов’язані із невисоким 
рівнем розвитку фінансового сектора, несформо-
ваністю ринкових інститутів та пов’язаними з цим 
вищими (порівняно з розвиненими країнами) ри-
зиками інвестування. Низька норма нагромаджен-
ня капіталу практично перекреслює перспективи 
економічного розвитку країни, тоді як можливості 
державної фінансової політики в умовах глобалі-
зації обмежуються. Разом це створює комплекс 
невирішених економічною наукою проблем.  

Проблема нагромадження капіталу загострилася 
після фінансової кризи унаслідок падіння норми 
нагромадження в 2009–2010 рр. та переформату-
вання світової фінансової архітектури, зумовленого 
стрімким зростанням боргової залежності розвине-
них країн і відповідного здорожчання вартості фі-
нансових ресурсів на світових ринках. Це зумовлює 
актуальність дослідження теоретико-мето-
дологічних аспектів формування такої державної 
фінансової політики, яка б сприяла процесам на-
громадження капіталу реального сектора.  

Метою дослідження є аналіз тенденцій, виок-
ремлення проблем та розроблення концептуальної 
основи (framework) державної фінансової політики, 
орієнтованої на нагромадження капіталу реального 
сектора України, та визначення її параметрів. 

Теоретико-методологічні основи впливу фінансо-
вої політики держави на процеси нагромадження 
капіталу реального сектора економіки було закладе-
но у роботах Дж.Даймонда
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, С.Кузнєца
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П.Ромера
41

, Т.Серджента та Н.Уоллеса
42

, 
С.Майерса

43
, М.Міллера та інших зарубіжних еко-

номістів. В українській економічній науці окремі 
проблеми формування державної фінансової політи-
ки досліджувались у роботах В.Баліцької, 
А.Даниленка, Т.Єфименко, Ю.Іванова, В.Опаріна, 
А.Соколовської, Л.Шаблистої, С.Юрія, А.Федоренка 
та інших. Дослідження у сфері державної фінансо-
вої політики можна поділити на три основні групи: 
перша – це розроблення проблем впливу окремих 
складових такої політики та/або її інструментів на 
макроекономічні показники; друга – це розроблення 
питань взаємозв’язку між окремими макрофінансо-
вими індикаторами та економічним зростанням; 
третя – це роботи, у яких досліджується взає-
мозв’язок складових такої політики та їхній спіль-
ний вплив на окремі макрофінансові індикатори. 
Сегментація досліджень у сфері державної фінансо-
вої політики не дала можливості чітко визначити 
спільну для усіх її складових кінцеву ціль. Саме це 
завадило формуванню концептуальної визначеності 
щодо принципового питання економічного розвит-
ку – впливу такої політики на нагромадження капі-
талу реального сектора економіки. 

Визначення основоположних понять цього 
дослідження є необхідним для унеможливлення 
двозначних трактувань його змісту та висновків. 
Під реальним сектором ми розуміємо сектор 
нефінансових корпорацій (корпорації, основним 
видом діяльності яких є виробництво ринкових 
товарів або нефінансових послуг відповідно до 
п. 4.94 СНР 2008) та некорпоративний сектор 
(приватні підприємці), якому відповідають 
окремі субсектори сектора домогосподарств – 
п.4.161 СНР 2008 – роботодавці (employers) та 
самозайняті особи (own-account workers)

44
. Таке 

визначення дещо відрізняється від загальнопо-
ширеного, відповідно до якого реальний сектор 
– сукупність галузей економіки, що виробляють 
матеріальні та нематеріальні товари і послуги, за 
винятком фінансово-кредитних і біржових опе-
рацій, які не відносяться до цього сектора

45
. На-

                                                                                 
41 Romer P. Increasing Returns and Long Run Growth // Jour-

nal of Political Economy. – 1986. – Vol. 94. – P. 1002–1037. 
42 Sargent T. and Wallace N. Some Unpleasant Monetarist 

Arithmetic // Quarterly Review, FRB of Minneapolis, fall 

1981 [Reprinted in Rational Expectations and Inflation. – 2 

nd Edition NY: Harper Collins College Publishers 1993]. 
43 Stewart C. Myers The capital structure puzzle // Journal of 

Finance. – 1984. – № 39. – P. 575–592. 
44 System of National Accounts 2008 [Електронний ре-

сурс] – UN,  New York, 2009. – 663 p.– Доступний з: 

<http://unstats.un.org/unsd/sna1993/img/pdf.gif>. 
45 Райзберг Б.А., Лозовский Л.Ш., Стародубцева Е.Б. 

Современный экономический словарь. – 5-е изд., пере-

http://ideas.repec.org/h/nbr/nberch/1452.html
http://ideas.repec.org/h/nbr/nberch/1452.html
http://ideas.repec.org/h/nbr/nberch/1452.html
http://ideas.repec.org/s/nbr/nberch.html


 

40 

ми свідомо не враховується нагромадження ка-
піталу у секторі публічних державних послуг, 
що зумовлене такими умовами формування дже-
рел його фінансування, які докорінно відрізня-
ються від ринкових. 

Під державною фінансовою політикою ми ро-
зуміємо законодавчо визначену діяльність держави 
з регулювання фінансових відносин у суспільстві 
та перерозподілу фінансових ресурсів між секто-
рами та інституційними одиницями, яка включає 
монетарну та фіскальну політику. Для успішної 
реалізації стратегічних завдань економічного роз-
витку країни ієрархія завдань фінансової політики 
повинна бути підпорядкована пріоритетній ін-
струментальній цілі – нагромадженню капіталу 
реального сектора. У свою чергу, фінансова стабіль-
ність має розглядатись як одна з передумов, необ-
хідних для нагромадження капіталу, тобто як ін-
струментальна ціль такої політики. 

На необхідності підпорядкування інструменталь-
них цілей державної фінансової політики нагро-
мадженні фінансових ресурсів для розвитку еконо-
міки наголошує А.Даниленко, який визначає фінан-
сову політику як сукупність цілеспрямованих 
державних заходів щодо формування і ефективного 
використання фінансових ресурсів країни, що 
включають в себе ресурси її окремих регіонів, сек-
торів економіки, підприємств і домогосподарств 
для забезпечення стабільного соціально-
економічного розвитку країни на основі викорис-
тання відповідних фінансово-монетарних важелів 
та інституційного середовища, що сприяють реалі-
зації цієї політики"

46
. Відповідно до цього визна-

чення розкривається механізм дії державної фінан-
сової політики на економіку через вплив на фінан-
сові ресурси (термін "фінансові ресурси" у цьому 
випадку означає джерела власного і позичкового 
капіталу) та їхнє ефективне використання.  

Зважаючи на відсутність консенсусу в розумін-
ні поняття капіталу реального сектора, необхідно 
визначити його недвозначне змістовне наповнення 
та підходи щодо його кількісного виміру у нашій 
роботі. Ми поділяємо підхід, започаткований 
С.Кузнєцом, відповідно до якого "у сучасному 
суспільстві капітал – це запаси засобів (the stock of 
means), відокремлених від людей і юридично за-
кріплених у розпорядженні (суб’єкта. – В.З.) для 
проведення економічних трансакцій, спрямованих 
на виробництво товарів або доходів"

47
. Ним чітко 
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визначаються дві основні форми капіталу – това-
ри, або матеріальні активи (tangible assets), та ви-
моги (claims), до складу яких С.Кузнєц включає 
фінансові та нематеріальні активи. 

До складу капіталу реального сектора необхід-
но включати всі форми, які виникають у процесі 
його кругообігу, зокрема, машини, обладнання, 
запаси, готову продукцію, товари, фінансові акти-
ви тощо. Визначаючи обсяги нагромадження капі-
талу реального сектора, некоректно ігнорувати 
приріст оборотних фінансових активів, оскільки це 
питання забезпечення ліквідності підприємств та 
видів економічної діяльності. Це стосується як 
теорії фінансів, так і цілей державної фінансової 
політики. Будь-яке підприємство (або інвестицій-
ний проект) не може функціонувати без фінансо-
вих активів через необхідність підтримання розсуд-
ливого рівня ліквідності, відповідно дебіторська 
заборгованість (у межах нормального періоду обо-
ротності) та грошові кошти є не менш важливою 
складовою капіталу, так само як необоротні акти-
ви. Пропонується під нагромадженням капіталу 
реального сектора розуміти приріст активів 
у цілому, включаючи, але не обмежуючись чистим 
приростом матеріальних активів (необоротних 
та оборотних) і фінансових активів, які викорис-
товуються у виробничій діяльності. Йдеться про 
збалансований приріст активів підприємств реаль-
ного сектора, що зумовлює їхнє безперебійне фу-
нкціонування.  

Необхідні обсяги капіталу у формі основних 
засобів та оборотних матеріальних активів є тех-
нологічно обумовленими і залежать від тривалості 
виробничого циклу та ринкової вартості зазначе-
них активів. Підходи до визначення необхідних 
для нормального функціонування підприємств 
реального сектора обсягів фінансових активів (де-
біторської заборгованості та фінансових ресурсів) 
також є загальновідомими (моделі управління ро-
бочим капіталом, грошовим циклом та ліквідніс-
тю, які пов’язують попит на ліквідність із рівнем 
процентної ставки, зокрема, це поширена модель 
В.Баумоля

48
). Щодо приросту дебіторської забор-

гованості, то слід відрізняти такий приріст, пов'я-
заний зі зростанням обсягів продажу підприємств, 
у межах нормальної тривалості її періодів пога-
шення, від надмірного нагромадження заборгова-
ності у зв’язку з неплатоспроможністю контраген-
тів та платіжною кризою

49
.  

В економічній літературі питання нагрома-

дження капіталу реального сектора досліджується 

окремо на мікро- та макрорівні. 

На мікрорівні для кожного окремого підприєм-

ства важливим питанням є структура джерел фі-

нансування активів, тобто їхній розподіл на власні 
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кошти та запозичення. За визначенням 

О.Терещенка, "сукупний капітал підприємства 

складається з власного та позичкового капіталу"
50

. 

Проблема нагромадження капіталу перебуває в 

центрі уваги численних теорій структури капіталу, 

серед яких добре відомі конкуруючі між собою 

теорії компромісу (trade-off theory of capital 

structure) А.Крауса та Р.Ліценбергера
51

, таргетова-

ного левериджу С.Майерса (leverage target 

adjustment theory)
52

 та ієрархії джерел фінансуван-

ня капіталу (the Pecking Order theory) 

Г.Доналдсона, розвинена і популяризована 

С.Майерсом та Н.Меджлафом
53

. Основною про-

блемою є пошук оптимального співвідношення 

між власним і позичковим капіталом за критерієм 

максимізації рівня прибутковості підприємства. 

На макрорівні проблема нагромадження капіта-

лу реального сектора розглядається у тісному взає-

мозв’язку з нормою заощаджень, інвестиційним 

кліматом та фінансовою стабільністю у країні. Про-

цеси нагромадження капіталу досліджуються без 

урахування структури джерел його фінансування, 

переважно в рамках пошуку збалансованості між 

заощадженнями та інвестиціями взагалі. Серед ве-

ликого різноманіття підходів щодо використання 

інструментів фінансової політики держави для 

впливу на рівень нагромадження капіталу на мак-

рорівні можна виділити дві основні концепції: ак-

тивної та ліберальної (нейтральної) політики. 

Активна політика спрямована на підвищення 

норми нагромадження (теоретична основа – ідея 

Дж.М.Кейнса щодо необхідності вилучення над-

лишкових заощаджень, які не трансформуються 

в інвестиції). В умовах недосконалості ринкових 

механізмів та слабкості фінансового сектора "фор-

соване" нагромадження капіталу можливе і до-

цільне у формі державних інвестицій у підприєм-

ства реального сектора (не обов’язково державної 

форми власності), шляхом надання податкових 

пільг та фінансової підтримки. Ліберальна полі-

тика базується на положеннях про ефективність 

ринкового аллокативного механізму розміщення 

ресурсів, необхідності стимулювання приватних 

заощаджень та обмеження рівня державного пе-

рерозподілу ВВП.  

Спільним для обох типів державної політики 

є положення про те, що низька норма заощаджень 

та висока реальна процентна ставка не сприяють 

нагромадженню капіталу реального сектора. Оби-
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дві концепції базуються на спільних критеріях оп-

тимальності, але відповідно до першої оптималь-

ний рівень норми заощаджень встановлюється 

автоматично, а відповідно до другої держава може 

і повинна підвищувати його за допомогою інстру-

ментів активної політики. 

Фінансова система країни є завжди збалансо-

ваною матрицею фінансових відносин між окре-

мими контрагентами, у тому числі – із зовнішнім 

сектором. У цьому зв’язку важливою для нашого 

предмету є наступна теза – якщо фінансові зо-

бов’язання держави зростають швидшими тем-

пами, ніж її фінансові активи, це уповільнює про-

цес нагромадження капіталу інших секторів, зок-

рема реального сектора. Йдеться про те, що 

загальні обсяги доступних джерел фінансування 

активів обмежуються двома негнучкими парамет-

рами – фактичними обсягами внутрішніх заоща-

джень та потенційними обсягами зовнішніх запо-

зичень. Ми поділяємо точку зору Дж.Бьюкенена 

про те, що у ринковій економіці зростання бюджет-

ного дефіциту значною мірою витісняється 

("offset") скороченням приватних інвестицій унас-

лідок зменшення вільних фінансових ресурсів. 

Такий підхід є достатньо ґрунтовно розробленим 

у рамках гіпотези щодо ефекту витіснення 

("crowding out"), започаткованої у роботі 

Р.Спенсера та У.Йохе. Саме ними було обґрунто-

вано положення про те, що фіскальна політика 

забезпечує додаткові витрати, але не забезпечує 

додаткових джерел фінансування
54

. Багатьма при-

хильниками цього підходу було доведено, що сила 

дії ефекту витіснення залежить від умов фінансу-

вання державних витрат. Зокрема, Дж. Даймонд 

установив закономірність: якщо державні витрати 

фінансуються за рахунок податкових надходжень 

– це прямо зменшує обсяги заощаджень у недер-

жавних секторах економіки, якщо такі витрати 

фінансуються за рахунок внутрішніх запозичень – 

це зумовлює зменшення пропозиції вільних фінан-

сових ресурсів на ринку і, відповідно, погіршує 

умови залучення ресурсів для фінансування акти-

вів реального сектора
55

. На основі аналізу статис-

тичних даних А.Ахмедом та С.Міллером було 

встановлено, що фінансування державних інвести-

цій за рахунок податкових надходжень більшою 

мірою витісняє приватні інвестиції, аніж боргове 

фінансування
56

. Отже, в умовах закритої економі-

ки, держава не може суттєво підвищити норму 

нагромадження капіталу реального сектора, але 

може її суттєво знизити!!  
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Bank of St. Lois. – October 1970. – Р. 13. 
55 Diamond J. Government Expenditure and Economic 

Growth: An Empirical Investigation // IMF Working Paper / 

IMF Washington D.C. – № 89/45. 
56 Ahmed H., Miller S.M. Сrowding-out and crowding-in ef-

fects of the components of government expenditure // Contem-

porary Economic Policy. – 2000. – № 18. – P. 124–133. 
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Існує точка зору, що в умовах глобалізації фінан-

сових ринків теоретична конструкція "ефекту витіс-

нення" втрачає чинність, оскільки значно розширю-

ються можливості підприємств залучати джерела 

фінансування капіталу на зовнішніх ринках, і тому 

вплив "ефекту витіснення" на обсяги приватних інве-

стицій послаблюється
57

. До певних меж такий меха-

нізм працює, проте остання фінансова криза пере-

конливо довела, що раптова недоступність зовнішніх 

джерел фінансування (в умовах кризи) може на три-

валий час паралізувати фінансову систему країни та 

зупинити інвестиційний процес.  

Ми підтримуємо точку зору, згідно з якою 

ефект витіснення послаблюється з розвитком наці-

онального фінансового сектора (йдеться про внут-

рішні джерела фінансування нагромадження капі-

талу). Для цього пропонується визначати коефіці-

єнт абсорбції шляхом ділення валового 

державного боргу на агрегат широких грошей. 

Підвищення цього коефіцієнта означає посилення 

ефекту витіснення. Нами було доведено, що саме 

низька абсорбційна спроможність фінансових сис-

тем країн із ринками, що формуються, впливає на 

волатильність ринкових процентних ставок та їх-

ню залежність від фіскальної політики. Характер-

ним є щільний взаємозв’язок між обсягами держав-

ного боргу і рівнем процентної ставки, що можна 

вважати особливістю взаємодії монетарної і фіскаль-

ної політик у цій групі країн
58

. 

Державна фінансова політика впливає на про-

цес нагромадження капіталу реального сектора 

через прямі і непрямі канали впливу
59

. Відповідно 

до нашого підходу до непрямих каналів впливу 

відносяться монетарний канал (вплив через рівень 

процентних ставок та обмінний курс). До прямих 

каналів впливу – фіскальний і кредитний канали 

впливу. Через фіскальний канал державна політи-

ка шляхом оподаткування впливає на обсяги чис-

того прибутку і, відповідно, потенційних джерел 

самофінансування підприємств. Фіскальна експан-

сія (випереджаюче зростання державних витрат 

порівняно зі зростанням ВВП) спричинює зміни 

у структурі ВВП на користь споживання (у разі 

зростання соціальних видатків) і скорочення інве-

стицій, що призводить до формування дефіциту 

власного капіталу у промисловості. Далі у статті 

буде досліджено вплив державної фінансової полі-

тики на нагромадження капіталу реального секто-

                                                                                 
57 Crowding out [Електронний ресурс] // The Economist.  

– Доступний з : <http://www.economist.com/research/ 

Economics/alphabetic.cfm?letter=C#crowdingout>. 
58 Зимовець В. Державна фінансова політика економіч-

ного розвитку: монографія / В.В.Зимовець ; НАН Украї-

ни ; Ін-т економіки і прогнозування НАН України. – К.,  

2010. – С. 227.  
59 Державна політика стабілізації фінансів підприємств 

: монографія / [А.І.Даниленко, В.В. Зимовець, O.М. 

Кошик та ін] ; за ред. чл.-кор. НАН України 

А.І.Даниленка ; НАН України ; Ін-т екон. та прогнозув. 

– К., 2011. – С.41–44. 

ра України згідно із системним підходом, відпо-

відно до якого ефект витіснення посилюється 

разом із зниженням абсорбційної спроможності 

фінансової системи країни та відповідним зрос-

танням реальних процентних ставок.  

Для визначення характеру та особливостей 

впливу державної фінансової політики на нагро-

мадження капіталу реального сектора економіки 

України далі буде проаналізовано тенденції такого 

нагромадження капіталу разом із тенденціями нор-

ми заощаджень, а також зрушення у структурі 

джерел фінансування активів реального сектора 

у контексті фінансової політики.  

Для визначення напрямів державної фінансової 

політики України щодо підвищення обсягів на-

громадження капіталу реального сектора економі-

ки спочатку ідентифікуємо проблеми та диспропор-

ції у цій сфері. У табл. 1 наведено основні пара-

метри, що характеризують тенденції нагро-

мадження капіталу реального сектора України (до 

складу якого включено всі види економічної дія-

льності за винятком фінансової), інформація про 

активи і джерела фінансування яких оприлюдню-

ється Держстатом. 

За період із 2005 по 2012 рр. номінальні активи 

реального сектора зросли на 3,1 трлн грн, або 

в 2,57 раза, у тому числі оборотні – в 4,2 раза, не-

оборотні – в 3,1 раза. Таким чином, мала місце тен-

денція до випереджаючого зростання оборотних 

активів. Тенденція щодо випереджаючого зростан-

ня оборотних активів у 2008–2010 р. може бути ци-

клічно обумовленою і пов’язаною із: а) зростанням 

запасів готової продукції та незавершеного вироб-

ництва; б) зростанням дебіторської заборгованості 

у зв’язку зі зниженням платоспроможності контра-

гентів; в) дефіцитом ліквідності, зумовленим зрос-

танням процентних ставок в умовах банківської 

кризи. Підприємства потребують додаткових, деда-

лі більших за обсягами джерел фінансування акти-

вів, що в умовах об’єктивного циклічного падіння 

норми заощаджень призводить навіть не до подо-

рожчання, а до недоступності фінансових ресурсів. 

Погіршення активів і швидке зростання дебіторсь-

кої заборгованості свідчить про формування низь-

коефективної структури капіталу під час фінансової 

кризи 2008–2009 рр.  

У 2010–2011 рр. тенденція щодо пропорційного 

зростання оборотних та необоротних активів від-

новилась, але для подолання структурних диспро-

порцій в активах реального сектора необоротні 

активи повинні зростати швидшими темпами 

у 2012–2014 рр. (за нашими оцінками таке пере-

вищення має становити 1,2 раза). У майбутньому 

можливості щодо вирівнювання диспропорцій за-

лежатимуть від двох речей: макроекономічної ди-

наміки у 2013–2014 рр. та післякризової структури 

джерел фінансування на початку 2012 р.  

Протягом 2005–2011 рр. відбулися значні зру-

шення не лише у структурі активів реального секто-

ра, але й у джерелах  їхнього фінансування. На рис. 1 
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Таблиця 1 

Тенденції нагромадження капіталу реального сектора економіки України, млрд грн 

Показник 2005* 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

Номінальні показники         

Активи  1213,6 1477,8 1739,2 2254,3 2925,4 3215,0 3672,8 4336,4 

Необоротні активи  661,0 820,1 945,2 1116,6 1467,3 1458,3 1746,1 2017,1 

Оборотні активи  552,6 657,7 794,0 1137,7 1458,1 1756,7 1926,7 2319,3 

Власний капітал 568,2 641,4 778,3 972,3 1094,7 1171,9 1238,7 1389,8 

Довгострокові зобов'язання 91,8 131,7 211,4 328,6 532,0 554,3 631,4 732,2 

Поточні зобов'язання 553,6 704,7 749,5 953,4 1298,7 1488,8 1802,7 2214,4 

Власний оборотний капітал 

(NWC) -1,0 -47,0 44,5 184,3 159,4 267,9 124,0 104,9 

Рівень боргової залежності 1,14 1,30 1,23 1,32 1,67 1,74 1,97 2,12 

Покриття поточних ак-

тивів NWC -0,00  -0,07  0,06  0,16  0,11  0,15  0,06  0,05  

Реальні показники, дискон-

товані за індексом дефлято-

ром ВВП          

Активи  1213,6 1189,9 1219,8 1288,6 1300,3 1264,6 1269,5 1295,5 

Власний капітал  568,2 516,5 545,9 555,8 486,6 461,0 428,2 415,2 
* На початок року. 

Джерело: за даними Держстату України [Електронний ресурс]. – Доступний з : http://www.ukrstat.gov.ua. 
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Рис. 1. Джерела фінансування активів реального сектора економіки України в 2005–2012 рр. 
Джерело: складено за даними табл. 1. 

порівнюються тенденції номінальних обсягів влас-

них і залучених джерел фінансування активів ре-

ального сектора економіки України. Протягом 

2005–2007 рр. власний капітал та поточні зо-

бов’язання зросли в 1,7 раза, а довгострокові зо-

бов’язання – в 3,6 раза. Через це дещо покращилася 

ситуація із забезпеченістю реального сектора влас-

ними обіговими коштами, консолідовані обсяги 

яких зросли з нуля (на початку 2005 р.) до 184 млрд 

грн (на початку 2008 р.). У кризовий період (2008–

2009 рр.) поточні зобов’язання підприємств прис-

корено зросли в 1,56 раза, тоді як власний капітал –

 лише в 1,2 раза. Зростання довгострокових зо-

бов’язань у 1,68 раза протягом 2008–2009 рр. пояс-

нюється переважанням у їхньому складі зобов’язань 

в іноземній валюті та їхньою переоцінкою. Почи-

наючи з 2010 р., погіршується забезпеченість ре-

ального сектора власним оборотним капіталом, 

який скоротився з 268 млрд грн на початку 2010 р. 

до 105 млрд грн на початку 2012 р. (рис. 2). В умо-

вах циклічно обумовленої стагнації банківського 

кредитування це призводило до розгортання пла-

тіжної кризи, подовження грошового циклу та 

зниження оборотності активів. 

Помірне зростання боргової залежності підпри-

ємств реального сектора мало місце і в докризовий 

період (підвищення коефіцієнта загального левери-

джу з 1,14 на початку 2005 р. до 1,32 на початку 

2008 р., табл. 1). Це пояснюється сприятливими мак-

роекономічними умовами цього періоду, зростанням 

довіри між кредиторами і позичальниками і загалом 

оцінюється нами як позитивна тенденція. До того 

ж, прийнятним рівнем загального левериджу (у сві-

товій практиці) вважається показник 1,5. Таким чи-

ном, розвиток фінансових відносин реального секто-

ра України у докризовий період не характеризується 

обтяженістю боргами, рівень боргової залежності 

у згаданий період не досягає критичної межі.  
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Рис. 2. Боргова залежність і забезпеченість власними оборотними коштами підприємств реального 

сектора економіки України у 2005–2012 рр. 
Джерело: складено за даними табл.1. 

Починаючи з 2008 р. сформувалася тенденція до 

швидкого зростання боргової залежності реального 

сектора (рис. 2) – з 1,32 на початку 2008 р. до 2,12 на 

початку 2012 р. Одночасно у цей же період погіршу-

ється забезпеченість реального сектора власними 

обіговими коштами – якщо до початку кризи за ра-

хунок стійких джерел (власного капіталу і довго-

строкових зобов’язань) фінансувалось 16% оборот-

них активів, то в 2011–2012 рр. цей обсяг скоротився 

утричі – до 5% оборотних активів. Ризики технічної 

неплатоспроможності у реальному секторі еконо-

міки України на початку 2012 р. досягли критичного 

рівня. Дефіцит власного капіталу реального сектора 

на початку 2012 р. оцінюється на рівні 700–800 млрд 

грн (ідеться про те, що залучення позичкового капі-

талу на прийнятних для реального сектора умовах 

буде можливим лише після зниження левериджу до 

рівня 1,5, що випливає з теорії компромісу (trade-off 

theory of capital structure), відповідно до якої надмір-

ний рівень боргової залежності погіршує умови кре-

дитування
60

). 

Високі темпи зростання цін протягом 2005–

2012 рр. вимагають від нас проаналізувати не лише 

номінальні тенденції активів і зобов’язань підпри-

ємств реального сектора, але й реальні (дисконто-

вані на темпи інфляції). Для цього номінальну вар-

тість активів на початку кожного року було дискон-

товано за кумулятивним індексом стосовно 

показника дефлятора ВВП за період 2005–2011 рр. 

Було отримано такі результати – активи реального 

сектора України за останні 7 років фактично не 

зросли: якщо на початку 2005 р. вони становили 

1213,6 млрд грн, то на початку 2012 р. – 1296 млрд 

грн (що відповідає темпам приросту на рівні 0,93% 

на рік). Водночас власний капітал (у реальному 

                                                                                 
60 Stewart C. Myers The capital structure puzzle // Journal of 

Finance. – 1984. – № 39. – P. 575–592. 

вимірі) скоротився з 568 млрд грн до 415 млрд грн, 

тобто на 27% (при цьому найбільші втрати власно-

го капіталу припадають на 2008–2009 pр., протя-

гом яких їхні обсяги становили 95 млрд грн). По-

ряд із впливом низки об’єктивних чинників, які 

зумовили збитковість підприємств (падіння експор-

ту та переоцінка валютних боргів), на "втечу" ка-

піталу з реального сектора впливала також полі-

тична та фінансова нестабільність, що зумовило 

зростання тіньової економіки.  

Таким чином, серед основних тенденцій у ди-

наміці капіталу реального сектора України у су-

часних умовах (в 2005–2012 pр.) можна виділити 

такі: 1) чітко виражену стагнацію (дуже повільні 

темпи) зростання активів реального сектора; 

2) суттєве погіршення інвестиційної привабливості 

та кредитоспроможності підприємств унаслідок 

процесу декапіталізації, що зумовив зростання 

боргової залежності; 3) циклічно обумовлене по-

гіршення якості та структури активів підприємств 

реального сектора. 

Тенденція до падіння обсягів власного капіталу 

реального сектора була зумовлена не лише цик-

лічними збитками в 2008–2009 pр. Низька частка 

власних коштів у джерелах фінансування реально-

го сектора мала місце і в докризовий період, що не 

дозволило нагромадити достатні резерви фінансо-

вої стійкості на період економічного спаду. В умо-

вах високої волатильності обсягів кредитування, 

що характерна для України, реальний сектор її 

економіки характеризується надмірною вразливіс-

тю до коливань внутрішнього і зовнішнього попи-

ту, що у свою чергу підвищує ризики інвестування 

і гальмує процеси нагромадження капіталу. Вини-

кає замкнене коло.  

Через це потребують вивчення причини вкрай 

низького рівня заощаджень реального сектора, 

оскільки ця проблема є ключовою. Поряд із впли-
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вом інституційних чинників, які не є предметом 

цього дослідження, та об’єктивних чинників, 

пов’язаних зі світовою фінансовою кризою, на 

формування несприятливих умов нагромадження 

капіталу реального сектора впливала державна 

фінансова політика 2005–2010 рр. Далі, викорис-

товуючи положення про залежність ефекту витіс-

нення від рівня абсорбційної спроможності фінан-

сового сектора, ми з’ясуємо, наскільки відчутним 

був цей вплив (його масштаби) на процеси нагро-

мадження капіталу. У табл. 2 наведено основні 

параметри впливу державної фінансової політики 

на процес нагромадження капіталу, серед яких 

найвагомішими (такими, що впливають на ефект 

витіснення) є рівень державного перерозподілу 

ВВП, норма заощаджень, рівень розвитку фінан-

сового сектора (монетизація ВВП) та боргова за-

лежність держави.  

Можна виокремити такі визначальні тенденції. 

Якщо протягом 1999–2002 рр. рівень державного 

перерозподілу ВВП перебував у межах, які не пе-

ревищували 35%, у наступному періоді (2003–

2010 рр.) цей рівень мав чітко виражену тенденцію 

до зростання – з 35,6% ВВП y 2002 р. до 47,6% 

ВВП y 2010 р. Водночас тенденція до зниження 

боргової залежності держави (з 61% ВВП y 1999 р. 

до 12,3% ВВП y 2007 р.) співпадає з тенденцією 

щодо підвищення норми нагромадження капіталу 

загалом по економіці, яка зросла з 17,3% ВВП 

в 1999 р. до 27,9% ВВП y 2008 р. Таким чином, 

гіпотеза Дж.Даймонда про посилення ефекту ви-

тіснення у разі фінансування зростання державних 

витрат за рахунок збільшення податків (для періо-

ду 1999–2007 рр. в Україні) не підтверджується. 

Разом із тим на рис. 3 чітко показано, що, почина-

ючи з 2004 р., в Україні стрімко знижується норма 

валових заощаджень – із 31,8% в 2004 р. до 16,7% 

ВВП y 2009 р. 

Таблиця 2 

Параметри впливу державної фінансової політики на нагромадження капіталу  

реального сектора економіки України (1999–2010), % 

Показник 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 

Рівень державного пере-

розподілу ВВП  
34,1 34,5 34,4 35,6 37,2 41,5 44,1 44,6 44,3 45,0 49,3 47,6 

Норма валових заоща-

джень 
22,5 24,6 25,6 27,7 27,8 31,8 25,7 23,3 24,6 20,8 16,6 18,3 

Монетизація ВВП 16,9 19,0 22,4 28,7 35,6 36,5 44,0 48,0 55,0 54,4 53,0 55,2 

Норма нагромадження 

(ВНК) 
17,3 19,6 21,8 20,1 22,0 21,1 22,6 24,7 28,2 27,9 16,7 18,3 

Чисте запозичення до 

ВНК 
-29,2 -25,2 -17,4 -37,8 -26,4 -50,5 -13,2 5,8 12,8 25,5 -0,0 -0,0 

Державний борг до ВВП 61,0 45,3 36,5 33,5 29,0 24,7 17,7 14,8 12,3 20,0 34,7 39,5 

Коефіцієнт абсорбції  360,7 238,2 163,1 116,8 81,4 67,8 40,2 30,8 22,4 36,7 65,5 71,5 

Процентна ставка  55,0 41,5 32,3 25,4 17,9 17,4 16,0 15,1 13,9 17,6 20,9 14,6 

Джерело: за даними Європейського банку реконструкції і розвитку [Електронний ресурс]. – Доступний з : 

http://www.ebrd.com/; Зведені національні рахунки [Електронний ресурс]. – Доступний з : www.ukrstat.gov.ua; Огляд 

депозитних корпорацій (включаючи Національний банк) [Електронний ресурс]. – Доступний з : www.bank.gov.ua. 
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Рис. 3. Структурні зрушення в джерелах фінансування капіталу сектора нефінансових корпорацій 

в Україні в 2005–2010 рр. 
Джерело: складено за даними табл. 2. 
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Ми пояснюємо збереження позитивної тенденції 

до зростання норми заощаджень y 2005–2007 рр. 

тим, що ефект витіснення не проявлявся внаслідок 

доступності фінансування на зовнішніх ринках та 

припливом іноземного капіталу у фінансовий сек-

тор України. Відношення обсягів чистих запозичень 

до валового нагромадження капіталу зростало і ста-

новило 5,8% в 2006 р., 12,8% в 2007 р. і 25,5% 

y 2008 р, що цілком пояснює тенденцію до зростан-

ня норми нагромадження. Починаючи з 2009 р., 

зростання коефіцієнта абсорбції чинить негативний 

вплив на процеси нагромадження унаслідок прис-

кореного зростання державного боргу порівняно зі 

спроможністю фінансового сектора України фінан-

сувати таке зростання. Якщо на кінець 2007 р. ко-

ефіцієнт абсорбції становив 22,4%, то на кінець 

2010 р. – 71,5%, що суттєво посилило ефект витіс-

нення, як це відображається у падінні норми нагро-

мадження капіталу в цілому по економіці (з 27,9% 

ВВП y 2008 р. до 18,3% ВВП y 2010 р.). Можна 

зробити висновок про яскраво виражений негатив-

ний вплив державної фінансової політики на проце-

си нагромадження капіталу у реальному секторі 

через фіскальний канал. Наслідком зниження аб-

сорбційної спроможності фінансового сектора стало 

зростання дефіцитності фінансових ресурсів на 

внутрішньому ринку та відповідне формування  

тенденції до підвищення рівня процентних ставок 

(встановлено, що при такому перевищенні держав-

ним боргом обсягів грошової маси, за якого коефі-

цієнт абсорбції > 100%, процентні ставки стрімко 

зростають).  

Зростання загального рівня процентних ставок 

в умовах значної "роздутості" активів реального 

сектора (йдеться про зростання частки дебіторсь-

кої заборгованості) та високий рівень його борго-

вої залежності, фактично блокує кредитний канал 

впливу державної фінансової політики на процеси 

нагромадження капіталу реального сектора еко-

номіки України. Відповідно, вирішення проблеми 

нагромадження капіталу зміщується у площину 

збільшення власних коштів (власного капіталу) 

підприємств. 

Висновки. Повільні темпи зростання активів 

реального сектора (чітко виражена стагнація) 

в 2005–2012 pр. (поряд із впливом інституційних 

чинників, включаючи несприятливе інвестиційне 

середовище в Україні за відсутності прогресу 

у його покращенні) були зумовлені:  

– погіршенням інвестиційної привабливості та 

кредитоспроможності підприємств реального сек-

тора внаслідок декапіталізації та зростання креди-

торської заборгованості, що зумовило зростання 

їхньої боргової залежності; 

– погіршення якості і структури активів підп-

риємств реального сектора, що у поєднанні 

з уповільненням їхньої оборотності зумовило зро-

стання попиту на зовнішні джерела фінансування; 

– зниженням норми заощаджень в цілому по 

економіці, спричинене проциклічною фіскальною 

політикою в 2005–2008 рр., яка полягала в підви-

щенні рівня державного перерозподілу ВВП 

в умовах економічного зростання, і формуванням 

моделі економіки споживання, тобто економіки 

з низькою нормою нагромадження; 

– вичерпанням податкових джерел фінансуван-

ня державних витрат і стрімким зростанням дер-

жавного боргу (за умови стагнації банківської сис-

теми і низького рівня монетизації ВВП), які приз-

вели до суттєвого підвищення коефіцієнта 

абсорбції, що у поєднанні з недоступністю фінан-

сування для переважної частини підприємств на 

зовнішніх ринках призвели до посилення ефекту 

витіснення в 2009–2011 рр. 

У перспективі забезпечення сприятливих умов 

нагромадження капіталу реального сектора Украї-

на потребує переходу до фіскальної політики, що 

базується на чітких правилах, до складу яких не-

обхідно включити дотримання граничних рівнів 

коефіцієнта абсорбції, що дозволить упередити 

негативний вплив ефекту витіснення. Через це 

переконані, що орієнтована на нагромадження ка-

піталу реального сектора довгострокова фінансова 

політика України – це поетапне зниження держав-

ного перерозподілу до рівня 35–40% ВВП, прий-

нятного для країн із середнім ступенем економіч-

ного розвитку, що дозволить вивільнити ресурси, 

необхідні для фінансування процесів нагрома-

дження капіталу реального сектора. 
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ГРОШОВІ АСПЕКТИ ФІНАНСОВОЇ СТАБІЛІЗАЦІЇ 

Враховуючи багатоаспектність і складність цієї 

теми, потрібно насамперед визначитися з самим по-

няттям фінансової стабілізації. Адже у вітчизняній 

літературі однозначного його визначення немає. Одні 

автори трактують фінансову стабілізацію як макрое-

кономічну стабільність, інші – як збалансованість 

державного бюджету та інших фінансових фондів 

держави або як стабільність фінансового чи валютно-

го ринків. А в відомій американській "Энциклопедии 

банковского дела и финансов" Чарльза Дж. Вулфела 

це поняття взагалі відсутнє. 

Зважаючи на високу актуальність фінансової стабі-

лізації це поняття має право на існування, але нау-

ковцям і практикам потрібно чітко визначитися з його 

змістом. На нашу думку, найбільш адекватно виражає 

суть фінансової стабілізації визначення її як довготри-

валої збалансованості попиту і пропозиції на грошо-

вому ринку у кожній його складовій – ринках грошей, 

капіталу, на фінансовому і валютному ринках. 

Індикаторами збалансованості попиту і пропози-

ції на всіх цих ринках виступають їхні цінові інстру-

менти – процентна ставка, курсова ціна цінних папе-

рів, валютний курс. Чим довше триває стабільна ди-

наміка згаданих показників, чим менші амплітуди 

їхнього коливання навколо стабільного тренду, тим 

вищою можна вважати фінансову стабілізацію в кра-

їні. Порушити її може багато чинників, які діють, 

часто стихійно, на боці попиту і на боці пропозиції на 

кожному з названих ринків. Щоб відновити їхню 

рівновагу, держава повинна мати в своєму розпоря-

дженні механізми регулювання попиту і пропозиції 

на кожному з цих ринків. Специфікою таких механіз-

мів є те, що вони спираються переважно на регулю-

вання пропозиції грошових ресурсів завдяки емісій-

ній функції банків. Якщо попит перевищує пропози-

цію і це загрожує зростанням цінових індикаторів, то 

банки збільшують емісію грошей до адекватного рів-

ня, а не зменшують попит, якщо він суспільно до-

цільний. Та й досягти такого зниження економічними 

методами просто неможливо, оскільки попит форму-

ється децентралізовано і не піддається управлінню 

з єдиного центра (крім попиту держави). 

Така (моноцентрична) побудова механізмів ре-

гулювання грошового ринку істотно ускладнює ре-

гулювання його кон’юнктури, оскільки не дає 

об’єктивного заздалегідь визначеного критерію (об-

сягу попиту) для зміни пропозиції (маси) грошей. 

Тому банкам залишається орієнтуватись, регулю-

ючи пропозицію грошей, лише на стабільність ціно-

вих індикаторів, яка й служить опосередкованим 

критерієм збалансованості попиту і пропозиції. Але 

кожний з цих індикаторів, його рівень і динаміка 

формуються під впливом чинників, властивих тіль-

ки певному ринку, тому й стан їхньої розбалансова-

ності може істотно розрізнятися і потребувати різ-

них за спрямуванням змін пропозиції грошей: один 

– збільшення, а інший – зменшення, тому в межах 

загального механізму стабілізації грошового ринку 

формуються спеціалізовані механізми для регулю-

вання кожної його складової. Крім того, сама ста-

більність окремого індикатора не завжди правиль-

но відображає збалансованість ринку, особливо 

якщо вона підтримується штучно, як, наприклад, 

валютний курс. 

За роки незалежності Україна досягла значних 

успіхів у формуванні механізму регулювання грошо-

вого ринку, що реалізується через монетарну політи-

ку НБУ, та спеціалізованих регулятивних механізмів, 

що реалізуються через валютну політику, кредитну 

політику, систему регулювання ринку цінних папе-

рів. Наскільки ефективно використовувались ці ме-

ханізми в регулятивній практиці нашої держави можна 

визначити на основі аналізу динаміки основних мо-

нетарних індикаторів за три періоди: період економі-

чного зростання (2000–2007 рр.); період фінансово-

економічної кризи (2008–2009 рр.); період посткри-

зового відновлення (2010–2012 рр.). 

Стан грошового ринку протягом 8 років періоду 

економічного зростання можна оцінити як хроніч-

не і гіпервисоке перевищення попиту над пропози-

цією (табл. 1). 

Як видно з наведених даних, в період економіч-

ного зростання мала місце величезна невідповід-

ність в динаміці пов’язаних між собою економіч-

них і монетарних показників: грошова маса зрос-

тала в 10,2 раза швидше, ніж зростав реальний 

ВВП, і в 4,5 раза швидше, ніж номінальний ВВП. 

Дивує те, що цінові індикатори і на товарних, і на 

грошовому ринках так мляво відреагували на таке 

гігантське зростання маси грошей, не забезпечене 

зростанням товарної пропозиції. Індекс споживчих 

цін зріс у 2,3 раза, отже, лише частка (близько 

50%) приросту грошової маси була спрямована на 

товарні ринки. Курс гривні зовсім не змінився, 

отже, і на валютному ринку цей приріст грошей 

був затребуваний лише частково
61

. Рівень процент-

них ставок відреагував сильніше ніж валютний 

курс на диспропорцію, але далеко не так активно, 

як можна було б очікувати
62

. 

                                                                                 
61 Навіть якщо б весь приріст М2, не забезпечений приро-

стом ВВП, був спрямований на валютний ринок 

і трансформований у валютні запаси фізичних і юридич-

них осіб, це не усунуло б вказаної диспропорції, оскільки 

за сучасної методики визначення грошових агрегатів ці 

валютні запаси враховуються в агрегаті М2. 
62 Використання таких грошей на кредитному ринку, як і на 

валютному, не зменшує диспропорції між темпами прирос-

ту М2 і ВВП. Адже кредитний ринок обслуговують гроші 

не з поточної каси економічних суб’єктів, а переважно з їх 

тривалих запасів, які спочатку формуються, а потім вико-

ристовуються для кредитування і при цьому не зменшу-

ються. Якщо ці гроші спрямовуються для банківського 

кредитування, то запаси їх навіть зростають внаслідок 

грошово-кредитної мультиплікації.  
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Таблиця 1 

Динаміка економічних та монетарних показників за 2000–2007 рр.,  

% до попереднього року 

Показник 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 
За період 

(2000–2007) 

ВВП: 

– реальний 

– номінальний 

 

105,9 

130,4 

 

109,2 

120,1 

 

105,2 

110,6 

 

109,6 

118,4 

 

112,1 

129,1 

 

102,6 

123,1 

 

107,1 

121,8 

 

107,3 

131,9 

 

175,7 

417,0 

Грошова маса: 

– М2 

– грошова база 

 

145,3 

140,0 

 

143,2 

137,4 

 

142,3 

133,6 

 

147,5 

130,0 

 

132,3 

134,1 

 

153,9 

153,9 

 

134,3 

117,5 

 

150,8 

146,0 

 

1801,5 

1184,2 

Індекс споживчих цін (грудень 

до грудня) 

 

125,8 

 

106,1 

 

99,4 

 

108,2 

 

112,3 

 

110,3 

 

111,6 

 

116,6 

 

226,7 

Курс гривні до долара США (+,-) -4,18 +2,50 -0,60 +0,02 +0,49 +4,81 0,0 0,0 – 

Ставка (%) за кредитами банків  

(в усіх валютах) 

 

76,2 

 

79,1 

 

79,7 

 

84,1 

 

86,8 

 

96,0 

 

96,5 

 

95,7 

 

31,2 

Джерело: складено автором за даними: Бюлетень Національного банку України. – 2006. – № 12; Бюлетень Націо-

нального банку України. – 2012. – № 9. 

То куди ж подівся цей приріст грошової маси, не 

забезпечений приростом товарної пропозиції? У ньо-

го був тільки один вихід – розміститись у запасах 

фізичних і юридичних осіб, які мали великий незадо-

волений попит на гроші, що виник завдяки втраті 

раніше нагромаджених грошей унаслідок гіперінф-

ляції 90-х років. Більше того, навіть 18-кратне зрос-

тання грошової маси не дало можливості економіч-

ним суб’єктам задовольнити свій попит на гроші за 

тривалий період, про що свідчить той факт, що 

в 2007 р. – останньому році періоду зростання – вка-

зані диспропорція між монетарним і товарним інди-

каторами не ослабли. 

Проведений аналіз стану грошового ринку про-

тягом 2000–2007 рр. дає підстави зробити такі ви-

сновки: 

1) налякана жахами гіперінфляції 1990-х років 

монетарна влада України не скористалася сприятли-

вими умовами періоду економічного зростання і мак-

симально не задовольнила попит на гроші, що можна 

було зробити без посилення інфляції. Було втрачено 

можливість значно покращити фінансову базу всіх 

економічних суб’єктів, збільшити обсяги національ-

ного позичкового капіталу, зменшити потребу в іно-

земних позиках, збільшити ресурсну базу для розвит-

ку банківської системи та фінансового ринку в ціло-

му, що мало б позитивний вплив на фінансову 

стабілізацію, особливо на перспективу; 

2) через неповне задоволенню попиту на гроші 

економіка і банківська система України ввійшли в 

кризу 2008–2009 рр. фінансово ослабленими, не-

спроможними адекватно протистояти кризовим за-

грозам, тому й руйнівні наслідки кризи в Україні 

були більшими, ніж в інших країнах; 

3) політика стримуваного нарощування пропози-

ції грошей давала можливість реалізувати її лише за 

допомогою одного емісійного інструменту – викупу 

валюти на валютному ринку. На цей інструмент при-

падало близько 70% всієї емісії за цей період
63

. Інші 

інструменти, особливо рефінансування банків, не 

                                                                                 
63 Фіскально-бюджетна та грошово-кредитна політика 

України: проблеми та шляхи посилення взаємозв’язку: 

моногр. / за ред. чл.-кор. НАНУ А.І. Даниленка ; НАН 

України, Ін-т економ. та прогнозув. – К., 2012. – С. 250.  

були задіяні і банки виявилися погано підготовлени-

ми до нарощування пропозиції грошей в умовах де-

фіцитного платіжного балансу і фінансової кризи, 

коли інструмент валютної інтервенції виявився не-

спроможним забезпечити емісійні потреби; 

4) розбалансованість грошового ринку навіть 

у формі перевищення попиту над пропозицією несе 

в собі загрози для фінансової стабілізації, особливо 

на мікрорівні. Підприємствам складно сформувати 

власний капітал, особливо обіговий, за рахунок влас-

них доходів і навіть кредиту, домогосподарствам 

важко профінансувати свої потреби за рахунок по-

точних доходів і вони змушені звертатися за креди-

тами; навіть уряду складно профінансувати держав-

ні витрати за рахунок власних доходів і позичок на 

внутрішньому ринку, хоча він є пріоритетним пози-

чальником, а тому змушений звертатися за кредита-

ми на зовнішні ринки. І чим більшими були наші 

успіхи в економічному розвитку, тим більшим ста-

вав попит на ресурси на грошовому ринку, в тому 

числі зовнішньому, і саме за рахунок останнього 

цей попит задовольнявся.  

Але разом із тим і гальмувалося зниження про-

цента. Складалося враження, що Україна досягла 

високого рівня фінансової стабілізації, котрий ви-

знають нібито навіть наші іноземні кредитори, оскіль-

ки дають кредити. Але чомусь усі забували, що разом 

із зовнішніми позиками в Україну завезено "бомбу 

уповільненої дії" у вигляді пропорційно зростаючих 

витрат на обслуговування заборгованості та реаль-

ного ризику девальвації гривні. Дивно, що цієї за-

грози не хотіли бачити не тільки уряд, а й НБУ. 

Таку поведінку уряду можна зрозуміти: він керу-

вався принципом: головне – взяти гроші сьогодні, 

щоб довше протриматися при владі. Оскільки наші 

уряди змінювалися майже щорічно і за їхніми по-

зиками повинні були розраховуватися наступні 

уряди. Але НБУ не мав би так поводитися. Адже 

в його руках був ключ для вирішення проблеми 

дефіциту фінансових ресурсів через внутрішній 

грошовий ринок шляхом  збільшення пропозиції 

національних грошей. 

Єдиним виправданням такої поведінки НБУ на 

грошовому ринку в цей період може бути той факт, 



 

49 

що представники МВФ, які допомагали уряду і НБУ 

у розробленні національної фінансової політики, ви-

магали керуватися у монетарній сфері політикою 

кількісного обмеження грошової маси, основаною на 

концепціях вульгарного монетаризму. Сутність цієї 

політики полягає в обмеженні пропозиції грошей 

інтервалом приросту грошової маси в 20–30% та 

жорсткій прив’язці грошової емісії до придбання 

іноземної валюти. Серйозні загрози такої політики 

для України можна побачити неозброєним оком. 

Вона змінює економічну базу грошового ринку 

України з розвитку національного виробництва на 

накопичення іноземної валюти, яка може здійсню-

ватися будь-яким способом: пріоритетним експор-

том за кордон усього, чим володіє Україна, – продук-

ції важкої промисловості, продукції сільського гос-

подарства, інших сировинних ресурсів, 

кваліфікованої робочої сили, продажем землі тощо, 

а якщо цим шляхом вирішити проблему не вдасться, 

то одержувати кредити насамперед у МВФ, а потім 

на міжнародних валютних ринках. 

Результати цієї монетарної політики не забарили-

ся. В Україні інвестується і розвивається лише екс-

портоорієнтоване виробництво та інфраструктура, що 

забезпечує успішну реалізацію адекватно зростаючого 

імпорту: складальне виробництво, комунікації, 

складські приміщення, супермаркети, інколи най-

більші в Європі, де продаються майже винятково 

іноземні товари. Монетизація економіки України, 

а значить і її платоспроможність, буде низькою, що 

підтверджується її сучасним станом. 

У період фінансової кризи (2008–2009 рр.) дина-

міка економічних та монетарних індикаторів в Укра-

їні погіршилася: 

– реальний ВВП знизився на 22,7 п. п.; 

– номінальний ВВП – зменшився на 3,7%; 

– обсяг грошової маси за агрегатом М2 – змен-

шився на 5,4%; 

– грошова база – зросла на 37,4%; 

– індекс споживчих цін – зменшився на 9,2%; 

– валютний курс гривні до долара США (офі-

ційний) – знизився на 58,1%; 

– процентна ставка за банківськими кредитами – 

зросла в середньому на 35%; 

– офіційні резервні активи – зменшилися на 

18,5%
64

. 

Із наведених даних видно, що за період кризи 

найбільше зросла грошова база (+37,4%) при змен-

шенні реального і номінального обсягу ВВП. На пер-

ший погляд може видатися, що НБУ під тиском кри-

зи перейшов від обмеженої до ліберальної монетар-

ної політики. Але це не так. Якщо враховувати, що за 

один передкризовий 2007 р. грошова база зросла на 

46%, тобто значно більше ніж за 2 кризові роки, і що 

загальна маса грошей в обороті не зросла, а зменши-

лася, тобто грошово-кредитний мультиплікатор пра-

цював не на збільшення, а на зменшення М2, то стає 

зрозумілим, що НБУ не пом’якшив, а ще посилив 

обмежувальну політику в період кризи, чим погіршив 

фінансові умови для виживання економічних 

                                                                                 
64 Розраховано за даними: Бюлетень Національного бан-

ку України. – 2012. – № 10. 

суб’єктів у складній ситуації, в тому числі для банків. 

Не випадково за два роки кризи 33 банки (або 16,7%) 

було позбавлено ліцензій (повністю чи частково) та 

ліквідовано (це кожний шостий банк), що вкрай нега-

тивно позначилося на платоспроможності (в умовах 

кризи) всіх економічних суб’єктів, які не тільки не 

могли одержати підтримки ліквідності від своїх бан-

ків, а й не змогли своєчасно скористатися власними 

коштами, що були заблоковані в банках.  

Лише один крок до лібералізації НБУ зробив на 

валютному ринку, "відпустивши" валютний курс на 

початку кризи, і гривня за короткий строк девальву-

вала на 58%, а за ринковим курсом іще більше. Але 

це був вимушений крок під загрозою повної втрати 

золотовалютних резервів, які за короткий строк змен-

шилися на 18,5%. Як тільки ситуація з резервами по-

кращилася, НБУ знову стабілізував курс і підтримує 

його майже незмінним до цього часу. Отже, в період 

кризи незбалансованість грошового ринку не тільки 

не покращилася, а навіть погіршилася. Коли провідні 

країни світу в період кризи збільшували пропозицію 

грошей, Україна її зменшувала. 

Насамкінець, спробуємо оцінити грошову політи-

ку і стан грошового ринку України в післякризовий 

період (2010–2012 рр.). 

Розвиток економіки і стан грошового ринку за 

цей період можна оцінити за такими показниками: 

– номінальний обсяг ВВП за 2010–2011 рр. зріс 

на 44,1%, а в 2012 р. він навіть знизитися; 

– грошова маса за агрегатом М2 зросла: за 

2010 р. – на 23,3%, за 2011 р. – на 14,4%, за 7 міс. 

2012 р. – на 5,3%; 

– грошова база за 2,5 роки зросла на 24,7%; 

– індекс споживчих цін за 2,5 роки помітно зни-

зився (з 112,3% в 2009 р. майже до 100,0% в 2012 р.); 

– валютний курс гривні до долара США зали-

шився незмінним; 

– процентна ставка за кредитами банків посту-

пово зросла і на кінець 2012 р. перевищувала ставку 

кризового 2009 р.
65

. 

Наведені показники свідчать про те, що в післяк-

ризовий період Національний банк не тільки не пе-

рейшов від обмеженої монетарної політики до лібе-

ральної, як того вимагали потреби прискорення еко-

номічного розвитку, а швидше за все обрав жорсткий 

варіант цієї політики: темпи щорічного приросту 

грошової маси і грошової бази вдвічі знизились порів-

няно з періодом економічного зростання, грошова 

база майже не збільшувалась. Унаслідок цього при-

пинилось зменшення дисбалансу між пропозицією 

і попитом на грошовому ринку, яке хоча і повільно, 

але все-таки здійснювалось у докризовий період. 

У сучасних умовах вкрай загострився дефіцит ліквід-

ності у всіх економічних суб’єктів і обслуговуючих 

їх банків, відновилась практика 90-х років із затрим-

ки виплат заробітної плати, рівень процентних ставок 

зріс настільки, що зробив недоступним банківський 

кредит для більшості підприємств реального сектора, 

які працюють легально, посилилась втеча бізнесу 

в тінь і капіталу – за кордон. Єдиним успіхом у цьому 

                                                                                 
65 Розраховано за даними: Бюлетень Національного бан-

ку України. – 2012. – № 10. 
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періоді може видатись зниження інфляції в 2012 р. 

майже до нульового рівня, а то й до дефляції. Але 

успіх цей може мати негативний наслідок для бага-

тьох підприємств, які можуть зовсім втратити влас-

ний оборотний капітал і, не маючи доступу до доро-

гих банківських кредитів, будуть змушені банкруту-

вати. Всі ці явища в сукупності підривають довіру до 

політики НБУ і банків, мінімізують надії економіч-

них суб’єктів зберегти мізерні запаси грошей і штов-

хають їх до конверсії коштів в інвалюту і виведення 

їх з банків. Недовіра до політики НБУ та девальва-

ційні настрої провокують нездоровий попит на валю-

ту, падіння валютного курсу гривні і загрозу подаль-

шої втрати валютних резервів НБУ. Неспроможний 

економічно стримати попит на валюту, НБУ приймає 

адміністративні заходи (паспортизацію операцій, 

податок на продаж валюти тощо). Але ніякі адміні-

стративні заходи не зможуть виправити ситуацію 

в монетарній сфері, оскільки першопричини цих не-

доліків криються в розбалансованості грошового 

ринку. Щоб звести цей дисбаланс до мінімуму, пот-

рібно докласти адекватних зусиль щодо безінфляцій-

ного нарощування пропозиції грошей, а також наро-

щування попиту на гроші. 

Що конкретно необхідно для цього зробити? 

По-перше, потрібно концептуально розширити 

функціональне призначення НБУ. Зараз він відпові-

дає перед суспільством лише за стабільність гривні, 

а останніми змінами до Закону про Нацбанк ця від-

повідальність іще більше звужена – до забезпечення 

цінової стабільності. Таке розуміння основної функ-

ції НБУ штовхає його до проведення жорстко обме-

женої грошової політики і навіть до прямого втру-

чання в ціноутворення. Замість цього потрібно роз-

ширити функціональне призначення НБУ, 

включивши до його відповідальності сприяння роз-

витку економіки без усяких застережень, як це зроб-

лено в багатьох країнах, що розвиваються, зокрема 

в Китаї. По-друге, потрібно переорієнтувати моне-

тарну політику з простого кількісного обмеження 

грошової маси на гнучке регулювання пропозиції 

грошей, із накопичення золотовалютних резервів на 

розвиток національного виробництва як більш на-

дійної, прозорої і краще регульованої бази стабіль-

ності гривні. 

По-третє, визнати основним і пріоритетним ін-

струментом емісійного механізму, замість валютних 

інтервенцій, рефінансування комерційних банків 

центральним банком. Така заміна звільнить емісій-

ний механізм від стихійних процесів на валютному 

ринку, зробить керованим цільове спрямування про-

позиції грошей, сприятиме дедоларизації економіки 

і монетарної сфери країни.  

Але для цього необхідно докорінно перебудува-

ти сам механізм рефінансування, відмовитися від 

тендерного методу надання кредитів під певні про-

екти, створити Банк реконструкції і розвитку, через 

який можна буде на класичних засадах кредитувати 

найбільш ефективні і суспільно потрібні проекти, 

зокрема за рахунок емісійних ресурсів. Для поточ-

них потреб слід рефінансувати банки під боргові 

зобов’язання їхніх платоспроможних клієнтів (кор-

поративні облігації, комерційні векселі тощо). Для 

цього потрібно створити дієвий ринок таких зо-

бов’язань, який міг би забезпечити перевірку їхньої 

надійності. 

По-четверте, потрібно поступово перейти від 

режиму фіксованого курсу до режиму регульовано-

го плавання, що дасть можливість знизити загрозу 

втрати НБУ частини своїх валютних резервів, під-

вищити відповідальність економічних суб’єктів за 

свої валютні операції, привчити їх до адаптації своїх 

бізнесів до курсових коливань, до страхування своїх 

ризиків тощо. 

Ці та інші подібні заходи дадуть можливість швид-

ше збалансувати пропозицію і попит на грошовому 

ринку як необхідну основу покращення фінансової ста-

білізації в цілому. Участь іноземного капіталу у вирі-

шенні цього завдання повинна здійснюватися на засадах 

прямого інвестування реального сектора. 

 



 

© С.Шумська 2013 51 

ШУМСЬКА С.С., канд. екон. наук  

провідний науковий співробітник ДУ «Інститут економіки та прогнозування НАН України» 

"ЕФЕКТ ПЕРЕНОСУ" ТА МОНЕТАРНА ПОЛІТИКА В УКРАЇНІ 

Виконання основної функції Національного 
банку щодо забезпечення стабільності грошової 
одиниці України вимагає коректної оцінки впливу 
курсових змін на динаміку інфляції. Наведене пи-
тання набуває особливого значення з огляду на на-
міри Національного банку щодо підвищення курсо-
вої гнучкості. Важливість подібних досліджень та-
кож зрозуміла і в контексті оцінки ефективності 
заходів монетарної політики, зокрема, для обґрун-
тування участі НБУ на валютному ринку. Відповід-
но до теоретичних моделей оптимальні обсяги інте-
рвенцій залежать від величини ефекту переносу 
валютного курсу на внутрішні ціни (exchange rate 
pass-through) в країні: чим він вищий, тим сильніше 
економіка реагує на зовнішні шоки, а отже, й більш 
обґрунтованими є інтервенції з метою згладжування 
коливань валютного курсу. 

У світовій економічній літературі ефект впли-

ву зміни валютного курсу на ціни, який отримав 
назву Exchange Rate Pass-Through, почав активно 
досліджуватись з кінця 1970-х років, коли стало 
чітко зрозуміло, що у відкритих економіках, які 
інтегровані в систему міжнародної торгівлі, серед 
ключових факторів впливу на ціни на одне з пер-
ших місць вийшов валютний курс. Процес пожвав-
лення світової торгівлі та розвиток комп’ютерних 
технологій актуалізували проблему кількісної оцін-
ки впливу зміни валютного курсу на ціни, що дало 
поштовх новій хвилі емпіричних досліджень, 
у яких розглядались різні аспекти проблеми у роз-
різі секторів економіки та окремих товарів

66
. 

Зазвичай взаємозв’язок між обмінним курсом 
і цінами розглядається через призму механізму 
формування цін на імпортні товари: якщо ціни на 
них встановлюються у цінах виробника (producer-
currency pricing, PCP), то фіксується повний ефект 
переносу курсу; якщо ціни формуються у валюті 
країни споживача (local-currency pricing, LCP), то 
ефект переносу відсутній. Описані механізми ві-

                                                                                 
66 Froot K., Kim M., Rogoff K.  A The low of one price over 

700 years // National Bureau of Economic Research Working 

paper № 5132, 1995. – Cambridge,; Goldberg P.K., Knetter 

M.M. Goods Price and Exchange Rates: What Have we 

Learned? // Journal of Economic Literature.– September 

1997. – № 35. – Р. 1243–1272; Knetter M.M. International 

Comparisons of Price-to-Market Behavior // The American 

Economic Review (AER). – 1993. – № 83(3). – Р. 473–486; 

Krugman P.R. Trigger strategies and price dynamics in equity 

and foreign exchange rates // National Bureau of Economic 

Research Working paper № 2459. – December 1987. – 

Cambridge. – 32 p.; Lafléche T. The impact of exchange rates 

movements on consumer prices // Bank of Canada Review. – 

Vol. 1997, is. Winter. – Р. 21–32.; Parsley D., Popper H. 

Exchange Rates, Domestic Prices and Central Bank Actions: 

recent US Experience // Southern Economic Journal. – 1998. 

– Vol. 64, № 4. 

дображають два крайні випадки, що у реальному 
житті в чистому вигляді майже не зустрічаються. 
Емпіричні дослідження показують, що на практиці 
як у розвинених, так і в країнах, що розвиваються, 
спостерігається частковий (неповний) ефект пере-
носу

67
. Експерти дедалі частіше наводять оцінки, 

у яких простежується закономірність: внутрішні 
ціни не повністю перелаштовуються у відповідь на 
зміни валютного курсу, і ці "неповні" зміни внут-
рішніх цін дають можливість торговельним пото-
кам менше реагувати на зміни курсу

68
. 

Розвиток ефекту переносу (ЕП) в економіці пока-
зано на рис. 1, який розкриває механізм перекладан-
ня зміни валютного курсу на споживчі ціни. Наведе-
на схема є подальшим удосконаленням російською 
вченою В.Добринською ідеї канадського дослідника 
Т.Лафлеша щодо представлення прямого та непря-
мого ефектів впливу курсу на інфляцію і прийняття 
рішень про прямі іноземні інвестиції (ПІІ). 

На сьогоднішній день в економічній літературі 
представлено велику кількість теорій ефекту пере-
носу, в яких пояснюються відмінності у реакції 
цін, серед яких названо різні: умови конкуренції 
у галузях, частки іноземних факторів виробництва, 
заміщення іноземних факторів вітчизняними 
у відповідь на різкі коливання валютного курсу, 
зміни споживчого попиту

69
. Різні напрями теорії 

ЕП та їхні представники наведено у табл. 1. 

У роботах, присвячених емпіричному аналізу 

ефекту переносу, як правило, наводяться приклади, 

які доводять, що вплив змін курсу на ціни імпорту 

та внутрішні ціни суттєво відрізняються для різних 

країн  світу
70

.   Серед  гіпотез,  які  було  висунуто  

                                                                                 
67 Катаранова М. Связь между обменным курсом 

и инфляцией в России // Вопросы экономики. – 2010. – 
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Рис. 1. Механізм переносу зміни валютного курсу на споживчі товари  

Джерело: Lafléche T. The impact of exchange rates movements on consumer prices // Bank of Canada Review. – 1997. – 

Vol. 1997, is. Winter. – P. 21–32; Добрынская В.В. Эффект переноса валютного курса на уровень цен в российской 

экономике : дис. на получение степени магистра эк. наук.: спец. "Финансы". – М., 2004. – 77 с. 

Таблиця 1 

Основні напрями теорії ефекту переносу та їхні представники 

Теорії ефекту переносу та ключові  

фактори розгляду 
Автори 

Теорії, засновані на аналізі реального сектора економіки 

Організація галузевих ринків Dornbusch (1987), Fisher (1989), Feenstra, Gagnon, Knetter (1993) 

Нетарифні бар’єри і транснаціональні  

корпорації 
Menon (1996) 

Залежність процесу від вибору шляху  

розвитку 
Froot, Klemperer (1989), Parsley (1995) 

Транзакційні витрати Giovannini (1988) 

Ціна враховує послуги національних ви-

робників і місцеві товари (non-tradables) 

Corsetti, Dedola (2002), Burstein, Neves and Rebelo (2000), Betts and 

Kehoe (2001) 

Заміщення іноземних товарів на вітчизняні 

у відповідь на коливання валютного курсу 
Burstein, Eichenbaum and Rebelo (2002) 

Взаємодія з монетарною політикою 

Монетарна політика Parsley, Popper (1998), Devereux, Yetman (2003), Romer (1993) 

Джерело: Dobrynskaya V., Levando D. A Study of Exchange Rate Pass-through Effect in Russia // ICEF Working Paper. – 

May 2005. – № 05/01. 

Зростання вироб-

ничих витрат 

Прямий ефект Непрямий ефект Прийняття рішення про ПІІ 

Зростання 

вітчизняного 

попиту на 

вітчизняні 

товари  

(заміщення 

іноземних) 

Зростання 

іноземного 

попиту на 

вітчизняні 

товари 

Зростання 

цін на 

іноземні 

товари 

Зростання 

цін іно-

земних  

факторів 

вироб-

ництва 

Зростання попиту на працю. 

Зростання заробітної плати 

Зростання місцевого виробницт-

ва товарів замінників імпортова-

них за рахунок ПІІ 

Зростання виробництва націо-

нальних товарів замінників при 

горизонтальній та вертикальній 

диференціації 

Зростання споживчих цін 

Девальвація валютного курсу 
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Таблиця 2 

Середня еластичність споживчих цін за валютним курсом 

Показник 1 квартал 4 квартали 20 кварталів 

Країни з низькою інфляцією  

(менш ніж 10% за рік) 
0,04 0,14 0,16 

Країни з середньою інфляцією  

(від 10 до 30% за рік) 
0,09 0,33 0,35 

Країни з високою інфляцією  

(30% та вище за рік) 
0,22 0,50 0,56 

Джерело: Choudhri E.U., Hakura D.S. Exchange Rate Pass-Through to Domestic Prices: Does the Inflationary Environment 

Matter? // IMF Working Paper. – 2001. – № 194. 

Таблиця 3 

Оцінки ефекту переносу для країн СНД та країн з ринками, що формуються 

Країни СНД Оцінки ефекту переносу 
Країни, що  

використовують ІТ 

Оцінки ефекту  

переносу 

Киргизія 1,62 Польща 0,09 

Україна 0,64 Чилі 0,07 

Молдавія 0,49 Угорщина 0,06 

Вірменія 0,25 Чехія 0,03 

Грузія 0,14 Бразилія 0,02 

Оцінка ефекту переносу для Росії 

Середнє арифметичне між середньостроковими оцінками при зміцненні і ослабленні рубля 

0,14-0,20 

0,25 

Джерело: Korhonen L., Wachtel P. A Note on Exchange Rate Pass-through in CIS Countries // BOFIT Discussion Papers. – 

№.2. – 2005. 

і емпірично доведено, – припущення щодо наяв-

ності зв’язку між ефектом переносу та рівнем ін-

фляції (табл. 2). В подальшому було показано, що 

ЕП залежить не тільки від рівня, а й від коливань 

індексу споживчих цін: чим більша волатильність 

цін, тим більший ЕП
71

. 

У країнах з ринком, що формується, ослаб-

ленню ефекту переносу сприяє перехід до інфля-

ційного таргетування, бо, як показано в дос-

лідженнях ЕП, уряди та монетарна влада роблять 

значні перетворення в інституційному сере-

довищі. Порівнюючи оцінки ЕП для країн СНД та 

інших країн, що розвиваються, дослідники при-

ходять до висновку, що сила впливу обмінного 

курсу на ціни споживчого ринку є вищою у краї-

нах СНД (табл. 3). 

Згадана робота Л.Корхонена і П.Вачтела викли-

кає особливий інтерес, оскільки в ній представлено 

перші та єдині на сьогоднішній день опубліковані 

оцінки ефекту переносу для України. Дослідники за 

допомогою векторної авторегресії дослідили мас-

штаб та швидкість ефекту переносу обмінного курсу 

на рівень споживчих цін у країнах СНГ за 1999–

2004 рр. Виявилося, що ЕП проявляється тільки для 

курсу долара США і не є статистично значущим для 

євро, на відміну від країн Східної Європи, які більше 

орієнтуються на останній
72

. 

                                                                                 
71 Gagnon J.E., Ihrig J. Monetary Policy and Exchange Rate 

Pass-Through. Board of Governors of the Federal Reserve 

System // International Finance Discussion Papers. – 2001. – 

№ 704. Campa J.M., Golberg L. Exchsange Rate Pass-

Through into Import Prices: A Macro or Micro Phenome-

non? // NBER Workimg Paper. – 2002. –  № 8934. 
72 Korhonen L., Wachtel P. A Note on Exchange Rate Pass-

through in CIS Countries // BOFIT Discussion Papers № 2. 

– 2005; Катаранова М. Связь между обменным курсом 

Варто підкреслити, що на відміну від України, 

де емпіричним оцінкам ЕП не приділялось достат-

ньої уваги, в країнах-сусідах, зокрема в Росії, такі 

дослідження велися досить активно
73

. Як приклад, 

у табл. 4. наведено результати модельних оцінок, 

які отримані різними авторами для визначення 

масштабів впливу курсу на ціни у Російській Фе-

дерації. 

У Білорусії дослідженнями методологічних ос-

нов оцінки ефекту переносу девальвації на галузе-

ві ціни та агреговані цінові показники займаються 

такі науковц, як В.Комков, М.Демиденко, 

І.Беляцький. Учені розробили економіко-

математичну модель, що представляє систему лі-

нійних рівнянь, котрі пов’язують між собою основні 

показники, що характеризують галузеву динаміку. 

Серед  останніх – середньогалузеві  індекси  цін,  

                                                                                                                           

и инфляцией в России // Вопросы экономики. – 2010. – 

№ 1. – С. 44–62.  
73 Катаранова М. Связь между обменным курсом и ин-

фляцией в России // Вопросы экономики. – 2010. – № 1. 

– С. 44–62; Dobrynskaya V., Levando D. A Study of 

Exchange Rate Pass-through Effect in Russia // ICEF 

Working Paper. – May 2005. – № 05/01; Добрынская В.В. 

Эффект переноса валютного курса на уровень цен в 

российской экономике : дисс. на получение степени 

магистра эк. наук.: спец. "Финансы". – М., 2004. – 77 с.; 

Шмыкова С.В., Сосунов К.А. Влияние валютного курса 

на потребительские цены в России // Экономический 

журнал ВШЭ. – 2005. – № 1. – С. 3–16; Korhonen L., 

Wachtel P. A Note on Exchange Rate Pass-through in CIS 

Countries; Stavrev Е. The Pass-through from the Nominal 

Exchange Rate to Inflation // Russian Federation: Selected 

Issues: IMF Staff Country Report. – 2003. – № 03/146; 

Oomes N., Ohnsorge F. Money Demand and Inflation in 

Dollarized Economies: The Case of Russia // IMF Working 

Papers. – 2005. – № 05/144.  
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Таблиця 4 

Оцінки ефекту переносу для Росії 

Автор роботи 
Інтервал  

оцінювання 

Ефект переносу обмінного 

курсу на інфляцію 
Тип ефекту 

Stavrеv (2003) 1996–2002 
0,30 короткостроковий 

0,50–0,70 довгостроковий 

Oomes, Ohnsorge (2005) 1996–2003 
0,35–0,40 короткостроковий 

0,50 довгостроковий 

Добринська (2007) 
1998–2005 0,35 короткостроковий 

2003–2005 0,08 короткостроковий 

Korhonen, Wachtel (2005) 1999–2004 0,20 короткостроковий 
Джерело: Катаранова М. Связь между обменным курсом и инфляцией в России // Вопросы экономики. – 2010. – 

№ 1. – С. 44–62.  

Таблиця 5 

Ефекти переносу в економіці Республіки Білорусь:  

вплив 100% девальвації номінального обмінного курсу 

Галузь % 

Електроенергія і теплоенергія 44,6 

Продукти нафтової промисловості 79,3 

Продукти газової промисловості 100,0 

Вугілля, горючі сланці і торф 28,1 

Чорні та кольорові метали 58,0 

Продукти хімічної та нафтохімічної промисловості 43,7 

Машини та обладнання, продукти металообробки 52,1 

Продукти лісової, деревообробної і целюлозно-паперової промисловості 35,4 

Будівельні матеріали (включаючи продукти скляної та фарфоро-фаянсової промисловості) 32,7 

Продукти легкої промисловості 50,6 

Продукти харчової промисловості 31,8 

Інші промислові продукти 32,1 

Продукція будівництва 27,7 

Сільгосппродукти, послуги з обслуговування сільського господарства і продукти лісового 
господарства 

19,1 

Послуги транспорту 22,5 

Послуги зв’язку 15,5 

Торгово-посередницькі послуги (включаючи послуги громадського харчування) 14,1 

Послуги геології і розвідки надр, геодезичної та гідрометеорологічної служб, інформацій-
но-обчислювального обслуговування і продукти інших видів діяльності 

18,2 

Послуги житлово-комунального господарства і невиробничих видів побутового обслугову-
вання населення 

19,1 

Послуги охорони здоров’я, фізичної культури і соціального забезпечення 21,9 

Послуги освіти, культури і мистецтва, науки і наукового обслуговування 14,5 

Послуги фінансового посередництва та страхування 12,1 

Послуги управління, оборони та громадських об’єднань 14,8 

Індекс споживчих цін 40,4 

Дефлятор валового внутрішнього продукту 61,2 

Індекс цін виробників промислової продукції 45,3 
Джерело: Демиденко М.В. Политика валютного курса Беларуси: влияние девальвации белорусского рубля на внеш-

нюю торговлю // Аналитическая записка по запросу Евразийской экономической Комиссии / Центр интеграционных 

исследований ЕАБР. – Санкт-Петербург, 2012. 

валова додана вартість, промислове споживання, 

оплата праці робітників, валовий прибуток, чисті 

податки на продукцію і виробництво тощо. Модельні 

розрахунки дозволяють проаналізувати інфля- 

ційні процеси, ініційовані змінами валютного курсу 

з урахуванням другорядних наслідків, які, окрім 

прямих ефектів, притаманних імпортозалежним 

видам економічної діяльності, також враховують 

збільшення витрат у виробників, які мають високу 

імпортозалежність виробництва. Для прикладу, 

в табл. 5 наведено ефект переносу на ціни вироб-

ників продукції відповідних видів економічної 

діяльності в Білорусії за умови 100% девальвації 

номінального обмінного курсу. 

Із табл. 5 видно, що за умов зниження курсу бі-

лоруського рубля на 100% середній темп приросту 

цін становитиме 61,2 (на основі дефлятора ВВП); 

40,4 – відповідно до оцінки на основі індексу спо-
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живчих цін та 45,3 – за індексом цін виробників 

промислової продукції.  

Отримані оцінки значно перевищують розра-

хунки ЕП в європейських країнах. Так, у табл. 6 

показано відповідні зміни споживчих цін в окре-

мих країнах Європи у зв’язку зі зниженням номі-

нального обмінного курсу національної валюти на 

1% через 6, 12, 18 та 24 місяців. 

Аналізуючи табл. 6, можна зробити висновок, 

що споживчі ціни по-різному зростають унаслідок 

девальвації національної валюти: ступінь та швид-

кість впливу її знецінення на ціни споживчого рин-

ку відрізняються залежно від країни. Так, найбіль-

шим цей вплив є в Нідерландах, де індекс спожив-

чих цін через півроку після девальвації зростає на 

12%. Найменшим він є у Франції, оскільки через 6 

місяців після зміни курсу національної валюти 

споживчі ціни зростають лише на 1%.  

Якщо розглянути довгострокову перспективу 

впливу девальвації валюти на ціни споживчого 

ринку, то слід зазначити, що у Франції та Італії 

(з п’ятірки виділених європейських країн) цей 

ефект є найбільшим, адже за даними модельних 

розрахунків протягом двох років споживчі ціни 

зростуть у них, відповідно, на 16 та 18%. Також 

цікавим є той факт, що в окремих країнах, таких як 

Нідерланди та Іспанія, ефект впливу девальвації 

валюти на ціни споживчого ринку у довгостроко-

вій перспективі не нагромаджується, а поступово 

знижується: з 12 та 9% до 11 та 8% відповідно
74

. 

Важливим моментом, на який варто звернути 

увагу під час аналізу та міжкраїнових порівнянь 

ЕП, є метод, котрий використано для оцінки вза-

ємозв’язків курсу та інфляції, оскільки результа-

ти значно різнитимуться. Серед інструментарію, 

що використовується на практиці для оцінюван-

ня величини ефекту переносу, як правило, най-

більш часто вживаними є: 

– модель коригування помилки (ECM); 

– система авторегресійних моделей 

(VAR/SVAR); 

– одне рівняння або система регресійних  

рівнянь; 

– модель із розподіленими лагами. 

В Україні, враховуючи складність дослідження 

ефекту переносу та аналізу його змін у часі, побу-

дова та оцінка економетричних моделей, які дають 

змогу кількісно оцінити величину впливу змін об-

мінного курсу гривні на внутрішні ціни, не набули 

поширення. Серед досліджень можна назвати ли-

ше дві роботи – С.Кучеренко та П.Бандури
75

, де 

                                                                                 
74 Felix P. Hufner and Michael Schroder. Exchange Rate 

Pass-Through to Consumer Prices [Електронний ресурс] // 

A European Perspective. Discussion Paper. – №. 02–20  – 

Доступний з : <ftp://ftp.zew.de/pub/zew-

docs/dp/dp0220.pdf> 
75 Bandura P. A study of exchange rates pass-through in 

Ukraine : Thesis submitted in partial fulfillment of the 

requirements for the degree of MA in Economics Kyiv 

School of. – 2010. – 68 p.; Кучеренко С.А. Моделювання 

були представлені кількісні оцінки впливу змін 

курсових коливань гривні на інфляцію споживчих 

цін. Сьогодні цей напрям досліджень є надзвичай-

но актуальним, оскільки має практичне значення 

для обґрунтування можливих змін монетарної по-

літики, оцінки ймовірних ефектів і наслідків.  

В Україні вже тривалий час долар США за-

лишається основною іноземною валютою, на 

динаміку курсу якої орієнтується переважна кіль-

кість економічних агентів у процесі формування 

своєї поведінки на ринку. Саме тому в Інституті 

економіки та прогнозування НАНУ для оцінки 

ЕП було побудовано VAR-моделі як для індексів 

номінального офіційного обмінного курсу грив-

ні до долара США, так і для номінального ефек-

тивного обмінного курсу гривні. Використання 

авторегресійних моделей
76

 дозволило відділити 

вплив валютного курсу на ціни від впливу інших 

ендогенних змінних. За допомогою функції  

реакції на шоки (impulse response function) мож-

на отримати реакцію індексу цін на структурний 

шок валютного курсу, який є ортогональним 

іншим шокам системи. У побудованих моделях 

для України величина ефекту переносу вимірю-

ється еластичністю цін за обмінним курсом  

гривні:  

– короткостроковий ЕП – еластичність змін 

цін після шоку обмінного курсу, що проявляєть-

ся упродовж одного місяця або кварталу (трьох 

місяців); 

– середньостроковий ЕП – накопичена елас-

тичність за шість місяців; 

– довгостроковий ЕП – накопичена еластич-

ність за 12 місяців (і більше). 

Із метою перевірки гіпотези про ендогенність 

грошово-кредитної політики щодо ефекту пере-

носу обмінного курсу було оцінено VAR-моделі 

із включенням додаткового фактора грошової 

маси та моделі без додаткових факторів впливу 

на інфляцію.  

Проведений на українських даних аналіз підт-

верджує наявність впливу монетарної політики на 

ефект переносу (табл. 7). Так, якщо оцінювати 

стандартну модель ЕП впливу офіційного курсу 

гривні на інфляцію споживчого ринку без вклю-

чення змінної грошової маси (VAR01 СPI та 

VAR02 СPI ), то коефіцієнти еластичності при 

обмінному курсі (0,030872 та 0,031860) отримує-

мо дещо  вищі,  ніж  у моделі  з грошовою  масою  

                                                                                                                           

валютно-курсової політики в трансформаційній еконо-

міці : автореф. дис. на здобуття наукового ступеня канд. 

екон. наук. – Київ, 2012. 
76 VAR-моделі належать до атеоретичних моделей, 

тобто базуються не на економічній теорії, а на відт-

воренні динаміки часових рядів, так званій довго-

строковій пам’яті ряду даних; їх використовують  для 

визначення коротко- та середньострокових ефектів 

(Лук’яненко І.Г., Городніченко Ю.О. Сучасні економет-

ричні методи у фінансах : навч. посіб. – К. : Літера ЛТД, 

2002. – С. 76–161). 
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Таблиця 6 

Ефекти впливу валюти на ціни споживчого ринку в окремих країнах Європи 

Країна 6 місяців 12 місяців 18 місяців 24 місяці 

Франція 0,01 0,07 0,12 0,16 

Німеччина 0,07 0,08 0,09 0,10 

Італія 0,06 0,12 0,16 0,18 

Нідерланди 0,12 0,11 0,11 0,11 

Іспанія 0,09 0,08 0,08 0,08 
Джерело: Felix P. Hufner and Michael Schroder. Exchange Rate Pass-Through to Consumer Prices [Електронний ресурс] 

// A European Perspective. Discussion Paper №. 02–20.– Доступний з : <ftp://ftp.zew.de/pub/zew-docs/dp/dp0220.pdf> 

Таблиця 7 

Оцінка ефекту переносу змін офіційного курсу гривні на інфляцію споживчого ринку  

на часовому проміжку 1996–2012рр. 

Показник 
VAR02 СPI VAR03 СPI VAR 01 ALL 

(без грошової маси) (+М2) (+М2, +РРІ) 

1-й лаг (короткостроковий ефект) 0,031860 0,031568 0,029014 

3 лаги (накопичений, короткостроковий ефект) 0,019501 0,022519 0,025487 

6 лагів (середньостроковий ефект) 0,020999 0,012548 0,010819 
Джерело: розрахунки автора. 

VAR03 СPI, де еластичність дорівнює 0,031568. 

Отже, на всьому розглянутому часовому проміжку 

1996–2012 рр. монетарна політика згладжувала 

коливання офіційного обмінного курсу грн/дол. 

США. 

Іншим, не менш важливим, фактором впливу 

на динаміку цін споживчого ринку, є вплив інфля-

ції витрат. Модель VAR 01 ALL описує взає-

мозв’язок індексу споживчих цін (ІСЦ), індексу 

цін виробників (ІЦВ), індексу номінального офі-

ційного обмінного курсу гривні до долара США, 

грошової маси (М2). Оцінка ефекту переносу з 

урахуванням впливу монетарної політики та цін 

виробника є нижчою і дорівнює 0,029014. 

Для оцінки "чистого" ефекту переносу змін 

офіційного номінального обмінного курсу грив-

ні до долара США на ціни виробників були по-

будовані моделі VAR03 РPI (із урахуванням 

впливу монетарної політики) та VAR 01 ALL (із 

урахуванням додаткових факторів: динаміки 

грошової маси та інфляції споживчих цін). Роз-

рахунки показали, що короткостроковий ЕП, 

оцінений на місячними даними 1996–2012 рр. по 

моделі VAR02 РPI без грошової маси, дорівнює 

0,035 і є вищим, ніж 0,027 у випадку оцінки по 

моделі з грошовою масою (VAR03 РPI) та 0,024 

по моделі (VAR 01 ALL) із грошовою масою та 

ІСЦ. Аналогічна картина і для оцінок на про-

міжку після кризи 2009–2012 рр., тобто наявний 

вплив монетарної політики, яка зменшує ефект 

переносу на ціни. 

Детальні дослідження взаємозв’язків курсу 

гривні (офіційного та ефективного) та інфляції 

показали, що ефект переносу змін валютного кур-

су гривні на ціни споживачів і ціни виробників 

в Україні змінюється у часі. На різних часових 

періодах, починаючи з 1996 р. до середини 2012 р., 

величина переносу зменшувалася, що є наслідком 

посилення прозорості монетарної політики та 

впровадження інституційних перетворень у країні. 

Тільки після кризи 2008 р. ефект переносу дещо 

зріс порівняно з попереднім періодом стабільного 

курсу, що може бути пов’язане із високими ін-

фляційними очікуваннями населення та суб’єктів 

господарювання. 

Крім того, модельні оцінки відносної ролі кур-

сових коливань у змінах цін внутрішнього ринку 

(проведені на основі декомпозиції дисперсії
77

) за-

свідчили незначний їх внесок, тобто курсовий фак-

тор не є ключовим у змінах інфляції. Це означає, 

що антиінфляційна політика має враховувати не 

тільки курсові аспекти, а й інші чинники розвитку 

інфляційних процесів. 

Для того щоб оцінити роль монетарного факто-

ра, було проведено аналіз декомпозиції дисперсії 

з точки зору визначення вкладу змін грошової ма-

си у зміни рівня інфляції. З даних табл. 9 видно, 

що після кризи роль монетарного чинника у коли-

ваннях внутрішніх цін зросла. 

Результати модельного оцінювання ефекту пе-

реносу за даними номінального ефективного кур-

су гривні з урахуванням та без урахування грошо-

вої маси показали, що на всьому досліджуваному 

періоді ця змінна мала статистично значущий 

вплив. На всіх окремо виділених періодах моне-

тарна політика згладжувала, нівелювала ефекти 

переносу курсових шоків на ціни виробників. 

Вплив монетарної політики на ціни споживчого 

ринку був дещо слабшим і не таким однозначним 

на окремих періодах, що потребує додаткових до-

сліджень, зокрема, не за агрегованими групами, 

а окремими товарами. 

                                                                                 
77 Декомпозиція дисперсій показує відносну важливість 

факторів у впливі на динаміку зміни (дисперсію) кон-

кретної змінної (Лук’яненко І.Г., Городніченко Ю.О. 

Сучасні економетричні методи у фінансах : навч. посіб. 

– К. : Літера ЛТД, 2002. – С. 76–161) 
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Таблиця 8 

Оцінка ефекту переносу змін офіційного курсу гривні на ціни виробників  

на часовому проміжку 1996–2012рр. 

Показник 
VAR02 РPI VAR03 РPI VAR 01 ALL 

(без грошової маси) (+М2) (+М2, +СРІ) 

1-й лаг (короткостроковий ефект) 0,034642 0,027434 0,023998 

3 лаги (накопичений, короткостроковий ефект) 0,033384 0,039136 0,02434 

6 лагів (середньостроковий ефект) 0,013163 0,004707 -0,011618 
Джерело: розрахунки автора. 

Таблиця 9 

Декомпозиція дисперсій: роль змін грошової маси у зміні показника інфляції, % 

Змінна моделі 

Період 

Часовий  

проміжок 
1996–2012 рр. 2009–2012 рр. 

DCPI 

(модель var 03 CPI)  

3 місяці 0,274 0,181 

6 місяців 0,279 1,234 

12 місяців 1,951 3,864 

DPPI 

 (модель var 03 РPI)  

3 місяці 0,988 3,809 

6 місяців 2,352 10,974 

12 місяців 2,528 12,263 
Джерело: розрахунки автора. 

Таблиця 10 

Порівняння ефекту переносу від шоків різних валют 

Валюта 
Період оцінювання 2002–2012 рр. Період оцінювання 2009–2012 рр. 

1 місяць З місяці 6 місяців 1 місяць З місяці 6 місяців 

Євро 0,041 0,046 0,079 0,051 0,080 0,131 

Російський рубль 0,078 0,115 0,121 0,096 0,170 0,217 

Долар США 0,118 0,107 0,166 0,122 0,143 0,233 
Джерело: розрахунки автора. 

Таблиця 11 

Роль курсових коливань різних валют у зростанні цін на споживчому ринку України  

(період 2002–2012 рр.) 

Період 

(кількість місяців) 

Декомпозиція дисперсій, % 

Євро Російський рубль Долар США 

 3  5.20  3.97  5.96 

 6  5.84  4.59  8.65 

 12  9.59  6.86  10.79 

 18  9.69  7.09  11.05 
Джерело: розрахунки автора. 

Не менш важливим аспектом дослідження ефек-

тів переносу є вибір валюти. Для України, де роль 

долара США хоча і є домінуючою, вплив динаміки 

інших валют, зокрема, російського рубля та євро, 

також досить значущий. Для відповіді на запитан-

ня, наскільки курсова динаміка інших валют є зна-

чимою у процесі передачі шоків із валютного рин-

ку на ринок внутрішніх цін, на інфляцію в країні, 

було проведено розрахунки величини курсових 

еластичностей трьох валют на ціни споживчого 

ринку України. 

Для можливості порівняння ефектів курсових 

коливань різних валют було побудовано три 

VAR-моделі з однаковою специфікацією та про-

ведено їхнє оцінювання на однакових проміжках 

часу. Аналіз отриманих розрахунків дав підста-

ви зазначити, що на проміжку 2002–2012 рр. 

найбільші короткостроковий і середньостроко-

вий ефекти переносу спостерігаються через 

вплив змін долара США (табл. 10–11), най-

менший ЕП у європейської валюти. Слід підкре-

слити, що після кризи вплив курсової динаміки 

на внутрішні ціни в Україні зріс: на всьому роз-

глянутому періоді короткостроковий ЕП змін 

євро – від 0,041 до 0,051 на проміжку 2009–

2012 рр.; ЕП російського рубля – відповідно від 

0,078 до 0,096; ЕП долара США – від 0,118 до 

0,122. Збільшилися також і величини середньос-

трокових ЕП усіх трьох валют. 

Проведений аналіз імпульсних відгуків та роз-

рахунок декомпозиції дисперсій для змінної цін 

споживчого ринку показав, що відносна роль кур-
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сового чинника у зміні внутрішніх цін кожної 

з трьох валют є не дуже значною (табл. 11). Хоча 

частки змінних курсу в декомпозиції дисперсій 

і зростають, однак максимуму вони досягають на 

рівні 7–11%. З точки зору обґрунтування необхід-

ності втручання регулятора для регулювання ситу-

ації на ринку ці частки є невисокими. 

Отже, на відміну від багатьох країн, де ефекти 

переносу проявляються лише для дії однієї валю-

ти, в Україні статистично значущим є не тільки 

ефект переносу шоків курсу долара США, але 

й російського рубля та євро. На проміжку 2002–

2012 рр. більш високою є еластичність внутрішніх 

цін до долара США, потім російського рубля і єв-

ро; проте вже на 2009–2012 рр. ефекти переносу 

долара США та російського рубля майже зрівня-

лися, що свідчить про зростання впливу російської 

валюти в економічному житті країни. 

У періоди прискорення цінової динаміки на 

світових товарних ринках та коригування валю-

тної політики основних торговельних партнерів 

України, врахування у діяльності Національного 

банку різних аспектів взаємозв’язку курсової та 

цінової динаміки сприяє підвищенню ефективно-

сті інструментів та механізмів його монетарної 

політики. Кількісна оцінка впливу курсу на внут-

рішні ціни не тільки надає обґрунтованості ви-

значенню інфляційних орієнтирів, але також 

виступає складовою формування системних пе-

редумов для підтримки стабільного низькоінфля-

ціного середовища та забезпечення стійкості 

грошової одиниці України. 
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ІНФЛЯЦІЙНЕ ТАРГЕТУВАННЯ ТА ФІНАНСОВА СТАБІЛЬНІСТЬ. 

ПЕРСПЕКТИВИ ДЛЯ УКРАЇНИ 

Наслідками останньої фінансової кризи стали 

не тільки падіння економічних показників, пере-

розподіл ринків та надзвичайні антикризові заходи 

урядів, центральних банків та міжнародних орга-

нізацій, а й переосмислення ролі ключових інсти-

туцій в економічній системі. Центральні банки, 

діяльність яких за результатами опинилася у фоку-

сі уваги ділових та академічних кіл, громадськості, 

були одними з перших таких інституцій. Їхні цілі 

та завдання зазнали значного переосмислення, що 

відбувалося у рамках формування нової парадигми 

стійкості та протидії кризам.  

Оновлення системи завдань та повноважень 

центробанків відбувалося на основі концепцій, 

розроблених ще у докризовий період із урахуван-

ням досвіду та теоретичного усвідомлення уроків 

кризи. Відповідні зміни до закріплених статутами 

та законодавчими актами функцій і організаційних 

структур здійснюються як у розвинених державах, 

так і в країнах із новими ринковими економіками. 

Паралельно проходять інтенсивні професійні та 

наукові дискусії зі згаданих питань.  

Не залишився осторонь від цих процесів і На-

ціональний банк України (НБУ).  

У 2010 р. було схвалено нову редакцію Закону 

України про Національний банк України. Вона фак-

тично визначила ієрархічну систему взаємопов'яза-

них цілей, спрямованих на виконання основної 

функції НБУ – забезпечення стабільності грошо-

вої одиниці України, а забезпечення стабільності 

банківської системи є однією з цілей у цій системі, 

яка пов’язана з іншими. Така систематизація цілей 

потребує високого рівня координації робіт із метою 

постійної оцінки фінансової стабільності та знахо-

дження балансу між заявленими цілями. 

Основною функцією НБУ, відповідно до Кон-

ституції, залишається забезпечення стабільності 

грошової одиниці України. 

На виконання своєї основної функції НБУ має 

забезпечувати досягнення таких цілей
78

, як: 

– досягнення та підтримка цінової стабільності 

в державі (пріоритетна ціль); 

– сприяння стабільності банківської системи 

за умови, що це не перешкоджає досягненню 

першої цілі; 

– сприяння додержанню стійких темпів еконо-

мічного зростання та підтримці економічної політики 
                                                                                 
78 Закон України "Про Національний банк України" від 

20.05.1999 р.  № 679-XIV [Електронний ресурс]. – Дос-

тупний з : <http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/679-14>. 

Кабінету Міністрів України за умови, що це не пе-

решкоджає досягненню двох попередніх цілей. 

Ціль 1 (інфляційне таргетування). Виконання 

цілі 1 фактично відповідає проголошенню перехо-

ду до режиму інфляційного таргетування (ІТ) у 

монетарній політиці.  

Поштовхом до розроблення і впровадження ІТ 

як режиму монетарної політики центральних бан-

ків стала висока інфляція у 1970-х роках минулого 

століття у розвинених країнах та у 1980-х та 1990-х 

роках у нових ринкових економіках. Так, станом 

на 1979 р. принаймні у семи країнах спостерігала-

ся річна інфляція на рівні понад 50%, а в понад 60 

державах, включно із США та Великою Брита-

нією, інфляція вимірювалася двозначним числом
79

. 

Наприкінці 1980-х і на початку 1990-х років хвилю 

високих рівнів інфляції пережили посткомуніс-

тичні країни.  

Режим інфляційного таргетування ґрунтується 

на таких концепціях.  

• Монетарна політика є нейтральною віднос-

но економічного розвитку у середньостроковому 

періоді та не впливає своїми номінальними ін-

струментами на потенційне зростання. 

• Інфляція спричиняє втрати з точки зору роз-

поділу ресурсів та стійкого зростання у довгостро-

ковій перспективі.  

• Монетарна політика впливає на інфляцію 

з різними часовими лагами та різною мірою. 

• Нестабільність взаємозв’язку між грошима 

та інфляцією також ускладнюється проблемами 

з використанням пропозиції грошей як проміжної 

цілі політики; це стає особливо помітним у періо-

ди зміни значень грошових мультиплікаторів. 

• Вплив грошей не є нейтральним у коротко-

строковому періоді, проте визначити міру їхнього 

впливу на показники реального сектора досить 

складно.  

Слід також відзначити декілька інших особливос-

тей, пов’язаних із застосуванням режиму ІТ. Переду-

сім, цей монетарний режим характеризується пуб-

лічним проголошенням офіційної кількісної цілі що-

до інфляції на середньо- та довгострокову 

перспективу та чітким усвідомленням усіма гілками 

влади того, що низька та стабільна інфляція є пріори-

тетом монетарної політики у довгостроковому періо-

ді. У всіх відомих випадках інфляційним орієнтиром 

                                                                                 
79 Niall Ferguson. The Ascent of Money: a Financial History 

of the World. – Penguin Books. – 2009. – Р. 109. 
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слугує індекс споживчих цін (ІСЦ). Переважно ціль 

встановлена (станом на початок 2012 р.) на рівні 

нижче 5%: ціль для розвинених країн переважно 

становить 1–3%, для нових ринкових економік – 

близько 3–5% (у 2012 р. тільки у Туреччині було 5 

+/- 2%, у Гані 8,7 +/- 2%)
80

. 

ІТ вимагає запровадження більшої відкритості 

та прозорості у діяльності центрального банку, 

уряду та парламенту для розуміння їхніх дій сус-

пільством та забезпечення високої довіри до моне-

тарної влади.  

Загалом можна сказати, що режим ІТ може ста-

ти каталізатором позитивних перетворень в еко-

номіці, оскільки вимагає проведення реформ. Зок-

рема, для запровадження цього режиму необхід-

ним є забезпечення таких передумов, як 

відсутність фіскального домінування, належний 

розвиток механізму монетарної трансмісії, а також 

наявність інших ознак, характерних для розвине-

них ринкових систем. Це, у свою чергу, вимагає 

перетворень у фіскальній та, у ширшому сенсі, 

фінансовій сфері.  

Одночасно, попри загальний консенсус щодо 

основних положень ІТ та визначення цінової ста-

більності як основної цілі монетарної політики, 

декілька питань залишаються невирішеними:  

 – вибір кількісного рівня "цінової стабільнос-

ті", який забезпечить досягнення стійкого еконо-

мічного зростання для конкретної країни; 

 – стабільність цін, яка забезпечується централь-

ним банком у рамках режиму ІТ, не є достатньою 

для досягнення макроекономічної стабільності 

у країні.  

Першою країною, що запровадила ІТ на практи-

ці, стала Нова Зеландія (1989 р.). У літературі
81

 це 

прийнято вважати початком першої хвилі запрова-

дження ІТ у світі, яка охопила серед інших Ізраїль, 

Канаду та Велику Британію і звершилась в Іспанії 

у 1995 р. Друга хвиля розпочалась у 1997 р. з Чесь-

кої Республіки. Особливістю цієї хвилі стало запро-

вадження ІТ у багатьох нових ринкових економіках, 

включно із Бразилією, Мексикою, Кореєю, Поль-

щею, Угорщиною та низкою інших країн. Для країн 

Східної Європи (таких як Польща, Чехія, Угорщи-

на, Румунія), що запроваджували режим ІТ, додат-

ковим мотивом могло виступати бажання запрова-

дження сучасного монетарного режиму, який на-

бирав популярності в Європі. Серед останніх 

прикладів другої хвилі фігурує також пострадян-

ська держава Вірменія (2006) (табл. 1). 

                                                                                 
80 Gill Hammond. State of the art of inflation targeting – 

2012 [Електронний ресурс] // Handbook. – No. 29 / Centre 

for Central Banking Studies Bank of England. – Доступний 

з : 

<www.bankofengland.co.uk/education/documents/ccbs/han

dbooks/pdf/ccbshb29.pdf>. 
81 Гриценко А.А., Кричевська Т.О., Петрик О.І. Інститут 

таргетування інфляції: зарубіжний досвід і перспективи 

запровадження в Україні : наукова доповідь / Інститут 

економіки та прогнозування. – К., 2008. – 272 c. 

На час до початку кризи результати функціо-

нування режимів ІТ переважно оцінювались пози-

тивно
82

. За розрахунками експертів МВФ
83

, країни 

з режимом ІТ виявилися більш пристосованими до 

подолання кризових явищ, ніж держави, де діяли 

інші монетарні режими. Автори цього досліджен-

ня також довели, що є певні підстави стверджува-

ти про швидше відновлення зростання у країнах із 

режимом ІТ.  

Слід зазначити, що запровадження ІТ продов-

жилось і після початку світової фінансової кризи. 

На цей момент останнім відомим випадком запро-

вадження ІТ є Сербія (2009 р.). Враховуючи факти 

публічного проголошення інфляційних цілей ФРС 

США та Банком Японії у 2012 р., можна навіть 

вести мову про початок третьої хвилі запрова-

дження режиму ІТ у світі. Однією з ключових ха-

рактеристик цього етапу можна, у такому разі, 

вважати конвергенцію інших, ідеологічно близь-

ких монетарних режимів до режиму ІТ. 

Офіційне проголошення ФРС США та Банком 

Японії цільових показників інфляції на початку 

2012 р., підвищення прозорості діяльності через біль-

ше розкриття інформації ФРС з минулого року також 

можна вважати ознакою переходу до режиму, який 

значною мірою включає основні елементи ІТ.  

Щодо ситуації в Україні, то попри початок пе-

реходу до режиму монетарної політики на базі 

цінової стабільності тут усе ще присутні фактори, 

які стримують цей перехід та не дають змоги гово-

рити, що існуючий режим відповідає передумовам 

запровадження ІТ. Передусім монетарну політику 

не можна поки що вважати цілковито незалежною. 

Малоймовірним є наразі досягнення низької ста-

більної інфляції з боку попиту та "заякорення" 

інфляційних очікувань. 

Заважає запровадженню ІТ також посилення 

нерівномірності розподілу доходів, яке спостеріга-

ється у нашій країні сьогодні і загрожує інфляцій-

ним податком менш забезпеченим верствам насе-

лення. Значна волатильність економічного розвит-

ку та зайнятості також може спричинити 

уповільнення економічного зростання у довго-

строковій перспективі (через погіршення інвести-

ційного клімату та зменшення обсягу довгостро-

кових інвестицій). 

Іншою проблемою поточної ситуації є те, що 

обмінний курс зазвичай не перебуває у стані рів-

новаги (з точки зору фундаментальних економіч-

них чинників). Більше того, за керованого курсу 

в умовах значних його відхилень від рівноважного  

                                                                                 
82 Srdjan Marinković, Jelena Radojičić. Inflation Targeting 

Challenged by Financial Crisis [Електронний ресурс] // 

FACTA UNIVERSITATIS Series: Economics and Organi-

zation. – 2009. – Vol. 6, No 3. – Р. 237–250. – Доступний з 

: <facta.junis.ni.ac.rs/eao/eao200903/eao200903-04.pdf>. 
83 Irineu de Carvalho Filho. Inflation Targeting and the Cri-

sis: An Empirical Assessment [Електронний ресурс] // 

IMF Working Paper. – 2010,  February. – Доступний з : 

<www.imf.org/external/pubs/ft/wp/2010/wp1045pdf>. 
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Таблиця 1 

Країни, де діє інфляційне тарегування, та роки запровадження 

Розвинені країни Нові ринкові економіки 

Країна Рік запровадження  

інфляційного таргетування 

Країна Рік запровадження  

інфляційного таргетування 

Нова Зеландія 1989 Чехія 1997 

Канада 1991 Польща 1998 

Велика Британія 1992 Бразилія 1999 

Австралія 1993 Колумбія 1999 

Швеція 1995 Чилі 1999 

Ізраїль 1997 Південна Африка 2000 

Південна Корея 1998 Таїланд 2000 

Норвегія 2001 Мексика 2001 

Ісландія 2001 Угорщина 2001 

Іспанія* (до 1999 р.) 1994 
Філіппіни 2002 

Перу 2002 

Фінляндія*  

(до 1999 р.) 
1993 

Гватемала 2005 

Індонезія 2005 

Словаччина*  

(до 2009 р.) 
2005 

Румунія 2005 

Туреччина 2006 

* До вступу до Єврозони 

Вірменія 2006 

Гана 2007 

Сербія 2009 

Джерело: Петрик О.І. Шлях до цінової стабільності: світовий досвід і перспективи для України : монографія / відп. 

ред. В.М.Геєць ; Інститут економіки та прогнозування НАН України. – К., 2008. – 369 с. 

 

Рис. 1. Порівняння поточного монетарного режиму та режиму ІТ 
Джерело: розроблено О. І. Петриком. 

рівня можливими стають спекулятивні валютні 

атаки. Негнучкість курсу також позбавляє цен-

тральний банк низки механізмів ефективної про-

тидії внутрішнім і зовнішнім шокам. 

Очікування несподіваної зміни валютного кур-

су та невизначеність інфляційного розвитку можна 

назвати у числі тих ризиків реального сектора, які 

зумовлюють високі процентні ставки. А це, у свою 

чергу, знижує стимули для розвитку як фінансових 

ринків, так і реальної економіки.  

Проблемою є також те, що підтримання поточ-

ного режиму за існуючих умов стає витратним і 

вимагає значних обсягів золотовалютних резервів 

(рис. 1).  

Світовий досвід вказує на те, що запрова-

дження режиму ІТ несе цілу низку переваг для 

економічного розвитку. Найочевиднішою серед 

них безумовно є низька, стабільна та прогнозована 

інфляція. Створення сприятливих і передбачува-

них умов сприяє утриманню стабільних темпів 

економічного зростання у середньо- та довгостро-

ковій перспективі. 

Інституційні перетворення, необхідні для за-

провадження режиму ІТ, довіра до центрального 

банку знижують імовірність виникнення фінан-

сової/валютної кризи. При цьому висока ін-

ституційна спроможність, гнучкий валютний курс 

та інші характеристики режиму ІТ дають цент-

ральному банку дієвий механізм протидії як внут-

рішнім, так і зовнішнім шокам.  

Політика центрального банку в рамках режиму 

ІТ, довіра до неї сприяють формуванню інфля-

ційних очікувань на низькому рівні.  

Центральний банк в умовах ІТ має змогу про-

водити активну монетарну політику та забез-

печувати фінансову стабільність із метою спри-

яння стабільному економічному зростанню (без 

Поточний режим 

 

Режим ІТ 

Стримування динаміки обмінного курсу 

гривні до долара США від значних  

коливань  

Керований обмінний курс, пов'язаний із 

ефективністю національної економіки  

Слабкий вплив на функціонування  

економіки (на поточний рахунок платіж-

ного балансу, економічне зростання, 

контроль валютних резервів тощо)  

Тісний зв'язок між валютним курсом та 

грошовим ринком: обмінний курс реагує 

на відсоткові ставки  

Проведення інтервенцій на валютному 

ринку 

 

Обмінний курс діє як буфер проти шоків 

Інтервенції на валютному ринку тільки  

у випадку крайньої потреби  
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тиску уряду і без визначального впливу політики 

провідних центральних банків). 

Одночасно слід вказати також на ризики, що 

пов’язані з режимом ІТ.  

Найочевиднішою з можливих проблем є зни-

ження довіри до центрального банку, якщо заявле-

на ціль щодо інфляції регулярно не досягається. 

У разі реалізації такого сценарію підтримка бізне-

су та населення подальших дій центрального бан-

ку може суттєво скоротитися, що вплине на діє-

вість низки його інструментів. 

Деякі проблеми (зокрема, певна фінансова де-

стабілізація) можуть виникнути у процесі перехо-

ду від фіксованого до плаваючого валютного кур-

су. Передусім, може йтися про проблеми учасни-

ків валютного ринку, що можуть зачепити 

інтереси фінансових посередників, імпортерів та 

експортерів, а також населення. Проте, як показує 

російський досвід, за умови виваженої та послі-

довної позиції центрального банку подібні про-

блеми не мають бути тривалими.  

Крім того, можна згадати також про суто тех-

нічні проблеми, оскільки дотримання режиму ІТ: 

 – є більш складним у реалізації порівняно з ба-

гатьма іншими режимами монетарної політики, 

вимагає більш розвиненої системи економічного 

аналізу та прогнозування; 

 – вимагає високоефективної координації моне-

тарної та фіскальної політики; 

 – потребує відповідної системи управління. 

Традиційно передумовами успішного переходу 

до ІТ вважаються відсутність фіскального доміну-

вання, незалежність центрального банку, розвине-

ні фінансові ринки, відкриті потоки капіталу, про-

зора політика та розвинений комплекс комунікацій 

із суспільством, ефективна система аналізу та про-

гнозування. 

Водночас світовий досвід вказує на можливість 

переходу до ІТ, навіть коли не всі зі згаданих пе-

редумов виконуються
84

. При цьому швидкість пе-

реходу до повномасштабного ІТ залежатиме від 

існуючих передумов, які, втім, можна створювати 

вже у міру реалізації режиму ІТ.  

На нашу думку, режим ІТ варто починати за-

проваджувати в Україні вже зараз, враховуючи 

низьку інфляцію та ряд інших сприятливих умов; 

при зволіканні необхідність його запровадження 

може виявитися пізніше у гірших умовах, що при-

зведе до суттєвих невиправданих втрат 

в економіці.  

Слід наголосити, що в Україні вже багато зроб-

лено для успішного застосування режиму ІТ на 

практиці. 

• Передусім варто знову згадати положення 

нової редакції Закону "Про Національний банк 

                                                                                 
84 Інфляція та фінансові механізми її регулювання : мо-

нографія / за ред. чл.-кор. НАН України А.І.Даниленка ; 

Інститут економіки та прогнозування НАН України. – 

К., 2007. – 400 с. 

України", яким визначено пріоритетність цілі ці-

нової стабільності та зміцнено незалежність 

центрального банку. Це створює міцне юридичне 

підґрунтя для подальшого прогресу. 

• На практиці запроваджено розрахунок по-

казника базової інфляції, який найбільш повно відо-

бражає вплив монетарної політики на інфляційні 

процеси, а отже, дозволяє відстежувати, вивчати та 

модулювати наслідки дій НБУ з цієї точки зору. 

• Розширено інструментарій роботи на кре-

дитно-грошовому ринку. 

• Започатковано проведення опитувань підпри-

ємств, у тому числі з метою отримання інформації 

про інфляційні та курсові очікування бізнесу. 

• З урахуванням найкращого європейського та 

світового досвіду розроблено квартальну прогноз-

ну модель, яка використовується для моделювання 

впливу монетарної політики на економіку. У НБУ 

адаптовано передовий інструментарій для пред-

ставлення і доведення прогнозів та аналізів (зок-

рема, для підкреслення ймовірнісного характеру 

прогнозів використовуються популярні у світі "ві-

яльні" діаграми (рис. 2)).  

 Прогноз ІСЦ (імовірнісний розподіл),

річна зміна, %
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Рис. 2. Прогноз ІЦС (імовірнисний розподіл), 

річна зміна, % 
Джерело: ДСС, власні розрахунки. 

• Посилена комунікація НБУ з урахуванням ви-

мог відкритості, побудови довіри до центрального 

банку та донесення до широкого загалу якомога 

повнішої та актуальнішої інформації. Зокрема, запо-

чатковано оприлюднення "Макроекономічного 

прогнозу" НБУ, а також регулярних аналітичних 

записок щодо інфляції та економічної активності, 

щодо очікувань підприємств; регулярно проводяться 

інформаційні дні. Новим засобом комунікацій з екс-

пертами та населенням стали відеозвернення, які 

оприлюднюються на сайті НБУ. 

• Підготовлено та опубліковано низку статей, 

які фахово розкривають перспективи та наслідки 

переходу до ІТ.  

• Проводяться навчальні семінари з питань 

інфляційного таргетування. 

• Розроблено проект буклета "Інфляційне тар-

гетування: перспективи для України", який 

роз’яснює населенню причини та деталі цього 

процесу. 
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Далі для запровадження ІТ в Україні будуть 

необхідні заходи щодо: 

– підвищення системи комунікацій; 

– підвищення якості та надійності даних (зок-

рема, це стосується вимірювання інфляції); 

– посилення пруденційного нагляду та регу-

лювання у банківській системі; 

– провадження виваженої фіскальної політики; 

– забезпечення зростання ефективності та по-

глибленого вивчення дії трансмісійного механізму, 

зокрема: 

• запровадження короткострокової процент-

ної ставки як головного інструменту реалізації 

монетарної політики; 

• сприяння розвитку внутрішнього ринку цін-

них паперів; 

• удосконалення системи аналізу та прогнозу-

вання, у т. ч. подальшої роботи над економетрич-

ними моделями, створення уніфікованої бази да-

них макроекономічних показників та процесу 

представлення результатів.  

Проаналізувавши переваги режиму ІТ, необ-

хідно визнати, що в умовах кризи сам по собі цей 

режим виявився недостатнім. Він вимагає поси-

лення та доповнення заходами з підтримки фінан-

сової стабільності. Власне значна частина критики 

режиму ІТ у наукових публікаціях присвячена са-

ме його негнучкому, догматичному застосуван-

ню
85

, тоді як найбільш цікаві пропозиції щодо по-

дальшого розвитку пов’язані саме з його удоско-

наленням та доповненням, у т. ч. за рахунок 

макропруденційної політики. 

Ціль 2 (фінансова стабільність). Фінансова 

стабільність (ФС) отримала різні визначення у су-

часній спеціальній літературі. Зокрема, під ФС 

можна розуміти "такий стан фінансової системи, за 

якого ефективно розподіляються ресурси, абсорбу-

ються шоки та унеможливлюється їх здатність чи-

нити руйнівний вплив на економіку"
86

.  

Фінансова стабільність за своєю природою є су-

спільним благом. До її переваг відносимо: скоро-

чення невизначеностей для людей та бізнесу; пози-

тивний зовнішній вплив на реальну економіку; 

сприяння підвищенню економічного добробуту. 

Зростання уваги до питань ФС знаходить своє 

відображення у повноваженнях та організаційних 

структурах центральних банків. Підтримка ФС як 

завдання юридично (законодавчо) включається до 

їхніх повноважень (або розширюється). Більш 

конкретно окреслюються цілі та завдання у сфері 

ФС, що відображається у законах про центральні 
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стабільності в сучасних умовах  // Фінансово-кредитна 

діяльність: проблеми теорії та практики : зб. наук. праць. –  

Вип. 12. – Харків, 2012. – С. 11. 

банки (або статутах). У центральних банках ство-

рюються окремі підрозділи, відповідальні за ФС 

(у європейській практиці – часто на рівні департа-

ментів). Куратором цих підрозділів виступає пере-

важно голова банку чи його заступник (або інший 

член правління). Поширення набула практика 

створення Комітетів з фінансової стабільності, які 

координують роботу підрозділів або органів з пи-

тань ФС. Зокрема, у Банку Англії створено Комі-

тет з фінансової політики паралельно з Комітетом 

з монетарної політики; як і останній, він очолю-

ється головою Банку. Комітет збиратиметься при-

наймні чотири рази на рік, матиме повноваження 

щодо надання рекомендацій мікропруденційним 

органам, а також директивні повноваження щодо 

інструментів макропруденійної політики.  

Реалізація функції дотримання ФС вимагає від 

центрального банку організації роботи за такими 

напрямами:  

 Макропруденційний нагляд – моніторинг 

та аналіз функціонування фінансової системи 

у цілому (фактично це, передусім, аналітична ро-

бота) з метою своєчасного визначення проблем та 

слабких місць, які в умовах поширення шоків із 

часом можуть призвести до нестабільності у фі-

нансовій системі. 

 Розроблення та реалізація плану заходів із 

покращення та зміцнення фінансової системи 

з урахуванням виявлених слабких місць у фінансовій 

системі на етапі макропруденційного нагляду. Ця 

робота насправді проводиться регулярно та має 

практичний характер. Вона значною мірою потребує 

тісної координації з діями уряду, іншими регулятор-

ними органами, а також учасниками ринку.  

 Антикризовий менеджмент як на стадії пі-

дготовки, так і на стадії оперативного реагування 

на поширення кризових явищ вимагає організації 

та координації учасників ринку у протидії кризі. 

На рівні центрального банку може включати інфо-

рмаційну підтримку, надання ліквідності, вико-

нання ролі кредитора останньої інстанції, у певних 

випадках – рекапіталізація банків (у т. ч. спільно з 

урядом). 

Ринкові економіки вже певний час застосову-

ють інструменти політики, спрямованої на подо-

лання системних ризиків і сприяння ФС (макроп-

руденційної політики), як окремо, так і в певних 

комбінаціях.  

Результати дослідження експертів МВФ (на ос-

нові досвіду 49 країн)
87

 вказують на певну ефек-

тивність інструментів макропруденційної політики 

у подоланні чи мінімізації системних ризиків, 

а також у подоланні проциклічності фінансової та 

монетарної політики. 
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Таблиця 2 

Порівняння практики роботи щодо ФС у НБУ та у провідних центральних банках світу 

Критерій Світовий досвід НБУ 

Увага до питання Зростає Зростає 

Конкретизація ролі цент-

рального банку у забезпе-

ченні ФС  

Підвищується і знаходить відображення  

у законі про центральний банк  

На рівні інтерпретації нової редакції 

Закону України про НБУ  

Зміни в організаційній 

структурі 

Як правило, передбачає створення підрозділу 

з ФС  

Створено підрозділ (управління) 

з ФС 

Використання аналітичних 

інструментів та аналізу ФС  

Широке використання інструментів, яке на-

далі зростає (зокрема стрес-тестування), 

оприлюднення результатів у звітах  

Проведення стрес-тестування, резуль-

тати наразі не оприлюднюються у пуб-

лічних документах  

Публікація звіту про ФС Кількість банків, які оприлюднюють звіти 

про ФС, зростає (70 банків станом на кінець 

2009 р.)  

Пілотна версія звіту про ФС  

 

При цьому слід відзначити, що не всі інструмен-

ти макропруденційної політики належать до ін-

струментарію центрального банку (зокрема, у сфе-

рі податків і зборів).  

Так, у Кореї та Малайзії інструменти макроп-

руденційної політики стали застосовуватися після 

азійської кризи, до появи власне самої концепції 

подібної політики. Обидві країни застосували ши-

рокий спектр макропруденційних інструментів, 

включно з тими, що не належать до інструмента-

рію центрального банку.  

Подальша реалізація функції сприяння ФС ви-

магатиме просування у подальшому виконання 

таких завдань: 

• визначення цілі: створення якісних матеріа-

лів для ухвалення рішень керівництвом НБУ, за-

безпечення впевненості населення у тому, що НБУ 

знає, як проводити ефективну політику; 

• підготовки інструментарію: кваліфікованого 

персоналу, спеціалізованих моделей, відпрацьова-

них стандартів документів, напрацьованих інстру-

ментів реагування на кризові явища (наприклад, 

резервні вимоги, обмеження відкритих валютних 

позицій) тощо; 

• створення продукту: звіту про ФС, спеціаль-

них доповідей з окремих аспектів ФС. Слід зазначи-

ти, що звіт про ФС відіграє значну та універсальну 

роль: він дозволяє самому центральному банку кра-

ще зрозуміти виклики, які стоять перед фінансовою 

системою, надає економічним агентам якомога 

повнішу інформацію (певні обмеження, пов’язані 

з сенситивним характером частини даних), сприяє 

більш зваженій поведінці цих агентів на ринку; 

 

• утворення органу, у рамках якого обговорю-

ватимуться та ухвалюватимуться рішення (можли-

во, комітету фінансової стабільності). 

Висновки 

• Режим монетарної політики, який на сьогодні 

застосовується в Україні, не може повною мірою 

протистояти всім сучасним викликам.  

• В Україні відбувається усвідомлення необ-

хідності зміни існуючого монетарного режиму, 

а також сформовано передумови для такого кроку.  

• Дедалі ширше коло країн успішно перехо-

дило до режиму ІТ у передкризовий період і про-

довжує переходити зараз; це дозволяє вирішувати 

ряд проблем, що стоять перед ними.  

• Криза засвідчила, що зосередження на підт-

риманні низької, стабільної та передбачуваної ін-

фляції у середньостроковій перспективі недостат-

ньо. Досвід показує необхідність доповнення гнуч-

кого застосування режиму ІТ реалізацією 

макропруденційної політики. У багатьох нових 

ринкових економіках активне використання ін-

струментів макропруденційної політики поєдну-

ється з дотриманням режиму ІТ. 

• В Україні проведено значну роботу із під-

готовки передумов для забезпечення політики 

ФС відповідно до стандартів провідних централь-

них банків. Це має сприяти започаткуванню 

ефективної повномасштабної роботи НБУ 

у сфері ФС і допомогти реагувати на ширший 

спектр викликів, які постають перед сучасним 

центральним банком. 
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ІМОВІРНІСТЬ ДЕФОЛТУ ПІДПРИЄМСТВ  

ТА ВИТРАТИ НА ЗАЛУЧЕННЯ КАПІТАЛУ 

Фінансово-господарська діяльність будь-якого 

підприємства здійснюється в умовах невизначено-

сті. Невизначеність зумовлює ризики, ускладнює 

прогнози та знижує якість фінансових рішень. 

У період фінансово-економічних криз ситуація 

з невизначеністю та ризиками загострюється. Вод-

ночас посилюється і необхідність "взяття під конт-

роль" зазначених чинників впливу на фінансові 

рішення. В теорії та практиці постулюється ряд 

методів, спрямованих на оцінювання ризиків, 

зменшення невизначеності та нейтралізації їхніх 

наслідків. До числа найбільш адекватних інстру-

ментів оцінки ризиків інвестування коштів у підп-

риємство належить оцінка ймовірності дефолту та 

розрахунок ціни залучення капіталу з урахуванням 

фактора ризику.  

Питання дослідження способів оцінювання 

ймовірності дефолту та визначення ціни залучення 

капіталу в їхньому взаємозв’язку набуває особли-

вої актуальності для країн, які відносять до ринків, 

що розвиваються (Emerging Markets). До таких 

країн, зокрема, належить і Україна. Незважаючи 

на непересічне значення вирішення проблематики 

визначення ціни залучення капіталу з урахуванням 

ризику дефолту підприємства, у вітчизняній нау-

ково-практичній літературі це питання практично 

ігнорується. Метою пропонованої роботи є обґрун-

тування шляхів вирішення проблематики визна-

чення ціни залучення капіталу підприємств на ос-

нові врахування фактора ймовірності дефолту.  

Важливість правильного розрахунку витрат пі-

дприємства на залучення капіталу можна обґрунту-

вати такими аргументами. 

По-перше, за алгоритмом розрахунку витрат на 

залучення капіталу (WACC) визначається ставка 

дисконтування. Йдеться про коефіцієнт, що засто-

совується для визначення поточної вартості гро-

шових потоків, які прогнозуються на майбутнє. 

Таким чином, розрахунок витрат на залучення ка-

піталу є необхідною умовою застосування сучас-

них методів оцінювання вартості підприємств та 

визначення ефективності інвестиційних проектів.  

По-друге, включаючи інформацію щодо витрат 

на залучення капіталу, можна підвищити рівень 

об’єктивності процесу оцінювання результативно-

сті діяльності суб’єктів господарювання. 

По-третє, витрати на залучення капіталу є вті-

ленням рівня ризику вкладення коштів у підпри-

ємство з урахуванням альтернативних можливос-

тей інвестування. Середньозважена величина ви-

трат на залучення капіталу характеризує норму 

доходу на вкладений капітал та норму його повер-

нення, відповідно до якої на дату оцінки капітало-

давець може вкласти кошти в актив з урахуванням 

компенсації всіх своїх ризиків, пов'язаних з інвес-

туванням. 

З окресленого вище випливає, що якісні фінан-

сові рішення на мікрорівні неможливо прийняти за 

відсутності інформації про рівень витрат на залу-

чення капіталу. Серед вітчизняних науковців до-

сить часто постулюється думка, що витрати на 

капітал визначаються на основі суми процентів за 

кредити та величини сплачених власникам диві-

дендів. Такий підхід є досить поверховим. Витрати 

на залучення капіталу мають включати всі можли-

ві офіційно зафіксовані, а також приховані витра-

ти, зокрема, приховані виплати власникам, прихо-

вані проценти за користування комерційними кре-

дитами тощо.  

У міжнародній практиці для визначення ціни 

залучення капіталу здебільшого використовують 

модель розрахунку середньозважених витрат на 

капітал (WACC=Weighted Average Cost of Capital). 

WACCs = Квк 
ВК

К
 + (1- s) Кпк 

ПК

К
 ,  (1)  

де: Квк – очікувана ставка вартості власного 

капіталу; 

Кпк – очікувана ставка вартості позичкового 

капіталу. 

К – сума капіталу підприємства; 

ВК – сума власного капіталу; 

ПК – сума позичкового капіталу; 

s – коефіцієнт, що характеризує ставку податку 

на прибуток. 

Головна проблема, з якою стикаються фінанси-

сти при застосуванні моделі WACC, полягає у ви-

значенні ціни залучення власного капіталу (Квк). 

Це питання досі не знайшло свого повного вирі-

шення ні в теорії, ні в практиці. На відміну від за-

лучення позичкового капіталу, коли процентна 

ставка за його користування чітко обумовлюється 

в кредитній угоді, між власниками корпоративних 

прав та підприємством-емітентом не укладається 

угода, де би чітко обумовлювався розмір винаго-

роди власників. Утім, ця винагорода має бути дос-

татньою, щоб стимулювати інвесторів до прид-

бання корпоративних прав підприємства. З точки 

зору раціонального інвестора норма рентабельнос-

ті за вкладеннями в підприємство має компенсува-

ти ризики інвестування коштів у відповідну ком-

панію з урахуванням альтернативних можливостей 

капіталовкладень. Таким чином, ставку залучення 

власного капіталу можна виразити як суму норми 

доходності за безризиковими вкладеннями на рин-

ку капіталів (rf) та премії за ризик вкладень у кор-

поративні права конкретного підприємства (ПР): 
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Квк = rf + ПР    (2) 

Премія за ризик вкладень формується із над-

бавки за ризик інвестування в конкретну країну та 

надбавки за операційні та фінансові ризики підп-

риємства, що є об’єктом вкладень. Для визначення 

відповідних надбавок за ризик та ціни залучення 

капіталу здебільшого використовують модель оці-

нки доходності капітальних активів (CAPM = 

Capital Asset Pricing Model): 

CAPM ( К вк) = rf + (RM - rf) x  = rf + MRP·β,    (3) 

де: rf (Risk-Free Rate) – безризикова ставка до-

ходності по ринку, мінімальний рівень доходності, 

яку може отримати інвестор, вкладаючи кошти 

в активи з мінімальним ризиком; 

(RM – rf) – середньоринкова премія за ризик 

(MRP), що розраховується як різниця між серед-

ньою доходністю по ринку в цілому (RM) та безри-

зиковою процентною ставкою. Характеризує ри-

зик вкладень коштів на ринку, до якого належить 

об’єкт оцінки.  

Премія за ризик вкладень в оцінюваний об’єкт 

розраховується шляхом множення середньоринко-

вої премії за ризик (Rm – rf) на коефіцієнт бета, що 

характеризує ризик вкладень в конкретний актив.  

Модель (3) характеризує рівень рентабельності 

власного капіталу, який вимагатиме інвестор, 

вкладаючи кошти в актив за наявного ризику. Рен-

табельність, розрахована з використанням САРМ, 

показує суму безризикової процентної ставки на 

ринку капіталів (rf) та премії за ризик вкладень 

в конкретний об’єкт інвестицій. Модель характе-

ризує три види ризиків: ризик країни, в якій здійс-

нюється інвестиція, середній рівень ризику на рин-

ку капіталу у відповідній країні та ризик на рівні 

компанії, в яку вкладаються кошти. Зупинимося 

докладніше на ризиках, пов’язаних із інвестуван-

ням коштів у конкретне підприємство.  

Премія за ризик вкладень в оцінюваний об’єкт 

розраховується шляхом множення середньоринко-

вої премії за ризик (RМ – rf) на коефіцієнт бета, що 

характеризує ризик вкладень у конкретний актив. 

Через -коефіцієнт у моделі САРМ позначається 

систематичний ризик, який характеризує залеж-

ність між середньою доходністю ринкового порт-

феля та доходністю об’єкта оцінки. Для розрахун-

ку бета слід обробити статистичні дані, які харак-

теризують варіацію (коливання) рентабельності 

аналізованого активу за декілька попередніх пері-

одів, безризикову процентну ставку та середню 

доходність ринкового портфеля. Для цілей розра-

хунку бета слід визначитися з історичним періо-

дом, за який враховуватиметься інформація щодо 

фінансових показників, а також з інтервалом, не-

обхідним для розрахунку відхилень. На практиці 

здебільшого аналізується інформація за п’ять років 

з інтервалом в один місяць. Водночас, якщо умови 

фінансово-господарської діяльності компанії 

в останні роки суттєво змінилися порівняно 

з п’ятирічними даними, то для аналітичний цілей 

можна враховувати інформацію за два-три роки. З 

огляду на недоліки, притаманні вітчизняному фон-

довому ринку, зокрема, низький рівень ліквідності 

та капіталізації, високий рівень концентрації та 

інсайдерської торгівлі, зарегульованість та непро-

зорість, а також ту обставину, що левова частка 

підприємств не представлені на фондовому ринку, 

традиційний підхід для розрахунку коефіцієнта 

бета у вітчизняних умовах є неприйнятним.  

Для вирішення цієї проблеми в теорії і практиці 

використовують декілька підходів. Згідно з пер-

шим (аналоговим) підходом відправною точкою 

для визначення показника бета для підприємств, 

цінні папери яких не мають обігу на фондовому 

ринку, є інформація щодо значень бета по підпри-

ємствах-аналогах, які представлені на фондовому 

ринку. Відповідні аналоги мають бути подібні до 

аналізованого підприємства за видом діяльності, 

величиною, продуктовою програмою, регіональ-

ним представництвом, структурою витрат тощо. 

Інший підхід полягає у використанні інформації 

щодо секторальних чи галузевих бета, які публі-

куються аналітичними агенціями.  

Для прикладу, в табл. 1 наведено значення бета 

за різними секторами економіки, які отримані на 

основі інформації з ринку DAX. Окрім бета, в таб-

лиці наведено середню ціну залучення власного 

капіталу, за умови, що значення MRP приймається 

на рівні 4,5%, а величина безризикової ставки (після 

урахування податку на доходи фізичних осіб) ста-

новить 1,84. 

Для застосування аналогового (чи секторально-

го) підходу до визначення бета-фактора необхідно 

використати цілий ряд алгоритмів з адаптації від-

повідних бета до структури капіталу та рівня опо-

даткування конкретного підприємства. Для розра-

хунку значення бета слід брати до уваги те, що 

ризик вкладень у власний капітал ( вк) для підп-

риємств, які мають заборгованість, залежить від 

комерційного (операційного) ризику ( о) та ризи-

ку фінансування ( f): 

вк = о + f. 

При аналізі підприємства, у якого відсутня за-

боргованість, доходи, на котрі сподіватимуться 

власники підприємства, включатимуть лише пре-

мію за операційні ризики, тобто без додаткової 

премії за ризик структури капіталу. На цій тезі 

побудовано порядок трансформації коефіцієнта 

бета для підприємств, корпоративні права яких не 

мають обігу на організованому фондовому ринку. 

Можна виокремити такі етапи розрахунку бета за 

цим підходом: 

1) визначається секторальний (або аналоговий) 

бета з урахуванням заборгованості підприємств;  

2) операція unlevering: очистка аналогового 

(секторального) бета від боргового навантаження. 

Рівень боргового навантаження визначається як 

середня величина по сектору чи по групі аналого-

вих підприємств. Аналоговий бета ( u, unlevered) 

не враховує ризик структури капіталу аналізовано-

го підприємства; 
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Таблиця 1 

Секторальні коефіцієнти бета, отримані на основі інформації  

по ринку DAX, грудень 2012 р. 

Сектор Коефіцієнт бета 
Коефіцієнт  

заборгованості 
u 

Ціна власного капіталу  

(по сектору) 

DAXsector Банківська діяльність 1,44 Н.Р.* Н.Р. 8,3% 

DAXsector Автомобільна промисловість 1,31 1,61 0,61 7,7% 

DAXsector Страхування 1,20 Н.Р. Н.Р. 7,2% 

DAXsector Будівництво 1,13 1,09 0,64 6,9% 

DAXsector Технології 1,06 0,04 1,03 6,6% 

DAXsector Хімічна промисловість 0,96 0,29 0,80 6,2% 

DAXsector Транспорт і логістика 0,92 0,89 0,57 6,0% 

DAXsector Програмні продукти 0,74 0,10 0,69 5,2% 

DAXsector Фінансові послуги 0,73 Н.Р. Н.Р. 5,1% 

DAXsector Медіа 0,72 0,61 0,50 5,1% 

DAXsector Торгівля 0,65 0,74 0,43 4,7% 

DAXsector Телекумунікації 0,50 1,28 0,26 4,1% 

DAXsector Фармація 0,43 0,39 0,34 3,8% 

DAXsector Харчова промисловість та напої 0,19 0,47 0,14 2,7% 

Примітка: *Н.Р. – показники не розраховуються. 

Джерело: Branchenbetas und -eigenkapitalkosten [Електронний ресурс]. – Доступний з : <http://www.forensika-

value.de>. 

3) операція relevering: коригування u на рі-

вень ризику структури капіталу конкретного підп-

риємства. 

Проблематика практичного використання окрес-

леного порядку розрахунку бета зумовлена наявніс-

тю значної кількості адаптаційних алгоритмів та 

досить рестриктивними припущеннями, які покла-

дені в основу їхнього використання. В теорії та 

практиці дискутується цілий ряд методичних підхо-

дів до трансформації бета: Міллера та Модильяні 

(Modigliani/Miller), Гарріса та Прінгла (Harris/Prin-

gle), Фернандеса (Fernández), Майлза та Езеля 

(Miles/Ezzell), Дамодарана (Damodaran)
88

.  

Найбільшого поширення на практиці набула 

адаптаційна формула, обґрунтована Міллером 

та Модильяні, відома також під назвою 

"Standard-Textbook"-Formula. Водночас слід 

зазначити, що запропонований алгоритм справ-

джується за виконання досить рестриктивних 

припущень, зокрема:  

– стабільності грошових потоків протягом не-

скінченого проміжку часу, що уможливлює засто-

сування формули довічної ренти; 

– визначеності щодо економії на податках 

у разі фінансування за рахунок позичкового капі-

талу (визначений Tax Shield); 

– проценти за користування позичковим капі-

талом відповідають безризиковій ставці доходнос-

ті (Кпк = rf) або βпк = βTS = 0. Через βпк та βTS поз-

начаються відповідно ризики, пов’язані зі струк-

турою капіталу, та ризики, зумовлені невиз-

наченістю податкового щита;  

                                                                                 
88 Hachmeister D., Ruthardt F. Kapitalmarktorientierte Er-

mittlung des Kapitalisierungszinssatzes zur Beteiligungsbe-

wertung: Risikozuschlag // Controlling&Management. – 

2012. – No. 3. – S. 186–190. 

– автономне фінансування, що передбачає фік-

сацію абсолютної величини позичкового капіталу 

протягом планового періоду
89

. 

Якщо у розпорядженні аналітика є інформація 

про боргове навантаження (структуру капіталу) 

підприємств-аналогів, то для здійснення unlevering 

рекомендується такий алгоритм: 

u= L / [1 + (1 - s) 
ПКа

ВКа
 )].  (4) 

Зазначимо, що у формулі (4) під L слід розумі-

ти аналоговий (чи секторальний) бета-фактор 

з урахуванням ризику, пов’язаного зі структурою 

капіталу, відповідно u характеризує бета без ура-

хування ризику структури капіталу. Іншими сло-

вами, u показує значення бета по групі підпри-

ємств, у яких відсутня заборгованість, тобто вті-

лює лише ризики, пов’язані з операційною 

діяльністю. Як структура капіталу приймається 

середнє за аналогами (сектором) значення спів-

відношення ринкової вартості позичкового та 

власного капіталу. Податковий мультиплікатор 

розраховується як середня ставка оподаткування 

по підприємствах, на основі яких розрахований 

аналоговий (секторальний) бета. Відповідно ціна 

залучення власного капіталу підприємства, у яко-

го відсутня заборгованість, визначається як 

K(ВK)u= rf + MRP· u. 

Для урахування у показнику бета ризику струк-

тури капіталу аналізованого підприємства розра-

ховується фактор бета levered (з урахуванням 

ефекту фінансового важеля), який можна отримати 

у результаті коригування u на рівень ризику 

структури капіталу конкретного підприємства 

з урахуванням податкового мультиплікатора. Для 

                                                                                 
89 Modigliani/Miller, Corporate Income Taxes and the Cost 

of Capital: A Correction // The American Economic 

Review. – 1963. – Р. 433–443. 
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здійснення операції relevering рекомендується така 

формула: 

L = u · [1 + (1 - s) 
ПК

ВК
 )]              (5) 

Підкреслимо, що у формулі (5) як L (levered) 

позначається бета-фактор з урахуванням ризику 

структури капіталу аналізованого підприємства та 

податкового мультиплікатора. Таким чином, L 

характеризує як операційні, так і фінансові ризики 

підприємства. Він може бути використаний для 

розрахунку ціни залучення власного капіталу під-

приємства, яке має заборгованість.  

Описаний порядок визначення L є досить 

простим та зручним у використанні, саме тому 

він є найбільш поширеним у практичній діяль-

ності фінансових аналітиків. Водночас слід вра-

ховувати, що отримані таким чином результати 

будуть не досить коректними, оскільки на прак-

тиці не виконуються перераховані вище припу-

щення, на яких ґрунтується алгоритм Міллера та 

Модильяні.  

Дещо менш обмежувальні припущення перед-

бачає алгоритм трансформації бета, який розроб-

лено Р.Гаррісоном та Д.Прінглом
90

. Зазначені 

економісти обґрунтували два варіанти трансфор-

мації бета. Перший передбачає, що існує неви-

значеність щодо величини податкового щита (Tax 

Shield), а інші припущення збігаються з концеп-

цією Міллера та Модильяні. Другий варіант ґрун-

тується на визначенні так званого Debt-Beta (βпк – 

бета щодо заборгованості). При цьому припуска-

ється, що Kпк ≥ rf; βпк ≥ 0.  

Згідно з першим варіантом формули трансфор-

мації бета є досить спрощеними. Зокрема, для 

unlevering рекомендується такий алгоритм: 

Вк

Пк
u

1

L
                               (6) 

Трансформацію u в L пропонується здійсню-

вати в такий спосіб: 

L = u · [1 + ПK / ВК].   (7) 

Як бачимо, алгоритми (6) та (7) не передбача-

ють урахування податкового щита у процесі пере-

ходу від аналогового (секторального) бета до бета 

конкретного підприємства. Це означає, що рівень 

оподаткування аналогів збігається з оподаткуван-

ням аналізованого підприємства.  

Другий варіант трансформації бета за Гаррісом 

– Прінглом передбачає насамперед розрахунок 

фактора бета щодо позичкового капіталу. Debt 

Beta характеризує ризик непогашення підприємст-

вом наданого йому позичкового капіталу. Премія 

за ризик непогашення позик позначається через 

кредитний спред, який розраховується як різниця 

між процентною ставкою за кредит та безризико-

                                                                                 
90 Harris, R.S. and J.J. Pringle Risk–Adjusted Discount 

Rates Extensions form the Average–Risk Case // Journal of 

Financial Research (Fall). – 1985. – Р. 237–244. 

вою процентною ставкою. За використання алго-

ритму моделі САРМ, Debt-Beta (βПК ) можна роз-

рахувати таким чином:  

                        (8) 

З теоретичного боку формула трансформації 

бета за цим варіантом може давати коректні ре-

зультати як за умови ризикового позичкового ка-

піталу, так і за нестабільної величини позичкового 

капіталу та зростаючого грошового потоку. Фор-

мула трансформації бета-фактора підприємства 

з відсутньою заборгованістю у бета з урахуванням 

ризику структури капіталу набуває такого вигляду: 

L = u + ( u - βпк) · ПК /ВК  (9) 

Якщо ж необхідно трансформувати сектораль-

ний L у секторальний u, то рекомендується до 

використання такий алгоритм: 

   (10) 

Алгоритми (9) та (10) побудовані з огляду на 

припущення, що позичковий капітал не є безризи-

ковим, а ймовірність отримання економії у вигляді 

податкового щита характеризується таким ж ризи-

ками, які діють і щодо інших видів грошових по-

токів, тобто: βTS = βu.  

Професор Наваррського університету П.Фер-

нандес обґрунтував можливість корекції формул 

(10) та (11) з урахуванням чинника оподаткуван-

ня
91

. Формула трансформації u у L згідно 

з Фернандесом має такий вигляд: 

L = u + ( u - βпк) · (1 - s) · ПК /ВК (11) 

Навпаки, трансформація секторального L у сек-

торальний u здійснюється у такий спосіб: 

  (12) 

Водночас, згідно з припущенням Фернандеса, 

застосування обґрунтованих ним трансформацій-

них формул дасть коректні результати лише за 

умови стабільних грошових потоків у довгостро-

ковому періоді.  

Таким чином, можна зробити висновок, що ви-

рішення проблематики розрахунку коефіцієнта 

бета для підприємств, корпоративні права яких не 

мають обігу на фондовому ринку та які провадять 

свою діяльність на ринках, що розвиваються, 

пов’язане з численними складнощами. Найбільш 

поширений на практиці алгоритм трансформації 

секторальних чи аналогових бета у бета аналізова-

ного підприємства є досить спірним, оскільки пе-

редбачає дотримання цілої низки припущень, які 

не сумісні з практикою. Пропозиції щодо викорис-

тання алгоритмів із менш рестриктивними припу-

                                                                                 
91 Fernandez P. Levered and unlevered beta // University of 

Navarra IESE Business School Working Paper. – 2006. – 

No. 488.  
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щеннями вимагають додаткових витрат на збирання 

інформації та супроводжуються більш складними 

розрахунками. Якщо до цього додати суб’єктивний 

характер підбору підприємств-аналогів, неоднорід-

ність інформації, що міститься в різних джерелах 

щодо секторальних бета
92

, то напрошується висно-

вок стосовно необхідності розроблення альтернат-

тивних підходів щодо врахування операційних 

і фінансових ризиків у процесі розрахунку ціни за-

лучення капіталу підприємств.  

Одним із шляхів вирішення проблематики роз-

рахунку надбавки за ризик вкладень коштів у під-

приємство є використання інформації щодо ймо-

вірності дефолту. Тут слід відзначити, що в сучас-

них корпоративних фінансах ризики класи-

фікуються як: 

1) орієнтовані на вимірювання рівня волатиль-

ності (стандартне відхилення, варіація); 

2) орієнтовані на оцінку ймовірності отримання 

певного розміру збитків. 

Коефіцієнт бета належить до першої групи по-

казників. Одним із показників, які характеризують 

імовірність отримання збитків, є ймовірність де-

фолту (банкрутства) підприємств, що визначається 

рівнем рейтингових оцінок. Аналіз зазначених 

вище двох груп показників ризику здебільшого 

проводиться роздільно. З нашого погляду, практи-

ка автономного аналізу ризиків на основі рейтин-

гування та шляхом розрахунку коефіцієнта бета 

у рамках визначення витрат на капітал є субопти-

мальною. Не потребує доведення та обставина, що 

між рейтингом підприємства та витратами на за-

лучення капіталу існує тісний зв'язок. Посередньо 

цей зв'язок виявляється у величині бета-

коефіцієнта. Безпосередньо ж ризики дефолту за-

кладаються у процентних ставках за користування 

позичковим капіталом.  

Що вища ймовірність дефолту, то менше шан-

сів, що капіталодавці отримають основну суму 

вкладень у підприємство та доходи за ними. Таким 

чином, ігнорування чинника ймовірності дефолту 

у процесі розрахунку ціни залучення капіталу, 

оцінки вартості компанії чи ефективності інвести-

ційних проектів призводить до некоректних оці-

нок. Згідно з оцінками експертів неврахування під 

час оцінок чинника ймовірності банкрутства приз-

водить до переоцінок вартості компаній у серед-

ньому на 50%
93

. Тут діє така закономірність: чим 

віддаленішим буде період ймовірного дефолту, 

тим менше відповідні ризики впливатимуть на 

величину вартості компанії.  
                                                                                 
92 Наприклад, бета для підприємств хімічної промисло-

вості, розрахований на основі DAX, становить 0,96, а за 

результатами емпіричних досліджень А.Дамодарана – 

1,36. Бета, очищений від впливу ризиків структури 

капіталу для цієї ж галузі, становить 0,80 (DAX) та 1,12 

(Дамодаран). 
93 Gleissner W. Der Einfluss der Insolvenywahrscheinlich-

keit (Rating) auf den Unternehmenswert un die Eigenkapi-

talkosten. // Corporate Finance. – 2011. – No 4. – S. 247. 

У практиці використання методу дисконтуван-

ня грошових потоків (DCF), який найчастіше за-

стосовується для оцінки вартості компанії та оцін-

ки інвестиційних проектів, здебільшого ігноруєть-

ся виконання принципу безперервної діяльності 

підприємства (Going Concern). Це передбачає, що 

оцінки здійснюються з огляду на припущення, що 

підприємство не буде ліквідоване протягом трива-

лого періоду часу. Таким чином, як ставка дискон-

тування, так і прогнози грошових потоків, які заді-

яні при використанні методу DCF, мають тенден-

цію до штучного покращення. Звідси випливає 

необхідність урахування в процесі планування та 

розрахунку ціни залучення капіталу інформації 

щодо рейтингу підприємства.  

Зрозуміло, що чим вищий рейтинг, тим нижчи-

ми будуть витрати на капітал, і навпаки. Питання 

полягає в тому, яким чином має бути врахована 

інформація про рівень рейтингу при розрахунку 

витрат на капітал. У нагоді тут можуть стати оцін-

ки ймовірності дефолту (PD), які відповідають 

тому чи іншому рейтинговому класу. Неврахуван-

ня ризику дефолту є виправданим лише для підп-

риємств з високим рейтинговим класом. Для ма-

лих і середніх підприємств урахування відповід-

них ризиків є необхідним, оскільки їхні рейтингові 

класи здебільшого є низькими.  

Вважаємо, що виправданими є розроблення та 

практична імплементація інтегрованої моделі рей-

тингування та оцінки вартості капіталу підпри-

ємств. Складовою моделі є алгоритм трансформа-

ції PD-оцінок, інтегрального Z-показника чи іншої 

кількісної оцінки, що характеризує рейтинговий 

клас підприємства у спеціальну надбавку (чи муль-

типлікатор) за ризики, яка застосовується при роз-

рахунку ціни залучення капіталу. Зазначимо, що 

надбавку за ризики дефолту доцільно застосовува-

ти лише у разі розрахунку ціни залучення власного 

капіталу, оскільки у ціні залучення позичкового 

капіталу відповідні ризики закладаються кредито-

рами. При цьому пропонується такий алгоритм 

розрахунку ціни власного капіталу: 

Kвк = rf + MRPrm · FPD + CRP                (13) 

де: CRP – надбавка, що характеризує премію за 

ризик вкладення коштів у країну, що входить до 

групи країн "ринки, що розвиваються"; 

FPD – спеціальний коефіцієнт, яких характери-

зує фактор імовірності дефолту підприємства.  

Саме у визначенні фактора FDP і криється клю-

чова проблема інтегрування рейтингових оцінок 

у систему оцінки витрат на власний капітал. Вико-

ристання інформації незалежних рейтингових аген-

цій є досить обмеженим, оскільки зовнішні рейтин-

ги, зокрема в Україні, присвоюються дуже вузькому 

колу підприємств. У цьому контексті в нагоді може 

стати методика рейтингового оцінювання, яка 

є складовою затвердженого Постановою Правління 

НБУ від 25.01.2012 № 23 "Положення про порядок 

формування та використання банками України ре-

зервів для відшкодування можливих втрат за актив-
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ними банківськими операціями". Положенням пе-

редбачено розрахунок інтегрального показника фі-

нансового стану підприємств для дев’яти груп під-

приємств за секторами економіки у розрізі великих 

і середніх, а також малих підприємств. Залежно від 

значень інтегрального показника підприємству при-

своюється один із дев’яти рейтингових класів. Рей-

тингові оцінки формуються на основі результатів 

аналізу показників фінансової звітності. В табл. 2 

наведено рекомендовану автором шкалу трансфор-

мації рейтингових класів та коефіцієнтів імовірнос-

ті дефолту у фактор FDP. 

Таблиця 2 

Трансформація рейтинговий оцінок  

підприємств у фактор імовірності дефолту 

Рейтинговий 

клас 

Діапазон значень 

PD 

FPD 

Клас 1 0,01 – 0,02 0,15 

Клас 2 0,03 – 0,06 0,45 

Клас 3 0,07 – 0,10 0,85 

Клас 4 0,11 – 0,20 1,6 

Клас 5 0,21 – 0,35 2,8 

Клас 6 0,36 – 0,50 4,3 

Клас 7 0,51 – 0,75 6,3 

Клас 8 0,76 – 0,99 8,8 

Клас 9 1,0 10 

Джерело: власні розробки автора. 

Таким чином, якщо за результатами інтеграль-

ного аналізу фінансового стану підприємства йому 

присвоєно рейтинговий клас 3, це означає, що ймо-

вірність дефолту підприємства перебуває у діапазо-

ні від 0,07 до 0,10. Фактор FPD визначається як се-

редня величина за відповідним діапазоном, тобто 

становитиме у цьому разі 0,85. Цей коефіцієнт слід 

застосувати у алгоритмі (13) для розрахунку ціни 

залучення власного капіталу підприємства.  

Підсумовуючи проведене дослідження пробле-

матики визначення ставки дисконтування та роз-

рахунку надбавки за ризик, можна зробити ряд 

висновків та рекомендацій, зокрема: 

– ставку дисконтування в практичній роботі фі-

нансових аналітиків, оцінщиків, інших зацікавлених 

осіб слід розраховувати за алгоритмом середньоз-

важеної вартості капіталу з урахуванням податково-

го мультиплікатора. За розрахунку середньозваже-

ної вартості капіталу слід враховувати ціну залу-

чення власного капіталу та фінансову забор-

гованість, на яку нараховуються проценти; 

– для розрахунку ціни залучення власного капі-

талу необхідно вирішити проблему визначення 

надбавки за ризик. Надбавка за ризик інвестування 

коштів у підприємства, які здійснюють свою діяль-

ність на ринках, що розвиваються, визначається 

двома важливими елементами: надбавкою за ризик 

країни та фактором, що характеризує ризики вкла-

день у конкретне підприємство. Згідно з традицій-

ним підходом систематичний ризик вкладень 

у підприємство визначається на основі фактора 

бета. Однак існуючі методичні підходи до розра-

хунку бета здебільшого не прийнятні для оціню-

вання ризиків для підприємств, які представляють 

країни, що розвиваються. Для таких країн, як 

Україна, фактор ризику вкладень у підприємства 

пропонується розраховувати, зважаючи на їхній 

рейтинговий клас та ймовірність його дефолту. 

Таким чином, забезпечується інтегральна оцінка 

ризиків неплатоспроможності підприємств і ризи-

ків, пов’язаних із інвестуванням коштів. 
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РИНКИ КАПІТАЛУ В СТРУКТУРІ ФІНАНСОВОГО РИНКУ 

Поняття, склад та структура фінансового 

ринку
94

 

У науковій та довідковій економічній літерату-

рі наводиться цілий ряд визначень фінансового 

ринку, де основна увага зосереджується на фінан-

сових інструментах (активах) як субстанції цього 

ринку, що, на наш погляд, не лише збіднює визна-

чення фінансового ринку як економічної категорії, 

але й викривлює її дійсний зміст, характеризуючи 

його неістотні ознаки, тобто розкриває з неналеж-

ної сторони.  

"Сучасний економічний словник" дає визна-

чення фінансового ринку зі зміщенням акцентів 

саме у цю площину: "Фінансовий ринок – сукуп-

ність ринкових форм торгівлі фінансовими ак-

тивами (виділено автором. – А.Ф.): іноземною 

валютою, цінними паперами, кредитами, депо-

зитами, похідними фінансовими інструментами 

(переклад автора. – А.Ф.)"
95

.  

Загалом це зрозуміло, адже на будь-якому рин-

ку представлено дві сторони – покупця і продав-

ця, і кожен з них є учасником ринку та перебуває 

в обох іпостасях одночасно. Так, емітент, що ро-

зміщує акції на фондовому ринку, виступає, з 

одного боку, продавцем цих цінних паперів, 

а з іншого – покупцем грошових фондів. Тоді як 

інвестор, який купує ці акції, постає покупцем 

цінних паперів і водночас – продавцем фінансо-

вих ресурсів. Кого і як ідентифікувати на ринку – 

це лише питання точки зору та місця, з якого оці-

нюється "торговельна" операція. Хоча завжди, 

незалежно від виду ринку, одна з комбінацій 

"продавець – покупець" є визначальною, істот-

ною, інша – похідною. 

Оскільки формальним предметом більшості до-

говорів купівлі-продажу, що укладаються в різних 

сегментах фінансового ринку, є конкретні види 

фінансових активів, на поверхні явищ виникає 

перше враження, що фінансовий ринок – це ринок, 

на якому виникають відносини з приводу купівлі-

продажу цінних паперів, боргових зобов’язань та 

інших фінансових інструментів. Тоді як передусім 

– це ринок грошових ресурсів (фондів), де 

об’єктом купівлі (продажу) є кошти, а засобами 
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 Публікація підготована в рамках науково-дослідної 

роботи ДУ "Інститут економіки та прогнозування НАН 

України" (НДР "Вплив кризи на фінанси реального сек-
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 Райзберг Б.А., Лозовский Л.Ш., Стародубцева Е.Б. 

Современный экономический словарь. – 5-е изд., пере-

раб. и доп. [Електронний ресурс]. – М. : ИНФРА-М, 

2007. – 495 с. – (Б-ка словарей "ИНФРА-М"). – Доступ-
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платежу, як це не парадоксально, виступають цінні 

папери (корпоративні права) та боргові зо-

бов’язання (грошові контракти)
 96

. 

Тому лише розуміння подвійного статусу фі-

нансового ринку (як ринку інвестиційних ресурсів, 

з одного боку, та ринку фінансових активів – 

з іншого) та визнання грошових фондів як основ-

ного ринкового товару дозволяє методологічно 

послідовно сегментувати фінансовий ринок та чіт-

ко структурувати його за внутрішніми складови-

ми. Підстав для такого підходу більш ніж достат-

ньо, оскільки в існуючих класифікаціях складових 

(сегментів) фінансового ринку міститься багато 

неузгодженостей та плутанини. 

Наявність багатьох способів класифікації фі-

нансових ринків відзначає Ф.Фабоцці в універси-

тетському підручнику "Управління інвестиціями", 

наприклад, за типом фінансових інструментів (бор-

гові, пайові та ін.), або ж за строками погашення 

прав на фінансові активи (короткострокові та дов-

гострокові фінансові активи)
97

.  

Фінансовий ринок іноді структурують за інсти-

тутами ринкової інфраструктури, видами фінансо-

вих послуг, регіональною ознакою тощо. Тому до 

складу фінансового ринку включають такі сегмен-

ти, як страховий ринок, іпотечний ринок, пенсій-

ний ринок тощо. "Фінансовий ринок, – вважають 

автори "Сучасного економічного словника", – 

…включає фондовий ринок (фондові біржі), кре-

дитний ринок (банки, інвестиційні та дилерські 

компанії, пенсійні фонди), ринки капіталу (страхо-

вого, іпотечного, міжбанківського), світовий фі-

нансовий ринок"
98

. Як наслідок, фінансовий ринок 

ототожнюють з фінансовим сектором чи ринками 

фінансових послуг. 

Для характеристики окремих сегментів фінан-

сового ринку в понятійному апараті використову-

ються різні терміни: валютний ринок, грошовий 

ринок, інвестиційний ринок, іпотечний ринок, 

кредитний ринок, ринок капіталу, ринок цінних 

паперів, фондовий ринок, страховий ринок тощо. 

При цьому нерідко окремі поняття змішуються або 

свідомо ототожнюються через нечіткість критері-

їв, за якими сегментовано такі ринки. Так, часто 

вживаються як синоніми терміни "фондовий ри-

                                                                                 
96

 Визначати ринок капіталу як ринок "фінансових ін-

струментів" це те саме, що визнавати колгоспний ринок 

не як ринок сільськогосподарської продукції та продо-

вольчих товарів, а місце для інвестування доходів домо-

господарств. 
97 Фабоцци Ф. Управление инвестициями / пер. c англ. – 

М. : ИНФРА-М, 2000. – ХХVІІІ. – С. 15–17. 
98 Райзберг Б.А., Лозовский Л.Ш., Стародубцева Е.Б. 

Современный экономический словарь. – С. 49.  

http://slovari.yandex.ru/dict/economic/article/ses2/ses-5865.htm
http://slovari.yandex.ru/dict/economic/article/ses2/ses-5812.htm
http://slovari.yandex.ru/dict/economic/article/ses2/ses-5812.htm
http://slovari.yandex.ru/dict/economic/article/ses2/ses-5806.htm
http://slovari.yandex.ru/dict/economic/article/ses2/ses-5822.htm


 

72 

нок" і "ринок цінних паперів", "ринок капіталу" 

і "ринок позичкового капіталу" та інші. "Синоні-

мом поняття "ринок цінних паперів" є поняття 

"фондовий ринок", – вважають О.Мендрул та 

І.Шевчук
99

. Ототожнюються ці поняття і в Законі 

України "Про цінні папери та фондовий ринок": 

"Фондовий ринок (ринок цінних паперів) – сукуп-

ність учасників фондового ринку та правовідносин 

між ними щодо розміщення, обігу та обліку цінних 

паперів і похідних (деривативів)"
100

. 

Досить поширеними у літературі є випадки, 

коли як однопорядкові визнаються окремі сегмен-

ти фінансового ринку, розмежовані за різними 

критеріями. Наприклад, "ринок цінних паперів" 

і "ринок боргових інструментів" є поняттями, роз-

межованими за різними критеріями, тому в струк-

турі фінансового ринку, класифікованій за фінан-

совими інструментами, їх некоректно вживати як 

однопорядкові. Адже вони містять моменти то-

тожності й відмінності, що призводить до подвій-

ного рахунку. Наслідком такого підходу є "напов-

зання" одного фрагмента на інший, що не дозволяє 

скласти "сегментні пазли" у цілісну завершену 

структуру фінансового ринку. 

Іншим прикладом є побудова понятійного ряду, 

складові якого належать до різних сторін (характе-

ристик) фінансового ринку, наприклад, "грошовий 

ринок" і "ринок цінних паперів", що несумісні між 

собою. Перший (грошовий ринок) є сегментом фі-

нансового ринку як ринку грошових фондів (інвес-

тиційних ресурсів), тоді як другий (ринок цінних 

паперів) – сегментом фінансового ринку як ринку 

фінансових інструментів (інвестиційних активів), 

і ставити їх в один ряд також некоректно. 

Тому при структуризації фінансового ринку 

необхідно дотримуватися двох вимог: перша – 

окремі сегменти ринку "за походженням" мають 

представляти один бік ринкової системи: або ри-

нок фінансових ресурсів, або ринок фінансових 

інструментів; друга – побудована за кожним із 

таких критеріїв класифікація сегментів фінансово-

го ринку в їхній сукупності має забезпечувати 

повне заповнення (без залишку, але й без подвій-

ного рахунку) всієї "площини" цього ринку. 

Вихідним моментом у дослідженні та класифіка-

ції ринків капіталу як складової фінансового ринку 

має виступати найбільш істотна ознака у визначенні 

останнього як ринку грошових коштів (фінансових 

ресурсів). Як правильно зазначає Д.Леонов, 

"…фінансовий ринок представляє економічний про-

стір, на якому формуються відносини з приводу ку-

півлі/продажу фінансових фондів"
101

.  

                                                                                 
99 Мендрул О.Г., Шевчук І.А. Ринок цінних паперів 

[Електронний ресурс]. – Доступний з : 

<http://www.library.if.ua/books/91.html#>.  
100 Закон України "Про цінні папери та фондовий ринок" 

від 23.02.2006 № 3480-IV [Електронний ресурс]. – Дос-

тупний з : <http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/3480-15>.  
101 Леонов Д.А. Финансовый рынок // Наша справа, 

1998. – № 1. – С. 49. 

У наведеному визначенні фінансового ринку 

є не дуже очевидний, але надзвичайно важливий 

момент саме для цілей класифікації окремих рин-

ків як сегментів, що формують зміст та внутрішню 

структуру фінансового ринку загалом. Квінтесен-

цією цього визначення є те, що об’єктом торгівлі 

(купівлі-продажу) на фінансовому ринку визначе-

но "фінансові фонди", тобто грошові ресурси. Тоді 

як зазвичай ринки класифікують за фінансовими 

інструментами, що перебувають на них в обігу: за 

цінними паперами, борговими інструментами (кон-

трактами), іншими фінансовими активами, оскільки 

на поверхні явищ саме такі носії (фінансові цінно-

сті), а не фінансові фонди проявляються як об’єкт 

інвестиційних операцій та предмет договорів купів-

лі-продажу фінансових активів. 

Зазначена обставина значною мірою врахована 

у визначенні поняття фінансового ринку, наведе-

ному у Вікіпедії з посиланням на навчальний посіб-

ник В.Опаріна "Фінанси (загальна теорія)"
102

: "Фі-

нансовий ринок – це сукупність обмінно-

перерозподільних відносин, пов'язаних із проце-

сами купівлі-продажу фінансових ресурсів, необ-

хідних для здійснення виробничої та фінансової 

діяльності. Відносини обміну пов'язані з переда-

ванням одним суб'єктом іншому за відповідну 

плату (проценти, дивіденди, дисконтні знижки 

тощо) права на тимчасове чи постійне викорис-

тання фінансових ресурсів"
103

. 

Зважаючи на визначення фінансового ринку 

як ринку, основним товаром на якому є інвести-

ційні ресурси, необхідно визнати, що в усіх його 

сегментах він є ринком грошового капіталу (фі-

нансових фондів). І з цього боку фінансовий ри-

нок – це насамперед ринок грошей, які є визна-

чальним об’єктом купівлі-продажу, його основ-

ним товаром; це ринок продавців грошових 

ресурсів – інвесторів та кредиторів, де відбува-

ється обмін (продаж) грошей на (за) інші фінан-

сові інструменти (грошові документи). За цим 

критерієм фінансовий ринок розподіляється на 

два великі сегменти: (1) фондовий ринок та (2) 

грошовий ринок. А грошовий ринок, у свою чер-

гу, можна поділити на ринок довгострокових 

кредитних ресурсів (кредитний ринок) та ринок 

короткострокових грошових ресурсів (власне 

ринок грошей)
104

.  

                                                                                 
102 Опарін В. М. Фінанси (загальна теорія) : навч. посіб-

ник. – 2-ге вид., доп. і перероб. – К. : КНЕУ, 2002. – 240 с. 
103 Фінансовий ринок // Вікіпедія [Електронний ресурс]. 

– Доступний з : <http://uk.wikipedia.org/wiki/> 
104 У цьому відношенні фінансовий ринок як ринок гро-

шей не слід ототожнювати з власне грошовим ринком як 

одним із його сегментів, що має своє визначення та за-

ймає відповідне місце в структурі фінансового ринку. 

Тому в подальшому для уникнення термінологічної 

плутанини термін "грошовий ринок" вживатиметься 

тільки у вузькому значенні цього поняття й не застосо-

вуватиметься для характеристики фінансового ринку 

в цілому як грошового ринку. 
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Водночас, як уже зазначалося, будь-який ринок 
– це "парна категорія", що має іншою своєю сто-
роною відповідних контрагентів та "обмінний ек-
вівалент". Отже, покупцями на фінансовому рин-
ку, "споживачами" інвестиційних ресурсів висту-
пають емітенти та позичальники. Як обмінний 
еквівалент, за допомогою якого грошові ресурси 
залучаються (купуються) з фінансового ринку 
у розвиток економіки, використовуються різнома-
нітні фінансові інструменти: цінні папери, строко-
ві контракти, боргові інструменти, інші грошові 
документи, а платою за користування грошовими 
ресурсами виступають проценти, дивіденди, дис-
контні знижки, курсові різниці тощо.  

За фінансовими інструментами можна сегмен-
тувати фінансовий ринок на такі локальні ринки: 
ринок цінних паперів, ринок кредитних інструмен-
тів (грошових зобов'язань), валютний ринок і рин-
ки спеціальних грошових контрактів (депозитні 
рахунки, страхові поліси, пенсійні контракти то-
що). У сукупності вони "покривають" фінансовий 
ринок без "залишків" та "нашарувань". 

Місце ринків капіталу в структурі фінансо-

вого ринку 
Виокремлення ринку капіталу у складі фінан-

сового ринку також є дискусійним питанням, ос-
кільки його визначення та сегментація внут-
рішньої структури не мають усталених підходів та 
одноманітності. 

Так, традиційна класифікація фінансового рин-
ку за інструментами не дозволяє виділити в його 
структурі ринок капіталу, оскільки останній пред-
ставляє собою частину ринку фінансових фондів 
(ринку грошей), тобто перебуває з іншого боку 
"прилавку". Тому виникає необхідність визначен-
ня критерію, за яким можна було би розмежувати 

фінансовий ринок на ринок капіталу та решту його 
сегментів як складових ринку грошових фондів. 
Таким критерієм є строк, на який фінансові ресур-
си "продаються" (позичаються) інвесторами (кре-
диторами) емітентам (позичальникам).  

За цією ознакою фінансовий ринок можна розді-

лити на два сегменти: (1) ринок довгострокового 

позикового капіталу – ринок капіталу (capital market) 

і (2) ринок короткострокового позикового капіталу – 

грошовий ринок (money market) (табл. 1). 

Ринок довгострокового позикового капіталу 

і є власне ринком капіталу. Інша його частина 

представлена грошовим ринком. Строк, який має 

бути покладено в основу цього поділу, дорівнює 

одному року: інвестиційні ресурси, надані в кори-

стування строком до одного року, належать до 

грошового ринку, строком понад один рік – до 

ринків капіталу. 

Водночас такий підхід дає змогу також уточни-

ти класифікацію сегментів фінансового ринку за 

фінансовими інструментами з урахуванням "стро-

ку їхнього життя" (обігу, погашення) з метою за-

безпечення дзеркального відображення поділу 

цього ринку на ринок капіталу і грошовий ринок, 

однак уже з боку об’єктів інвестування. 

Як ринок фінансових ресурсів грошовий ринок 

має такі складові:  

1) ринок короткострокового інвестиційного (спе-

кулятивного) капіталу, призначеного для розміщення 

коштів в інструменти грошового обігу (цінні папери, 

похідні фінансові інструменти тощо);  

2) ринок короткострокових банківських креди-

тів, призначених для задоволення тимчасових пот-

реб у грошових коштах суб’єктів господарювання 

та населення; 

Таблиця 1 

Класифікація сегментів фінансового ринку з огляду на строки користування інвестиційними  

ресурсами та строків обігу (погашення) фінансових інструментів 

Фінансовий ринок 

За видами капіталу За фінансовими активами 

Ринок фінансових фондів Ринок фінансових інструментів 

Грошовий ринок (money market) 

Ринок  

короткострокового 

позикового капіталу 

Ринок короткострокового інвестиційного капіталу 
Ринок короткострокових 

цінних паперів 

Ринок короткострокових банківських кредитів 
Ринок короткострокових 

кредитних інструментів 

Ринок короткострокових грошових вкладень 
Ринок короткострокових 

вкладних інструментів  

Ринок грошових коштів 

(валютний ринок) 

Ринок валютних інструментів 

та інших валютних цінностей 

Ринок капіталу (capital market) 

Ринок довгострокового 

позикового капіталу  

Ринок довгострокового інвестиційного капіталу 

(фондовий ринок) 

Ринок безстрокових 

і довгострокових 

цінних паперів  

Ринок довгострокових банківських кредитів 

(кредитний ринок) 

Ринок довгострокових 

кредитних інструментів  

Ринок довгострокових  

грошових вкладень 

(ощадний ринок) 

Ринок довгострокових  

вкладних інструментів 

Джерело: складено автором. 
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3) ринок короткострокових спеціальних вклад-

них (інвестиційних та кредитних) інструментів 

інституційних інвесторів – фінансових посередни-

ків, призначених для залучення коштів на банків-

ські депозити, вкладні та інші строкові рахунки, 

у страхові поліси, пенсійні контракти тощо з ме-

тою подальшого їхнього розміщення на грошово-

му ринку та ринках капіталу; 

4) ринок грошових коштів, призначених для 

придбання іноземної валюти та валютних інстру-

ментів. 

У свою чергу ринок капіталу ділиться на три 

сегменти: 1) ринок довгострокових кредитів; 

2) ринок довгострокових інвестицій та 3) ринок 

довгострокових вкладень.  

Ринок довгострокових інвестицій, або фондовий 

ринок – це частина фінансового ринку, представле-

на ринком довгострокових фінансових фондів. 

Ринок довгострокових кредитів, або кредитний 

ринок – це частина ринку позикового капіталу, яка 

представлена середньо- та довгостроковими бан-

ківськими кредитами.  

Ринок довгострокових вкладень, або ощадний 

ринок, – це частина фінансового ринку, з якого за-

лучаються інвестиційні ресурси фінансовими посе-

редниками – інституційними інвесторами: банками, 

інвестиційними та пенсійними фондами, кредитни-

ми спілками, страховими компаніями та іншими 

фінансово-кредитними установами з метою подаль-

шого розміщення коштів і управління грошовими 

фондами та інвестиційними активами. 

За фінансовими інструментами, з допомогою 

яких інвестиційні ресурси залучаються в економі-

ку країни, фінансовий ринок може бути структу-

рований таким чином:  

Грошовий ринок включає такі сегменти: 

ринок короткострокових кредитних інструмен-

тів (боргових зобов'язань, кредитних договорів, 

грошових контрактів),  

ринок короткострокових цінних паперів (фі-

нансових інструментів); 

ринок короткострокових вкладних інструмен-

тів (депозитних рахунків, ощадних та депозитних 

сертифікатів, страхових полісів пенсійних контрак-

тів тощо); 

ринок іноземної валюти та інших валютних 

цінностей (валютних інструментів). 

Перші два сегменти формують ринок інстру-

ментів грошового обігу. 

Ринок капіталу охоплює:  

ринок безстрокових цінних паперів та цінних 

паперів і фінансових інструментів зі строком обігу 

понад один рік;  

ринок довгострокових кредитних інструментів 

(зобов'язань); 

ринок спеціальних довгострокових фінансових 

інструментів інституційних інвесторів: депозити, 

страхові поліси, пенсійні й грошові контракти, 

цінні папери інститутів спільного інвестування та 

зобов’язання інших аналогічних фондів. 

Ринок інструментів грошового обігу зосере-

джує торгівлю короткостроковими цінними папе-

рами та фінансовими інструментами зі строком 

обігу до одного року.  

Ринок короткострокових кредитних інструмен-

тів зосереджує угоди з кредитними зобов'язаннями 

(контрактами) зі строком виконання (погашення) 

до одного року. 

Валютний ринок зосереджує купівлю-продаж 

іноземної валюти за національну грошову одини-

цю або обмін однієї іноземної валюти на іншу іно-

земну валюту, а також інструменти, з допомогою 

яких здійснюються такі операції. 

Фондовий ринок є сферою торгівлі безстроко-

вими цінними паперами, а також цінними папера-

ми та фінансовими інструментами зі строком обігу 

понад один рік. 

Ринок довгострокових кредитних інструментів 

(зобов’язань) зосереджує торгівлю кредитними 

зобов'язаннями (контрактами) зі строком виконан-

ня (погашення) понад один рік. 

Ринок довгострокових спеціальних фінансових 

інструментів, випущених інституційними інвесто-

рами, зосереджує торгівлю депозитами, страхови-

ми полісами, пенсійними контрактами, цінними 

паперами ІСІ тощо.  

Особливістю останнього сегмента ринку фі-

нансових інструментів є те, що грошові фонди 

з ринку капіталу залучаються інвестиційним посе-

редником (емітентом/позичальником), а не кінце-

вим споживачем, який після отримання коштів 

виходить із цими ресурсами на інші сегменти рин-

ку капіталу вже як інвестор/кредитор, щоб продати 

їх в обмін на інструменти з перших двох сегментів 

фінансового ринку: фондового та кредитного. Та-

ким чином, на відміну від класичного емітента 

(позичальника) та класичного інвестора (кредито-

ра) інституційний інвестор-посередник одночасно 

постає в обох зазначених іпостасях. При цьому він 

залучає кошти з роздрібного ринку капіталу та 

вкладає їх у корпоративний та/або фінансовий сек-

тори економіки. 

Оскільки систему фінансового ринку нами до-

повнено, з одного боку, ринком грошових вкла-

день (ощадним ринком), а з іншого – ринком спе-

ціальних фінансових інструментів (короткостро-

кових та довгострокових), є необхідність 

визначення місця цих сегментів у структурі фінан-

сового ринку як з боку інвестиційних ресурсів, так 

і з боку інвестиційних активів (рис.1).  

Роль та місце інституційних інвесторів у сис-

темі установ фінансового ринку полягають у тому, 

що на ринку фінансових ресурсів вони виступають 

як емітенти/позичальники, а на ринку фінансових 

інструментів – як інвестори/кредитори. При цьому 

основною метою їхньої діяльності є фінансове по-

середництво: зведення на ринку дійсного інвесто-

ра/кредитора з дійсним емітентом/позичальником. 

Тоді як самі інституційні інвестори власні кошти 
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кошти 

як інвестиції практично не використовують і поста- ють 

 
Рис.1. Місце інституційних інвесторів в системі установ фінансового ринку 

Джерело: складено автором. 

у тій чи іншій іпостасі тимчасово та ситуативно, 

опосередковуючи рух фінансових інвестицій 

в прямому і зворотному напрямах. 

Для цілей цього дослідження основний інтерес 

становить ринок капіталу як джерело довгостроко-

вих інвестиційних і кредитних ресурсів, що про-

понуються інвесторами (кредиторами) емітентам 

(позичальникам), та сфера розміщення й обігу дов-

гострокових фінансових і кредитних інструментів 

(цінних паперів, боргових зобов’язань, грошових 

контрактів), що пропонуються емітентами (пози-

чальниками) та іншими власниками з метою залу-

чення інвестиційних ресурсів. 

Що стосується складу та структури фінансово-

го ринку, сегментованого за іншими критеріями 

(ринок цінних паперів, страховий ринок, ринок 

дорогоцінних металів, ринок боргових інструмен-

тів тощо), то вони мають допоміжне значення. 

І хоча у своїй сукупності ці сегменти у той чи ін-

ший спосіб покривають площину фінансового рин-

ку, однак вони нерідко співіснують та взаємодіють 

не як чітко розмежовані (дотичні) ділянки, а як 

такі, що перекривають одна одну, втручаючись 

своїми частинами в інші ринки.  

Так, наприклад, поняття ринку цінних паперів 

за своїм змістом ширше за поняття фондового 

ринку за рахунок короткострокових цінних папе-

рів та фінансових інструментів зі строком обігу до 

одного року, які належать до ринку інструментів 

грошового обігу. 

Поняття ринку боргових інструментів ширше 

за поняття ринку кредитних інструментів (зо-

бов’язань) за рахунок боргових цінних паперів, які 

належать частково до фондового ринку (папери зі 

строком обігу понад один рік) та до ринку інстру-

ментів грошового обігу (папери зі строком обігу 

до одного року) тощо. 

Розуміння фінансового ринку як ринку грошо-

вого капіталу дозволяє більш чітко визначитися 

в питанні, що первинне на цьому ринку: грошові 

ресурси чи фінансові інструменти, а отже, 

і з головними причинами занепаду його фондового 

сегмента, який упродовж останніх чотирьох років 

не може подолати наслідки свого майже 

п’ятикратного падіння. "Інвестиційний" потенціал 

організованого сегмента цього ринку оцінюється 

обсягами грошових ресурсів, що блокуються на 

біржі для задоволення заявок на купівлю цінних 

паперів, і обмежується щоденною сумою 100–

150 млн грн. При тому, що вітчизняний фондовий 

ринок на сьогодні – це ринок спекулятивних угод, 

сторонами яких виступають портфельні інвестори, 

які купують цінні папери один в одного, отже, ви-

току інвестиційного капіталу за межі ринку та за-

лучення його у реальний сектор практично не від-

бувається. Тому й сума інвестиційного капіталу, 

що перебуває в обігу на біржі, вимірюється не об-

сягами щоденних торгів, а обсягами коштів, заве-

дених на біржу торговцями.  

Деякі учасники ринку вважають, що збільши-

ти його інвестиційну спрямованість можна завдя-

ки допуску до обігу цінних паперів іноземних 

емітентів, створених резидентами України за ме-

жами країни. Однак поява на фондовому ринку 

якісних цінних паперів не означає автоматичного 

збільшення внутрішнього інвестиційного капіта-

лу, тоді як зворотна залежність більш імовірна. 

Проте де взяти додаткові фінансові ресурси? На 

сьогодні сподіватися на кошти іноземних інвес-

торів або населення не має підстав, оскільки перші 

втратили інтерес до України як інвестиційного 

середовища внаслідок несприятливого інвести-

ційного клімату та незадовільної політичної си-

туації, інші тримають кошті на депозитах та 

в інвалюті. Тому наразі можна розглядати лише 

одне реальне джерело коштів, спроможне дійсно 

швидко і позитивно вплинути на стан та динаміку 

українського фондового ринку, – це накопичу-

вальна система пенсійного страхування (НСПС). 

Інвестиційний потенціал цієї системи лише в пер-

ший рік її запуску оцінюється у більш як 4 млрд 

грн, з яких принаймні 40%, або 1,6 млрд грн, мо-

же бути спрямовано в акції та облігації українсь-

ких підприємств, причому не лише в ті, що вже 

обертаються на біржі, а й у ті, що готуються до 

ІРО. А це сума, що в 10–15 разів перевищує ная-

вний потенціал біржового ринку. Сталий, постій-

но зростаючий обсяг інвестиційних ресурсів на 

фондові біржі, з одного боку, шукатиме свого 

втілення в інвестиційно привабливих фінансових 

інструментах, що сприятиме відновленню втра-

ченої в умовах кризи ринкової вартості цінних 

паперів, що перебувають в обігу, з іншого – призве-

де до активізації емісійної діяльності українських 

підприємств, що пропонуватимуть нові випуски 

цінних паперів для залучення прямих інвестицій 

в економіку. Саме у такий спосіб фондовий ринок 

зможе наростити власний потенціал (капіталіза-

цію), підвищити інвестиційну складову біржової 

діяльності та збільшити свій вклад у розвиток 

реального сектора. 

Інвестор/ 

кредитор 

Інституційний інвестор 

Емітент/ 

позичальник 

Інвестор/ 

кредитор 

Емітент/ 

позичальник 

кошти 

інструменти інструменти 
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Проведене дослідження фінансового ринку 

щодо його змісту, складу та структури дозволяє 

дійти таких висновків: 

1. У ринковій економіці основну сферу руху 

фінансових інвестицій становить фінансовий ри-

нок. Основним товаром фінансового ринку, пред-

метом купівлі/продажу є фінансові ресурси (гро-

шові фонди), а засобами платежу – фінансові ін-

струменти: цінні папери, боргові зобов’язання, 

страхові поліси, пенсійні контракти тощо. 

2. Ринки капіталу – фондовий, кредитний та 

ощадний – є важливими складовими елементами 

внутрішньої структури фінансового ринку, іншим 

компонентом якого є грошовий ринок, або ринок 

короткострокового позикового капіталу. 

3. Існує два критерії структуризації (сегмента-

ції) фінансового ринку та поділу його на ринки 

капіталу і грошовий ринок. Головним є строк ко-

ристування інвестиційними ресурсами: до одного 

року – грошовий ринок та понад один рік – ринки 

капіталу. Похідним критерієм є строк обігу (пога-

шення) фінансових інструментів (грошових конт-

рактів): до одного року – грошовий ринок, зі стро-

ком обігу (погашення) понад один рік та без уста-

новленого строку обігу – ринки капіталу. 

4. Щодо фінансових інструментів ринки капі-

талу представлені: (а) ринком довгострокових та 

безстрокових цінних паперів (акцій, облігацій, 

векселів тощо); (б) ринком довгострокових кре-

дитних інструментів (боргових зобов’язань); 

(в) ринком довгострокових спеціальних фінансо-

вих інструментів інвестиційних посередників 

(депозитів, вкладних рахунків, ощадних сертифі-

катів, страхових полісів, пенсійних контрактів, 

цінних паперів ІСІ тощо). 

5. Як ринок фінансових інструментів грошо-

вий ринок охоплює: (а) ринок короткострокових 

кредитних інструментів (зі строком погашення до 

одного року), (б) ринок короткострокових цінних 

паперів (зі строком обігу до одного року), які 

у сукупності становлять ринок інструментів гро-

шового обігу, (в) ринок короткострокових вклад-

них інструментів, (г) ринок іноземної валюти та 

інших валютних цінностей. 

6. Фінансовий ринок включає три ринки капі-

талу: 1) ринок середньо- (від одного до 5 років) та 

довгострокових (понад 5 років) інвестиційних ре-

сурсів (грошових фондів), або фондовий ринок; 

2) ринок середньо- (від одного до 5 років) та дов-

гострокових (понад 5 років) кредитних ресурсів 

(позикового капіталу), або кредитний ринок; 

3) ринок довгострокових грошових вкладень (по-

над один рік), або ринок заощаджень.  

7. Не слід ототожнювати фондовий ринок із 

ринком цінних паперів, оскільки, по-перше, ці рин-

ки сегментовані за різними критеріями, що пере-

бувають по різні боки "прилавка": фондовий ринок 

– це ринок грошових фондів, середньо- та довго-

строкових інвестиційних ресурсів; ринок цінних 

паперів – це ринок фінансових інструментів: цін-

них паперів та їхніх похідних, незалежно від стро-

ку обігу (погашення), по-друге, фондовий ринок за 

обсягами торгівлі ресурсами вужчий за ринок цін-

них паперів, оскільки не включає короткострокові 

вимоги та зобов'язання. 

8. Визнання фінансового ринку загалом та рин-

ків капіталу зокрема як ринків фінансових фондів 

(грошових ресурсів) зміщує акценти і в загальній 

публічний оцінці ролі цих ринків у економічній 

системі зі спекулятивної, що полягає у підтри-

манні поточної ліквідності фінансових інстру-

ментів у межах самого ринку, на інвестиційну, 

пов’язану із забезпеченням потреб економіки 

в інвестиційних ресурсах за межами цього ринку 

– в реальному її секторі.  

9. Нарешті, розуміння фінансового ринку як 

ринку інвестиційного капіталу дозволяє більш чіт-

ко визначитися в питанні, що первинне на цьому 

ринку: грошові ресурси чи фінансові інструменти, 

а отже, і відшукати засоби виходу фондового рин-

ку з глибокої фінансової кризи. 
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ЗИРЯНОВА О.Л. 
 науковий співробітник ДУ «Інститут економіки та прогнозування НАН України» 

РЕГУЛЮВАННЯ ТРАНСФЕРТНОГО ЦІНОУТВОРЕННЯ: МІЖНАРОДНИЙ 

ДОСВІД ТА УКРАЇНСЬКА ПРАКТИКА 

Зростання впливу транснаціональних компаній на 

економіки країн світу є одним із феноменів другої поло-

вини ХХ ст. Особливо значних масштабів цей процес 

набув в останні десятиліття. На сучасному етапі ТНК 

контролюють понад 50% світового промислового ви-

робництва, 67 міжнародної торгівлі, понад 80 патентів 

і ліцензій на нову техніку, технології і ноу-хау, майже 

90% прямих зарубіжних інвестицій. Практично вся 

торгівля сировиною на світових ринках здійснюється 

під контролем ТНК, у тому числі 90% світової торгівлі 

пшеницею, кавою, кукурудзою, лісоматеріалами, тю-

тюном, залізною рудою; 85 – міддю, бокситами; 80 – 

оловом, чаєм; 75% – натуральним каучуком, сирою 

нафтою.  

Завдяки ТНК переносяться виробництва та техноло-

гії в інші країни, розширяються торговельні зв’язки. 

Тому економіки різних країн тісно взаємопов’язані та 

взаємозалежні, що сприяє їхньому економічному зрос-

танню. З іншого боку, в умовах погіршення світової 

кон’юнктури між компаніями відбувається загострення 

конкуренції за ресурси й ринки збуту.  

Транснаціональні компанії використовують багато 

методів для підвищення глобальної конкурентоспромож-

ності та зниження бізнес-ризиків, серед яких ключовим 

є використання механізму трансфертного ціноутворення. 

Вільно встановлюючи трансфертні ціни, ТНК створюють 

цінові диспропорції в операціях між взаємопов’язаними 

членами групи, перерозподіляють доходи й витрати між 

своїми підрозділами, розміщеними у різних країнах, і, та-

ким чином, виводять значну частку фінансових ресурсів 

з країни, у якій вони були створені, мінімізуючи, а іноді 

й зовсім уникаючи оподаткування прибутку.  

Отже, держава втрачає бюджетні надходження, що, во-

чевидь, є негативним явищем. Унаслідок відпливу капіталу 

в країні скорочуються інвестиційні ресурси, чиниться до-

датковий тиск на національну грошову одиницю, відбува-

ється гальмування переоснащення технологічно-виробничої 

бази підприємств. 

З іншого боку, держава має забезпечити постійний та 

значний за обсягами приплив прямих інвестицій, у тому 

числі іноземних, підтримувати позитивне сальдо зовніш-

ньоекономічного торговельного балансу, вирішувати 

інші завдання щодо реалізації соціально-економічного 

розвитку. Зважаючи на все це, державне регулювання 

діяльності ТНК має одночасно розв’язувати декілька 

суперечливих регуляторних завдань, у тому числі щодо 

контролю за трансфертним ціноутворенням. 

Проблемні питання оцінки й регулювання діяльності 

ТНК у країнах-реципієнтах є предметом широкої дискусії 

серед науковців, політиків і громадськості. Значний вне-

сок у дослідження діяльності ТНК здійснили такі вітчиз-

няні та зарубіжні вчені, як Р.Берклі, О.Білоус, 

Т.Вахненко, П.Вернон, Н.Гришко, А.Гропеллі, Д.Деніелс, 

Р.Заблоцька, І.Іванов, Р.Кавес, М.Кассон, Г.Климко, 

В.Клочко, Д.Лук’яненко, О.Михайлюк, А.Мовсесян, 

С.Мочерний, О.Мусієнко, В.Новицький, Ж.Перар, 

С.Огнівцев, І.Пивоваров, О.Плотников, А.Поручник, 

О.Рогач, І.Розенберг, М.Россі, Ф.Рут, В.Сіденко, 

К.Семенов, А.Торнел, Т.Шеремет, М.Швайка, 

О.Шнирков, А.Філіпченко, Ю.Яковец, С.Якубовський та 

ін. Водночас потрібно зазначити, що основну увагу дослід-

ники приділили критичному аналізу позитивних і негатив-

них факторів впливу ТНК на соціально-економічний 

устрій, технологічний розвиток країни, де розміщені під-

розділи ТНК тощо. Також розглядаються проблеми ухи-

лення від оподаткування у схемах податкової оптимізації 

ТНК. Водночас у працях вітчизняних науковців залиша-

ються недостатньо висвітленими механізми трансфертно-

го ціноутворення в діяльності ТНК в контексті його регу-

лювання в Україні. Також бракує аналітичних досліджень 

щодо досвіду регулювання трансфертного ціноутворення 

в діяльності взаємопов’язаних підрозділів ТНК, які засто-

совують у розвинених країнах задля запобігання ухилен-

ню від оподаткування та відпливу капіталів із країни. 

Метою статті є дослідження міжнародного досвіду 

й української практики регулювання трансфертного 

ціноутворення, виявлення факторів, що гальмують 

упровадження в Україні дієвих інструментів регулюван-

ня операцій між взаємопов’язаними особами, внаслідок 

чого створюються умови для ухилення від оподаткуван-

ня та виводу фінансових ресурсів із країни.  

Транснаціональна корпорація – це складна мережа 

взаємопов’язаних підприємств, унікальних за своїм 

походженням і сформованих у різні періоди розвитку, 

які мають складові частини і філії в різних країнах 

світу. Через те, що підрозділи інтегрованої організації 

розміщені в країнах із різним економічним, політич-

ним, правовим, соціальним устроєм, ТНК не є єдиним 

економіко-правовим суб’єктом, у тому числі і з фіс-

кальної точки зору.  

Економічний механізм діяльності ТНК визначається 

взаємодією його національних і трансграничних чинни-

ків. У його основі лежать такі взаємопов’язані складові: 

податкові умови діяльності ТНК, що визначають стиму-

ли та можливості трансграничного трансферту виробни-

цтва та збуту; міжнародне розміщення активів ТНК 

з метою зниження ризиків і податкових зобов’язань 

тощо. Особливого значення в механізмі перерозподілу фі-

нансових ресурсів ТНК набувають трансфертні ціни.  

Під трансфертної ціною (Transfer price) розуміють 

ціну, яку використовують при внутрішньокорпоратив-

них операціях, тобто операціях між філіалами, підрозді-

лами та іншими пов’язаними фірмами, що діють в одній 

або різних країнах. Конструкції, призначені для такого 

перерозподілу прибутку, називають схемами трансферт-

ного ціноутворення. Функції і завдання, що виконують-

ся за допомогою трансфертного ціноутворення, реалі-

зуються на підставі єдиної політики у межах ТНК, що 

забезпечує їхню глобальну ефективність.  

Як інструмент побудови більш ефективної системи 

управління виробництвом внутрішньовиробничі, внут-

рішньофірмові, так звані трансфертні ціни почали ши-

роко використовуватися у 50–60 рр. ХХ ст. Поява тран-

сфертних цін пов’язана з процесами концентрації виро-

бництва на окремих підприємствах – підрозділах ТНК. 

Трансфертні ціни використовувалися як економічний 

механізм оцінки вартості проміжного продукту при пе-

редачі його від одного підрозділу ТНК до іншого. Отже, 
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спочатку внутрішньофірмові ціни впроваджувалися як 

показник ефективності роботи підрозділу у формуванні 

кінцевої ціни продукту.  

З активізацією офшорингу – переміщення однієї чи 

більше стадій виробництва з країни базування до зарубіж-

них підрозділів країни-реципієнта – ТНК отримали до-

даткові переваги від застосування механізму трансферт-

ного ціноутворення, що за своєю природою не є ринко-

вим. Суто виробничі цілі застосування трансфертних цін 

були розширені для підвищення загальної ефективності 

діяльності ТНК, у тому числі для оптимізації оподатку-

вання із застосуванням "податкових гаваней", або офшо-

рів – країн із дуже низькими ставками оподаткування. 

У сучасних ділових операціях трансфертні ціни вста-

новлюються при постачанні товарів, при наданні адмініс-

тративних, маркетингових, рекламних, технічних, фінан-

сових, страхових, навчальних послуг, при використанні 

нематеріальних активів, зокрема, ліцензій та патентів. 

Трансфертні ціни використовують при встановленні про-

центів у кредитних договорах, орендних операціях тощо. 

Трансфертне ціноутворення дозволяє проводити агресив-

ні експансії на нові ринки за рахунок демпінгу та органі-

зовувати регіональні монополії завдяки розподілу ринків 

між взаємопов’язаними підрозділами.  

Таким чином, за своєю природою трансфертна ціна – 

специфічна ціна, яка відокремлена від механізму ринко-

вих цін. Трансфертна ціна є формою визначення "спра-

ведливої вартості активу", що виробляє підрозділ. Визна-

чена справедлива вартість активу має покривати всі поточ-

ні та капітальні витрати на його виробництво. При 

розрахунках підрозділами норми прибутку відповідно до 

цілей фінансового центру компанії в ціну проміжного 

продукту може не закладатися. Як вдало підсумував 

О.Попов: "Використання трансфертного ціноутворення 

не є ознакою фінансової самостійності підрозділу, а лише 

економічно фіксує факт передавання продукції"105. 

З точки зору держави вказану перерозподільну функ-

цію трансфертного ціноутворення можливо оцінити як 

нейтральну. Підприємство має право перерозподіляти 

належні йому ресурси та кошти на свій розсуд для під-

вищення загальної ефективності.  

Разом із тим механізм трансфертного ціноутворен-

ня дозволяє формувати різницю між справедливою 

ринковою та неринковою внутрішньою ціною на про-

дукт таким чином, що створену в країні додану вар-

тість можливо перенести, акумулювати та оподаткову-

вати (швидше не оподатковувати) за межами держави. 

Механізм трансфертного ціноутворення є головним 

інструментом маніпулювання задля перерозподілу 

доданої вартості між підрозділами за ланцюжком вер-

тикальної інтеграції.  

Звісно, жодна держава не може погодитися на безкон-

трольний вивід ресурсів та бази оподаткування за її межі. 

Таким чином, на практиці регулювання трансфертного 

ціноутворення предсталяє певний компроміс106. З одного 

боку, ринкові держави не забороняють операцій із вико-

ристанням трансфертних цін як таких, що надає ТНК 

певні можливості вільно формувати внутрішні ціни.  
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З іншого боку, податкове законодавство багатьох 

країн містить норми щодо контролю за встановленням 

трансфертних цін та іншої офшорної діяльності своїх 

податкових резидентів, що спрямована на зниження 

сплати податків. Регулювання трансфертного ціноутво-

рення в будь-якій державі тісно пов’язане з запобіган-

ням можливостей заниження бази оподаткування для 

власних платників податків. При виявленні фактів ухи-

лення від оподаткування через механізми ціноутворення 

податкові органи мають право нараховувати додаткові 

податкові зобов’язання шляхом коригування податкових 

доходів, а до платника податків можуть застосовувати 

штрафні (фінансові) санкції, адміністративну, дисциплі-

нарну й кримінальну відповідальність.  

Уперше правила трансфертного ціноутворення були 

розроблені в США в 1990-і роки. До 1995 р. подібні 

правила були прийняті в Австралії і Південно-

Африканської Республіці. З 1995 р. на рівні Європейсь-

кої комісії та Організації економічного співробітництва 

і розвитку (ОЕСР) прийнято низку нормативних доку-

ментів, спрямованих на податкове регулювання діяльно-

сті ТНК, зокрема щодо трансфертного ціноутворення 

операцій між асоційованими підприємствами та контро-

лю за офшорними операціями.  

У період економічної кризи у світі посилилася дер-

жавна та міждержавна увага до питань трансфертного 

ціноутворення та режиму регулювання фінансових по-

токів. Відбувається зростання вимог до оформлення 

податкової звітності, обґрунтування трансфертних угод. 

СОТ проводить політику жорстких податкових стандар-

тів при застосуванні трансфертних цін для своїх членів. 

Наприкінці 2011 р. правила контролю за трансфертним 

ціноутворенням впроваджено у 35 країнах107. Серед 

країн колишнього СРСР найбільш розвинену систему 

регулювання трансфертного ціноутворення створено 

в Казахстані та Російській Федерації. В цих країнах 

ухвалено спеціальні нормативно-правові акти, побудо-

вані на принципах і термінології, запропонованих 

ОЕСР. Незважаючи на деякі відмінності, регуляторні 

методи за трансфертним ціноутворенням базуються на 

таких засадах. 

У розвинених країнах сформувався підхід, відповід-

но до якого визначення "трансфертна ціна" означає ціну, 

яка підлягає особливому контролю, щодо якої є переду-

мови вважати, що її величина визначена не для досяг-

нення суто комерційних цілей за рахунок встановлення 

справедливих ринкових цін, а переважно для зниження 

податкового навантаження.  

Для запобігання зловживанню трансфертними ціна-

ми законодавчо встановлюються фіскальні обмеження, 

що зменшують ефективність застосування методу тран-

сфертного ціноутворення: встановлюються індикативні 

ціни, перелік офшорних зон, обмеження щодо обсягів 

витрат, на які можна зменшувати доход, формування 

дозволеного порогу відхилення внутрішніх цін від рин-

кових тощо.  

Крім того, розробляються критерії щодо визначення 

контрольованих операцій, як усередині країни, так і за її 

межами з підприємствами, які перебувають на пільгових 

умовах оподаткування, операцій з нерезидентами, які 

мають офшорний статус, інші операції, що можуть змен-
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шувати базу оподаткування в країні, де підприємство 

проводить свою діяльність.  

Особливе значення в механізмі регулювання транс-

фертного ціноутворення має встановлення факту 

"пов’язаності" (контролю) між контрагентами. Операції 

між взаємопов’язаними особами автоматично вважа-

ються такими, в яких застосовують механізми трансферт-

ного ціноутворення. Отже, вони підлягають особливому 

контролю на умовах використання принципу "простяг-

нутої руки". 

Сутність принципу "простягнутої руки" полягає 

у встановленні міжнародного стандарту оцінки умов 

між взаємопов’язаними компаніями у комерційних 

і фінансових відносинах та визначення відповідних тра-

нсфертних цін з метою оподаткування. За цим стандар-

том всі операції між взаємопов’язаними компаніями 

вважаються контрольованими з точки зору встановлен-

ня спеціальних умов для здійснення комерційних, фі-

нансових, інвестиційних операцій. При цьому податко-

вим органам дозволено проводити оцінку правильності 

встановлення цін за наявності ознак "пов’язаності" між 

учасниками операції. 

Найчастіше пов’язаність між підприємствами вста-

новлюється за фактом юридично оформленого володін-

ня часткою капіталу. Але фактично пов’язаними можуть 

бути й юридично незалежні компанії. Наприклад, най-

частіше транснаціональні компанії набувають форми 

корпорації. Але у світі функціонують складні конгломе-

рати з іншими організаційно-правовими формами бізне-

су, наприклад, у формі стратегічного альянсу або кон-

церну. Концерн, який не є самостійним платником по-

датків, фактично є цілісним утворенням із характерними 

для нього ознаками загального керівництва і єдиною 

узгодженою економічною політикою. Крім того, воло-

діння акціями може здійснюватися не напряму, а через 

низку посередницьких компаній, до того ж розташова-

них у різних країнах, що дуже ускладнює факт взаємо-

пов’язаності.  

Більшість країн широко трактують поняття "взаємо-

пов’язані особи", розглядаючи його у двох основних 

напрямах: "вертикальна взаємопов’язаність" (материнська 

компанія та дочірнє підприємство) та "горизонтальна 

взаємопов’язаність" – сестринські компанії. Але існують 

деякі відмінності. 

У країнах – членах ЄС особи визнаються контрольо-

ваними, якщо одній особі прямо або опосередковано 

належить більше 50% капіталу іншої особи. Тоді ж, ко-

ли формально одній особі належить 50% і менше ста-

тутного капіталу іншої особи, податкові органи повинні 

детально проаналізувати обставини взаємовідносин цих 

підприємств на предмет встановлення наявності "конт-

ролю". Зазвичай взаємопов’язаність визначається 

з огляду на фактичні, а не формальні відносини між 

сторонами.  

У законодавстві США про трансфертне ціноутво-

рення аналогом терміна "взаємопов’язані особи" є тер-

мін "контрольовані особи". Цей термін застосовується 

жорсткіше, ніж у країнах – членах ЄС. Буквально конт-

роль визначається так: "Будь-яка форма контролю, пря-

мого або непрямого, юридично оформленого або не 

оформленого, включаючи контроль, що виникає в ре-

зультаті дій двох і більше платників податків, що діють 

за взаємною домовленістю або із загальною метою, або 

з наміром штучного перерозподілу прибуткових або 

витратних статей між вказаними платниками податків 

і контрольованою організацією"108.  

Крім того, відмінності в підходах до протидії транс-

фертному ціноутворенню в різних країнах існують 

у розподілі обов’язків щодо доведення. Так, у Німеччи-

ні, Франції податкові органи мають доводити, що ділова 

схема між взаємопов’язаними особами сприяє ухилянню 

від оподаткування. У Великій Британії й США збирати 

та надавати докази щодо законності ділової операції 

та/або відсутності контролю між компаніями має плат-

ник податків. 

Одночасно держава може досить лояльно ставитися 

до ділових схем із застосуванням трансфертного ціноут-

ворення, внаслідок яких прибутки переносяться з інших 

країн до її національного ВВП. Наприклад, у США для 

розмежування недобросовісних дій з ухилення від опо-

даткування використовується критерій "ділової мети". 

Операції з трансфертного ціноутворення класифікують-

ся як зловживання, якщо не приносять доходу в США 

й існують тільки для необґрунтованого зниження подат-

ків. Якщо внаслідок ділової схеми, що передбачає міні-

мізацію податків методами трансфертного ціноутворен-

ня, відбувається збільшення інвестицій у США, то вона 

вважається легальною й такою, що не порушує законо-

давство США. Податкові органи складають списки "не-

бажаних" податкових схем, що містять елементи обману 

податкових служб і заниження податків, і порівнюють 

з ними фактично проведені операції з використанням 

трансфертних механізмів109. 

Із цією метою в міжнародній практиці використо-

вують підходи для аналізу операцій із трансфертними 

цінами відповідно до рекомендацій Європейського 

суду аудиторів (ЄСА) щодо використання критерію 

створення або втрати доданої вартості як способу об-

ґрунтування бізнес-доцільності операцій між взаємо-

пов’язаними підрозділами. Акцент робиться на запи-

танні: чи створюється в інтересах суспільства додана 

вартість, або, навпаки, втрачається, тобто чи відбува-

ється в результаті оборудки повернення капіталів у тій 

або іншої формі? Тобто чи є наслідком операцій втрата 

або невтрата ресурсів, зокрема, щодо бюджету – недо-

отримання коштів. 

Важливим є те, що, на думку ЄСА, цей критерій має 

використовуватися не тільки для оцінки міжнародних 

операцій, а й для операцій між державними органами та 

комерційними організаціями. Також цей критерій може 

використовуватися і для аналізу операцій між платни-

ками податків на загальній системі оподаткування 

й суб’єктами господарювання, які оподатковуються за 

спеціальними, у тому числі пільговими, режимами.  

Введення критерію ЄСА й розширення контролю за 

операціями з пов’язаними особами для сфери держав-

них закупівель в Україні сприяло б унеможливленню 

багатьох сумнівних схем діяльності. Наприклад, за 

тендером, проведеним Міністерством екології та при-

родних ресурсів України у 2012 р., кошти у сумі 

26 млн грн за космічні фотографії України перерахова-

но у кіпрську компанію з обмеженою відповідальніс-

тю. Подібне замовлення щодо космічного фотографу-

вання, розміщене на підприємстві "Укркосмос", нада-
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ється державним установам безкоштовно110. І хоча, 

напевно, тендер проведено за "буквою закону", із до-

держанням усіх необхідних процедур, все ж подібні 

приклади викликають занепокоєння і цілком обґрунто-

вані сумніви щодо економічної доцільності подальшо-

го існування законодавчих прогалин у сфері контролю 

за такими та подібними операціями.  

Таким чином, у розвинених країнах застосовують 

наближені підходи щодо регулювання трансфертного 

ціноутворення в діяльності ТНК. На думку автора, 

виявлені відмінності обумовлені особливостями побу-

дови систем оподаткування в країнах. У державах, де 

надходження від прямих податків становлять основну 

частину доходів бюджету, наприклад, США, відповід-

не законодавство порівняно жорсткіше. Одночасно 

чіткішою є процедура документального обґрунтування 

і погодження міжнародних ділових схем ТНК із націо-

нальним урядом. Отже, в США порівняно з ЄС умови 

й межі компромісу між фіскальними інтересами дер-

жави й прагненням ТНК щодо підвищення прибутко-

вості врегульовані докладніше, а відповідні податкові 

ризики нижчі.  

Це опосередковано підтверджується й дослідженням 

консалтингової компанії Ernst & Young, проведеному 

у 2011 р. За результатами опитування у керівників ТНК, 

найбільшим чином податкові ризики у цій сфері викли-

кають їхню стурбованість щодо операцій у країнах 

ЄС111. На думку автора, багато в чому це обумовлене 

тим, що питання уніфікації документального забезпе-

чення операцій між пов’язаними особами в ЄС ще обго-

ворюється і не врегульоване в повному обсязі.  

Якщо порівнювати систему регулювання трансферт-

ного ціноутворення в діяльності ТНК, яка діє в різних 

країнах, із відповідним законодавством України, то во-

чевидь існує відставання національних регуляторних 

норм із цього питання від зарубіжних. Деякі питання 

операцій між пов’язаними особами були врегульовані 

спочатку Законом України "Про оподаткування прибут-

ку підприємств". На цей час існує ст. 39 Податкового 

Кодексу України, яка розширила можливості регулю-

вання операцій між пов’язаними особами. Але в цілому 

нормативно-правове регулювання цього питання потре-

бує суттєвих удосконалень. В Україні не існує законо-

давчого закріпленого терміна "трансфертна ціна", отже, 

не існує й відповідних нормативних норм.  

Унаслідок недоліків податкового регулювання 

в Україні створено можливості для широкого маніпулю-

вання трансфертними цінами у міжнародних операціях як 

для іноземних, так і для вітчизняних ТНК та цілком за-

конного виводу значних обсягів капіталів із країни.  

Зокрема, використання терміна "звичайні ціни" 

у податковому законодавстві України і відсутність нор-

мативно врегульованого терміна "трансфертні ціни", що 

застосовується в розвинених країнах, дозволяє ТНК 

зменшувати податкові ризики на території України. 

Наприклад, ціни всередині української вертикально-

інтегрованої міжнародної компанії між пов’язаними 

покупцем і постачальником сталевих напівфабрикатів, 

розміщених у різних країнах, за критеріями ЄС 

є трансфертними, отже, підлягають особливому контро-
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лю податкових органів та обов’язковим перевіркам на 

предмет обґрунтованості їхнього установлення та кори-

гування ціни контролюючими органами у разі виявлен-

ня порушень. Але за критеріями чинного законодавства 

така ціна цілком "звичайна", оскільки є договірною, 

а інших продавців і покупців залізорудної сировини 

у цих контрагентів немає через фактичну монополію 

ринку. Таким чином, вказані операції не підлягають 

податковому контролю й коригуванню для цілей оподат-

кування за стандартами, прийнятими у світі. Враховую-

чи, що понад 60% ВВП України формують експортно-

орієнтовані сировинні галузі, які організовані у вигляді 

великих міжнародних вертикально-інтегрованих компа-

ній, можна з високим ступенем упевненості стверджува-

ти, що маніпулювання трансфертними цінами є одним із 

ключових каналів виводу капіталів з України та суттє-

вих втрат бюджетних надходжень.  

Проведене дослідження дає підстави зробити такі 

висновки: 

1. Факти використання ТНК механізмів трансферт-

ного ціноутворення для ухилення від сплати податків 

підштовхує держави посилювати податковий конт-

роль. Це здійснюється шляхом активізації нагляду за 

трансфертними схемами, удосконалення регулятор-

них актів щодо оподаткування діяльності ТНК, ство-

рення додаткових і розширення діючих контролю-

ючих підрозділів, уведення стандартів щодо докумен-

тального супроводження операцій між взаємопов’я-

заними особами тощо. 

2. Регулювання трансфертного ціноутворення 

в Україні має вирішувати такі ключові завдання: ефек-

тивно протидіяти ухиленню від оподаткування та ско-

роченню бюджетних надходжень; запобігати втечі фі-

нансових ресурсів за межі країни; створювати дієві сти-

мули для розширення інноваційно-інвестиційної 

діяльності ТНК для забезпечення структурної пере-

будови економіки України; враховувати їх вплив на 

підтримку належного рівня фінансової стійкості підпри-

ємства, запобігання збитковості підприємств. 

3. Головним фактором, який гальмує впровадження 

в Україні дієвих інструментів регулювання операцій між 

взаємопов’язаними особами, є недоліки чинних норма-

тивно-правових актів. Імплементація норм, прийнятих 

у розвинених країнах, зокрема, ОЄСР і США, а також 

критерію ЄСА щодо міжнародних операцій між 

пов’язаними особами може ефективно вирішити багато 

проблем щодо ухилення від оподаткування, зловживань 

у сфері тендерних закупівель за державні кошти, виводу 

фінансових ресурсів з країни за допомогою трансферт-

ного ціноутворення. 
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ВПЛИВ ФІНАНСОВОЇ КРИЗИ НА СТАН ОБОРОТНОГО КАПІТАЛУ  

ПІДПРИЄМСТВ РЕАЛЬНОГО СЕКТОРА ЕКОНОМІКИ ТА ШЛЯХИ  

НЕЙТРАЛІАЦІЇ ЇЇ НЕГАТИВНИХ НАСЛІДКІВ 

На сучасному етапі однією з основних переш-

код на шляху до стабілізації економічного зрос-

тання є нестійкість фінансів реального сектора, що 

обумовлена негативними тенденціями у форму-

ванні та використанні оборотного капіталу підпри-

ємств. Фінансова криза 2008–2009 рр. вказала на 

відсутність запасу фінансової стійкості більшості 

підприємств, насамперед у базових галузях еконо-

міки, їхню високу залежність від позикових кош-

тів, хронічну нестачу власних оборотних коштів, 

особливо грошових. Фінансова нестабільність ста-

ла основним фактором продовження спаду вироб-

ництва і відсутності мотивації колективів підпри-

ємств у зростанні виробництва
112

. 

Оздоровлення підприємств у післякризовий пе-

ріод передбачає пожвавлення економічної 

кон’юнктури, що неможливе без відновлення нор-

мального рівня оборотних активів, оптимізації 

джерел їхнього фінансування та підвищення ефек-

тивності використання. Останнє набуває дедалі 

більшої актуальності через те, що кошти, які ви-

вільняються в результаті прискорення обіговості 

оборотних активів, є додатковим внутрішнім дже-

релом для розширеного відтворення. 

В економічній літературі, як правило, розгляда-

ються теоретико-методологічні проблеми формуван-

ня оборотного капіталу підприємств та управління 

ним, тоді як практичним аспектам у цій сфері не 

приділяється належної уваги. У цьому зв’язку вини-

кає потреба в дослідженні сучасних тенденцій стану 

оборотного капіталу підприємств реального сектора 

економіки з метою виявлення впливу на нього фі-

нансової кризи і розроблення пропозицій щодо по-

долання негативних тенденцій і підвищення ефек-

тивності управління оборотним капіталом. 

У господарській практиці поняття "оборотний 

капітал" є синонімом оборотних коштів, які пред-

ставляють сукупність грошових коштів, авансова-

них підприємством для обслуговування поточної 

господарської діяльності і беруть участь одночас-

но в процесі виробництва та реалізації продукції. 

Перебуваючи у постійному русі, оборотні кошти 

здійснюють безперервний кругообіг, послідовно 

проходячи три стадії: грошову (перехід оборотно-

го капіталу з форми грошових коштів у форму ви-

робничих запасів), продуктивну (перехід із вироб-

ничих коштів у готову продукцію), товарну (над-

ходження зі сфери виробництва у стадію обігу 
                                                                                 
112 Статтю підготовлено в рамках НДР за темою "Вплив 

кризи на фінанси реального сектора економіки України 

та шляхи їх оздоровлення" (№ держреєстрації 

0111U004209). 

і в процесі реалізації набуття форми грошових ко-

штів). Грошова форма, якої набуває оборотний 

капітал на завершальній стадії, одночасно стає 

і початковою стадією наступного обороту капіта-

лу. Оборотний капітал, з одного боку, як частина 

авансованого капіталу, представляє суму джерел 

формування оборотних активів, а з іншого – є час-

тиною майна, вкладеного в поточні активи підпри-

ємства. Отже, існує взаємозв’язок між визначен-

ням обсягу необхідних оборотних активів і джерел 

їхнього фінансування, через що "обидва ці аспекти 

управління оборотним капіталом слід розглядати 

в сукупності"
113

. 

У процесі кругообігу оборотний капітал бере без-

посередню участь у створенні нової вартості. При 

цьому співвідношення оборотного і основного капі-

талу впливає на величину одержуваного прибутку. 

Оскільки оборотний капітал обертається швидше, 

ніж основний, збільшення його частки в загальному 

обсязі капіталу призводить до скорочення часу обо-

роту всього капіталу, а отже, до зростання нової вар-

тості. За рахунок оптимізації співвідношення основ-

ного і оборотного капіталу забезпечується приско-

рення обороту сукупного капіталу підприємства, 

кожний цикл кругообороту якого генерує додаткову 

вартість. Оптимальним слід вважати таке співвідно-

шення основного і оборотного капіталу, за якого об-

сяг і структура оборотних активів відповідає поточ-

ній потребі в них для забезпечення безперебійності 

відтворювального процесу в тому чи іншому виді 

економічної діяльності. Будь-яке відхилення обсягу 

оборотних активів від потреби в них (більше чи 

менше потреби) генерує ризик неплатоспроможності 

або ризик незбалансованої ліквідності форм залучен-

ня й авансування капіталу підприємства. Цей ризик 

пов'язаний також з неефективним авансуванням ка-

піталу в окремі види активів і може призвести до 

зниження доходності інвестованого капіталу. 

В Україні за останні п’ять років (2007–2011) 

номінальний обсяг оборотних активів у цілому по 

реальному сектору зріс більше ніж удвічі. Водно-

час спостерігалися значні коливання темпів зрос-

тання в окремі роки. Так, у кризові 2008–2009 рр. 

темпи зростання оборотних активів значно знизи-

лися порівняно з 2007 р. У 2010–2011 рр. порівня-

но з 2008–2009 рр. намітилася тенденція до збіль-

шення темпів зростання. Однак вони були значно 

нижчими, ніж у докризовий період. Про динаміку 

                                                                                 
113 Хикс Р. Стоимость и капитал. – М. : Издательская 

группа "Прогресс", "Универсал", 1993. – С. 379. 
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оборотних активів в основних базових видах еко- номічної діяльності свідчать дані рис. 1. 
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Рис. 1. Динаміка оборотних активів у базових видах економічної діяльності України  

за період 2007–2011 рр., у % до попереднього року (на кінець року) 
Джерело: побудовано на основі даних Державної служби статистики України за відповідні роки. 

Зростання номінальних обсягів і темпів зрос-

тання оборотних активів відбувалося в основному 

за рахунок збільшення дебіторської заборгованос-

ті, частка якої в структурі оборотних активів про-

тягом 2007–2011 рр. коливалась у межах 59,7–

65,0%. Деяке уповільнення темпів зростання обо-

ротних активів зумовлене невпевненістю суб’єктів 

господарювання у макроекономічній стабільності 

в довго- та середньостроковій перспективі, а також 

низькою якістю оборотних активів.  

Якість оборотних активів характеризує показ-

ник ліквідності, сутність якого визначається три-

валістю періоду, протягом якого вони трансфор-

муються у грошові кошти для покриття поточних 

зобов’язань підприємств. При цьому окремі еле-

менти оборотних активів мають різний ступінь 

ліквідності. Підприємство може бути ліквідним, 

але неплатоспроможним. У ролі платіжних засобів 

можуть виступати тільки фінансові активи, до 

яких відносяться дебіторська заборгованість, по-

точні фінансові інвестиції, грошові кошти (на роз-

рахунковому та валютному рахунках, депозитних 

вкладах до запитання, в касі тощо) та інші оборот-

ні активи. Нефінансові (матеріально-речові) скла-

дові оборотних активів, зокрема запаси, в момент 

настання строку погашення заборгованості можуть 

мати низьку ліквідність і тому вважаються платіж-

ними засобами лише потенційно. 

З усіх фінансових активів наймобільнішими 

є грошові кошти та їхні еквіваленти, що забезпечу-

ють реальну платоспроможність. Інші складові фі-

нансових активів, такі як прострочена і сумнівна 

дебіторська заборгованість, високоризиковані поточ-

ні фінансові інвестиції не можуть служити гарантією 

покриття зобов'язань. Те ж саме стосується і деяких 

нефінансових форм оборотних активів, таких як 

залежалі виробничі запаси, готова продукція і това-

ри, що не користуються попитом. 

В Україні у кризові роки (2008–2009) в цілому по 

реальному сектору намітилася тенденція до знижен-

ня коефіцієнтів платоспроможності порівняно 

з 2007 р. За два післякризові роки не вдалося досягти 

докризових рівнів зазначених коефіцієнтів (табл. 1.). 

Ознакою зниження платоспроможності підпри-

ємств є зменшення частки грошових коштів 

у структурі оборотних активів з 7,8% – у 2007 р. до 

6,0% – у 2011 р. У 2009–2010 рр. ця частка стано-

вила 5,1 і 5,6%, відповідно.  

Потенційні платіжні можливості підприємств 

визначає їхній власний капітал у грошовій і не-

грошовій формах, а реальні – тільки власний капі-

тал у грошовій формі. Особливість останнього 

полягає в тому, що він одночасно входить до скла-

ду всього майна (активів) у грошовій формі (МГФ) 

і до всього власного капіталу підприємств (ВК):  

МГФ= Г=ВКГФ+ПКЗГФ+ ПКВГФ, 

а ВК= ВКГФ +ВКНГФ, 

де: Г – грошові кошти; ПКЗГФ і ПКВГФ – пози-

ковий капітал у грошовій формі зовнішній і внут-

рішній, відповідно.  

Для визначення грошової складової власного 

капіталу можна використати методичний підхід, 

запропонований О.Грачевим
114

. Результати розра-

хунку наведені в табл. 2. 

                                                                                 
114 Грачев А.В. Финансовая устойчивость предприятия: 

критерии и методы оценки в рыночной экономи-

ке : учебн. пособ. – 3-е изд., перераб.  – М. : Изд-во "Де-
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Упродовж періоду 2007–2011 рр. залишок влас-

ного оборотного капіталу в грошовій формі на кі-

нець відповідного року мав від’ємне значення. 

Причому спостерігалося зростання абсолютної ве-

личини цього відхилення – як загалом по реальному 

сектору, так і по основних видах економічної діяль-

ності. Це є ознакою дефіциту власних грошових 

коштів у підприємств. Частково така ситуація скла-

лася в результаті перевищення вибуття грошових 

коштів над їхнім надходженнями через незбіг стро-

ків оплати дебіторської заборгованості і строків 

погашення заборгованості перед кредиторами. 

Глибинними причинами дефіциту власних гро-

шових коштів на підприємствах реального сектора 

стали три групи причин: 1) ринкові (падіння обсягів 

продажів, недоліки в управлінні асортиментом, не-

досконала маркетингова стратегія підприємства); 

2) втрата контролю над витратами; 3) недосконала 

система управління оборотними коштами (в т. ч. 

грошовими потоками). Зменшення частки грошових 

коштів у структурі оборотних активів у кризовий 

період мало місце також у результаті відволікання 

грошових ресурсів у довгострокові фінансові інвес-

тиції (при нестачі грошових коштів для обслугову-

вання власного виробництва).  

У табл. 3 наведено дані, що свідчать про високі 

темпи зростання довгострокових інвестицій у пе-

ріод 2007–2009 рр. У перший післякризовий рік 

(2010) порівняно з 2009 р. мало місце падіння тем-

пів зростання, а у 2011 р. порівняно з 2010 р. – 

зростання обсягів цього виду інвестицій. 

У загальній сумі позикового капіталу (зовніш-

нього і внутрішнього) частка капіталу в грошовій 

формі протягом періоду 2007–2011 рр. коливались 

у межах 51,2–52,5% (табл. 4).  

Отже, аналіз структури власного і позикового 

капіталу за формою (грошова, негрошова) показав, 

що підприємства реального сектора повною мірою 

не забезпечені грошовими коштами, необхідними 

для здійснення нормальної господарської діяльнос-

                                                                                                                           

ло и Сервис", 2010. – С. 58–66. Суть цього методичного 

підходу полягає в припущенні, що грошова складова 

власного капіталу не може перевищувати величину 

всього майна в грошовій формі за вирахуванням зовніш-

нього і внутрішнього боргу в грошовій формі. З огляду 

на це припущення визначається верхня і нижня межі 

зміни власного і позикового капіталу в грошовій і не-

грошовій формах і встановлюються області змін складо-

вих частин власного капіталу які представляються 

у вигляді системи нерівностей:  

ВК – МНГФ + ПКЗНГФ <ВКГФ <МГФ – ПКЗГФ   

МНГФ – ПКЗНГФ  > ВКНГФ – МГФ + ПКЗГФ, 

ВК       =       ВК       =        ВК, 

де: МНГФ – майно в негрошовій формі;  

         ПКЗНГФ  і  ПКВНГФ – позиковий капітал у негрошовій 

формі, зовнішній і внутрішній відповідно.   

Внутрішнім позиковим капіталом у грошовій формі 

можна знехтувати через його незначну величину. Цей 

елемент утворюється, як правило, за рахунок ПДВ від 

авансів одержаних за вирахуванням ПДВ від авансів 

зарахованих.  

ті. І причина цього криється не тільки в недоліках 

грошового обігу на рівні суб’єктів господарювання, 

а й у відносній новизні природи грошей, суть якої 

полягає в необмеженості дії їхнього самозростаю-

чого механізму, що працює практично самостійно, 

тобто без опосередкованого їхнього перетворення 

на функціонуючий продуктивний капітал. Відбувся 

розрив між оборотом грошей і розвитком реального 

сектора економіки, що посилює нестійкість фінансо-

вих ринків і самої господарської системи. За оцін-

ками російських дослідників, "нині лише 2–3% усіх 

фінансових операцій відносяться до реального сек-

тора економіки, а решта – це операції між самими 

фінансовими інститутами"
115

.  

Сьогодні відсутня система каналізації грошової 

емісії на обслуговування поточного господарського 

обороту, в чому і полягає основне завдання емісії. 

Проте для подолання фінансової кризи 2008–

2009 рр. приріст грошової маси був спрямований на 

поповнення статутних капіталів у банківському 

секторі, який навіть при такій підтримці залишаєть-

ся відірваним від реального сектора економіки.  

На реальну платоспроможність підприємств знач-

ний вплив справляють надто тривалі строки обігу 

коштів у розрахунках, які іноді перевищують вста-

новлені граничні строки розрахунків – 90 днів 

з моменту фактичного отримання товарів, послуг.  

Так, упродовж 2007–2009 рр. тривалість обігу 

оборотних коштів у розрахунках у реальному сек-

торі економіки України коливалась у межах 72,6 – 

114,1 днів. У 2010–2011 рр. цей показник становив 

107,4 і 99,5 днів, відповідно.  

Слід зауважити, що нинішні строки розрахун-

кових операцій є надто завищеними. Вони харак-

терні для початку 1990-х років, коли економіка 

увійшла в кризу платежів. "На даний момент, – як 

слушно зазначає А.Даниленко, – відсутня чітка, 

закріплена в законодавчих актах регламентація внут-

рішніх термінів розрахунків між господарюючими 

суб’єктами за поставку продукції залежно від обра-

ної підприємствами форми розрахунків та обраного 

граничного їх терміну, зважаючи на високий рівень 

застосування електронних платежів і можливості 

значного скорочення терміну тих розрахунків, що 

здійснюються в межах України"
116

. 

Відповідно до світових стандартів середні 

строки розрахунків за товари становлять 60 днів 

(у США та Великій Британії – 40 днів, країнах ЄС 

– 70–80 днів)
117

.  
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Таблиця 1 

Коефіцієнти платоспроможності у реальному секторі економіки України за період 2007–2011 рр. 

Вид платоспроможності 2007 2008 2009 2010 2011 

Реальна      

Усього в секторі 0,09 0,08 0,06 0,06 0,07 

в т.ч. у:      

сільському господарстві 0,11 0,13 0,10 0,10 0,10 

промисловості 0,08 0,07 0,05 0,05 0,06 

будівництві 0,10 0,07 0,06 0,06 0,06 

транспорті та зв’язку 0,31 0,29 0,21 0,18 0,15 

Потенційна      

Усього в секторі 1,16 1,03 1,02 1,0 1,04 

в т.ч. у:      

сільському господарстві 1,61 1,56 1,51 1,77 1,83 

промисловості 1,60 1,13 1,07 1,30 1,02 

будівництві 1,06 1,09 1,10 1,01 1,00 

транспорт і зв’язок 0,82 0,71 0,83 0,83 0,84 

Джерело: розраховано за даними Статистичних бюлетенів Державного комітету статистики України за відповідні 

роки. 

Таблиця 2 

Динаміка власного капіталу в грошовій і негрошовій формах на підприємствах реального сектора 

економіки України за період 2007–2011 рр., млн грн  

Вид економіч-

ної діяльності 

Форма 

власного 

капіталу 

2007 2008 2009 2010 2011 

Верхня 

межа 

Нижня 

межа 

Верхня 

межа 

Нижня 

межа 

Верхня 

межа 

Нижня 

межа 

Верхня 

межа 

Нижня 

межа 

Верхня 

межа 

Нижня 

межа 

Реальний  

сектор 

грошова -396,0 -421,5 -670,0 -698,7 -721,6 -780,2 -757,9 -857,9 -886,0 -1031,6 

негрошова 1410,4 1384,9 1757,3 -1728,6 1967,6 1909,0 2096,6 1996,6 2275,6 2421,2 

Промисловість 
грошова -134,6 -247,9 -211,6 -220,6 -215,2 -256,8 -239,0 -291,9 -264,7 -346,0 

негрошова 611,0 497,7 615,5 606,5 667,6 626,0 716,4 663,5 729,1 810,4 

Сільське  

господарство 

грошова -15,4 -17,1 -29,9 -31,9 -28,9 33,2 -28,4 -30,4 -36,8 -37,5 

негрошова 67,0 65,3 94,8 92,8 105,4 101,1 120,8 118,8 161,0 161,7 

Будівництво 
грошова -23,2 -34,8 -47,3 -47,8 -40,4 -50,5 -39,8 -52,5 44,4 -61,3 

негрошова 63,7 52,1 75,2 74,7 80,0 69,9 79,9 67,2 87,2 70,3 

Транспорт  

і зв'язок 

грошова -27,2 -40,0 -42,3 -63,0 -46,5 -66,7 -46,2 -66,7 -53,5 -75,7 

негрошова 168,9 156,1 211,2 190,5 230,1 209,9 241,3 220,8 261,6 239,4 

Джерело: розраховано за даними Державної служби статистики України за відповідні роки. 

Таблиця 3 

Динаміка довгострокових фінансових інвестицій у реальному секторі економіки України  

за період 2007–2011 рр., % до попереднього року 

Складова поточних зобов'язань  2007 2008 2009 2010 2011 

Реальний сектор – усього 157,5 116,4 138,2 78,0 116,2 

у т.ч.:      

Сільське господарство 150,1 134,1 151,0 89,8 119,7 

Промисловість 124,8 121,4 178,3 56,9 119,2 

Будівництво 168,3 151,6 108,6 80,2 113,8 

Транспорт і зв’язок 111,0 109,9 203,2 63,7 114,4 

Джерело: розраховано за даними Статистичних бюлетенів Державного комітету статистики України за відповідні роки. 
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Таблиця 4 

Динаміка позикового капіталу в грошовій і негрошовій формах на підприємствах реального  

сектора економіки України за період 2007–2011 рр., млн грн 

Вид економіч-

ної діяльності 

Форма по-

зикового 

капіталу 

2007 2008 2009 2010 2011 

Верхня 

межа 

Нижня 

межа 

Верхня 

межа 

Нижня 

межа 

Верхня 

межа 

Нижня 

межа 

Верхня 

межа 

Нижня 

межа 

Верхня 

межа 

Нижня 

межа 

Реальний  

сектор 

грошова 892,2 485,4 1344,9 780,5 1498,4 812,0 1713,0 868,9 1959,9 1026,7 

негрошова 869,2 462,4 1214,5 650,1 1426,7 740,3 1633,7 789,6 1861,5 928,3 

Промисловість 
грошова 379,0 271,4 384,0 238,3 451,9 247,0 516,4 270,9 595,1 303,2 

негрошова 241,8 134,2 332,0 186,3 420,2 215,3 258,0 503,5 599,5 307,6 

Сільське  

господарство 

грошова 24,1 18,3 54,1 35,5 57,8 34,5 58,5 33,9 80,9 44,7 

негрошова 16,4 10,6 33,7 15,1 41,1 17,8 44,6 20,0 57,7 21,5 

Будівництво 
грошова 66,8 29,1 95,6 52,5 85,9 45,7 88,8 45,1 103,5 50,5 

негрошова 63,7 26,0 79,5 36,4 76,2 36,0 80,7 37,0 98,6 45,8 

Транспорт  

і зв'язок 

грошова 70,1 41,4 100,3 61,7 100,8 61,5 110,7 61,2 129,3 68,9 

негрошова 43,2 14,5 59,7 21,1 63,2 23,9 75,3 25,8 33,0 93,4 

Примітка: межі зміни складових частин позикового капіталу встановлені, зважаючи на нижні межі власного капіта-

лу в грошовій формі і верхнії межі власного капіталу в негрошовій формі (табл.2). 

Джерело: розраховано за даними Державної служби статистики України за відповідні роки. 

Таблиця 5 

Коефіцієнт забезпечення власним оборотним капіталом підприємств реального  

сектора економіки України (на кінець року) 

Вид економічної діяльності 2007 2008 2009 2010 2011 

Реальний сектор – усього -0,20 -0,28 -0,29 -0,27 -0,25 

Сільське господарство 0,13 0,05 0,08 0,21 0,26 

Промисловість -0,11 -0,20 -0,25 -0,25 -0,27 

Будівництво -0,58 -0,45 -0,39 -0,41 -0,40 

Транспорт і зв’язок -0,65 -0,86 -0,80 -0,69 -0,62 

Джерело: розраховано за даними Статистичних бюлетенів Державного комітету статистики України за відповідні 

роки. 

Підприємства відволікають значні кошти 

в розрахунки (в основному комерційні кредити), 

не маючи при цьому власних оборотних коштів. 

Про ступінь забезпечення підприємств власним 

оборотним капіталом свідчать дані табл. 5. 

Незадовільний стан забезпечення підприємств 

власними оборотними коштами пов'язаний із низь-

кою ефективністю та збитковістю значної кількості 

підприємств і відсутністю через це власних джерел 

фінансування. Нерозподілений прибуток, що є ба-

зою поповнення власних оборотних коштів, за 

останні три роки (2009–2011) в цілому по реально-

му сектору мав від'ємне значення. За цих обставин 

підприємства надають комерційні кредити своїм 

покупцям за рахунок позикових коштів. За період 

2007–2011 рр. поточна заборгованість підприємств 

зросла в 2,8 раза. У структурі поточної заборгова-

ності переважала кредиторська заборгованість. 

У цілому по реальному сектору вона становила від 

81,5 до 84,5% усіх поточних зобов’язань. Зростання 

кредиторської заборгованості послаблює державне 

регулювання фінансових відносин, гальмує зни-

ження збитковості підприємств.  

Аналіз показав, що підприємства позичають  

більше коштів, ніж надають своїм покупцям. За 

останні п’ять років (2007–2011) кредиторська забор-

гованість за товари, роботи і послуги в цілому по 

реальному сектору перевищувала аналогічну дебі-

торську заборгованість у 1,3–1,4 раза. 

Різниця між сумами позикових капіталів і кош-

тів, відправлених споживачам, осідає у виробниц-

тві, переходить в інвестиції (нерідко низькоефек-

тивні), а частково втрачається в збитках, що поро-

джує інфляцію або втрату оборотних коштів 

кредиторів. За проаналізований період збитки від 

звичайної діяльності до оподаткування виросли 

в 2,9 раза і в 2011 р. становили 132,4 млрд грн. 

Відволікання оборотних коштів у розрахунки на 

тривалі строки, що перевищують гранично допус-

тимі строки, призводить до значних втрат, 

пов’язаних зі знеціненнями грошових засобів у ре-

зультаті інфляції, недотримання прибутку внаслідок 

неможливості вигідно розмістити кошти, що пере-

бувають у дебіторській заборгованості. За період 

2007–2011 рр. рентабельність оборотних коштів 

знизилася на 19,7 в. п. (з 36,4% у 2007 р. до 16,7% 
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у 2011 р.). Причинами зростання останньої є неви-

важена кредитна політика підприємств стосовно 

покупців, нерозбірливий вибір партнерів, неплато-

спроможність і навіть банкрутство деяких спожива-

чів продукції, відсутність належного контролю ста-

ну розрахунків зі споживачами продукції.  

Суттєвий негативний вплив на стан оборотних 

коштів підприємств справляє послаблення регу-

лювання державою процесів формування і відтво-

рення оборотного капіталу, що виявилось у: 

 відсутності єдиної системи контролю за фі-

нансами підприємств, що дозволяє "вимивати" 

активи підприємств у офшорні зони; здійснювати 

приховування реального прибутку за допомогою 

сітки посередницьких структур, створених на під-

приємствах; допускає використання підприємст-

вами різноманітних схем тінізації фінансово-

господарської діяльності;  

 невідпрацьованості механізму банкрутства 

підприємств. Згідно з Законом України "Про від-

новлення платоспроможності боржника або ви-

знання його банкрутом" встановлення факту банк-

рутства пов’язується з визнанням арбітражним 

судом неспроможності боржника відновити свою 

платоспроможність та задовольнити визнані судом 

вимоги кредиторів не інакше як через застосуван-

ня ліквідаційної процедури. За таких умов госпо-

дарський суд може ініціювати банкрутство віднос-

но переважної кількості промислових підприємств. 

У нинішній ситуації інститут банкрутства втрачає 

роль інструмента, що стимулює підприємство до 

своєчасних розрахунків за своїми зобов’язаннями, 

і водночас різко підвищує інвестиційні ризики че-

рез непередбачуваність застосування процедур 

банкрутства відносно окремих підприємств. Крім 

того, відсутність чітких критеріїв щодо ініціюван-

ня справ про неплатоспроможність призводить до 

заміни державного регулювання управлінням 

окремих чиновників, що створює підґрунтя для 

корупції; 

 рестриктивній грошово-кредитній політиці – 

низькому рівні монетизації економіки; 

 зміщення інтересів бізнесу із середовища 

реального сектора економіки у сектор віртуально-

фінансовий.  

Для подолання негативних тенденцій у стані 

оборотного капіталу підприємств, що проявилися 

в кризовий період і значною мірою не подолані 

дотепер, необхідно удосконалити механізми 

управління фінансами як на мікро-, так і на мак-

рорівнях.  

На рівні окремих суб’єктів господарювання не-

обхідно постійно контролювати надходження 

і витрачання власних грошових коштів. Для цього 

обов’язково потрібно складати баланс власного 

капіталу в грошовій формі, а також платіжний 

графік, де б відображались надходження і вибуття 

грошових коштів, їхні залишки на кожний день, 

а також касові розриви.  

Водночас необхідно регулювати портфель по-

точних фінансових інвестицій. Так, для покриття 

можливого дефіциту грошових коштів на розрахун-

ковому рахунку і регульованих витрат (сплата по-

датків, виплати дивідендів і заробітної плати, внес-

ки до соціальних фондів тощо) підприємства по-

винні мати в портфелі цінні папери з абсолютною 

ліквідністю, такі як: державні облігації (казначей-

ські цінні папери, депозитні сертифікати, коротко-

строкові облігації місцевих органів влади, приві-

лейовані акції грошового ринку, євродоларові де-

позити, єврооблігації тощо). Крім того, 

підприємства повинні ширше використовувати 

факторингові розрахунки (придбання банками та 

іншими фінансовими інститутами боргів підпри-

ємств, зокрема, зобов’язань щодо оплати постав-

лених товарів, виконаних робіт або послуг).  

Нейтралізувати негативний вплив зовнішніх 

факторів на рівні підприємств неможливо. З досві-

ду відновлення ринку в період непу, що розгляда-

ється з позицій сьогоднішнього дня, один із най-

важливіших його уроків: "ринок оживає не стільки 

з утворенням різних форм власності і орендних 

відносин, скільки зі створенням відповідного йому 

економічного середовища господарюючих су-

б’єктів, що входить у завдання держави. Головним 

елементом цього середовища її "кровоносною" 

системою є здоровий грошовий обіг"
118

. 

Створити це середовище повинна держава, 

ключовим завданням якої в післякризовий період 

має бути формування сприятливих макроеконо-

мічних умов для забезпечення підприємств обо-

ротним капіталом, зокрема грошовими коштами 

і недопущення платіжної кризи. У цьому плані 

необхідно:  

 налагодити жорстку систему каналізації 

грошової емісії на обслуговування поточного гро-

шового обороту в реальному секторі економіки 

шляхом емісії векселів підприємств, їх облік ко-

мерційними банками і переоблік НБУ; 

 встановити жорсткий контроль за маніпу-

люванням цін на цінні папери і за операціями на 

основі інсайдерської інформації, оскільки падіння 

вартості акцій, закладених як забезпечення креди-

тів, посилює дефіцит ліквідності. Цей контроль 

повинен стосуватись усіх осіб, незалежно від їх-

нього статусу та повноважень;  

 виправляти диспаритети цін і стабілізувати 

цінові пропорції, що зроблять фінансування ре-

ального сектора економіки не більш ризиковим 

і не менш вигідним, ніж короткострокове кредиту-

вання посередницьких операцій і гра на валютно-

фінансових ринках. Використовувати для цього 

податковий і митний механізми з урахуванням 

досвіду індустріально розвинених країн; 
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 підтримувати діяльність факторингових 

фірм, що приймають на себе функцію гаранта пла-

тежів підприємств-боржників; 

 встановити жорстку платіжну дисципліну 

і посилити державний контроль за фінансовим 

станом хронічних боржників з обмеженням їхніх 

прав: ввести обмеження для неплатоспроможних 

підприємств на використання форм і методів облі-

ку і розрахунків, що призводять до зменшення 

надходжень на розрахунковий рахунок;  

 посилити вимоги до нормативів достатності 

власного капіталу. Його величина має бути достат-

ньою для фінансування основних засобів і немате-

ріальних активів, а також не меншою за 50% запа-

сів товарно-матеріальних цінностей. Решта потреб 

в оборотному капіталі повинна покриватись за 

рахунок кредитів (довго- і короткострокових) 

і частково за рахунок тимчасово вільних коштів 

фондів і стійких пасивів підприємств; 

 створити законодавчу і нормативну базу, не-

обхідну для надання і оформлення комерційного 

кредиту підприємствам-покупцям. Доцільно було 

б ухвалити Закон України "Про комерційний кре-

дит", в якому сформулювати умови комерційного 

кредитування щодо встановлення оптимального 

строку і вартості кредиту; розроблення системи 

штрафних санкцій за порушення строків виконання 

фінансових зобов’язань та системи пільг за скоро-

чення строків оплати за поставлену продукцію (ви-

конані роботи, надані послуги); визначення креди-

тоспроможності покупців; страхування кредитних 

ризиків; вибору форми розрахунків тощо;  

 заборонити підприємствам, що мають про-

строчену кредиторську заборгованість, виступати 

засновниками і співзасновниками в акціонерних 

товариствах і товариствах з обмеженою відпові-

дальністю спільних підприємств; купувати акції, 

облігації та паї інших підприємств і облігації дер-

жавних позик.  

 

 

 

 

 

Висновки 

Фінансова криза 2008–2009 рр. счинила нега-

тивний вплив на стан оборотного капіталу підп-

риємств реального сектора економіки України, 

що виявились у зниженні темпів зростання обо-

ротних активів; погіршенні їхньої якісної харак-

теристики – платоспроможності; зменшенні част-

ки грошових коштів у структурі оборотних акти-

вів; збільшенні дефіциту власного капіталу 

у грошовій формі, зростанні обсягів позикового 

капіталу в негрошовій формі; уповільненні обо-

ротності коштів у розрахунках.  

Причинами негативних тенденцій у стані обо-

ротного капіталу стали насамперед недоліки в гро-

шовому обігу на підприємствах, пов’язані з падін-

ням обсягів продажів; втратою контролю над ви-

тратами; недосконалою системою управління 

грошовими потоками; низькою ефективністю вироб-

ництва; відволіканням грошових ресурсів у довго-

строкові фінансові інвестиції (при нестачі грошових 

коштів для обслуговування власного поточного 

виробництва). Водночас значний вплив на стан 

оборотного капіталу підприємств справило послаб-

лення державного регулювання процесів форму-

вання і відтворення капіталу підприємств (у т.ч. 

оборотного). Зокрема, відсутня система каналізації 

грошової маси на обслуговування поточного госпо-

дарського обороту; не відрегульовано строки обо-

роту коштів у розрахунках; не відпрацьовано меха-

нізм банкрутства підприємств; відсутня єдина сис-

тема контролю за фінансами підприємств.  

Для запобігання розвитку кризових явищ у ста-

ні оборотного капіталу підприємств необхідно 

запровадити низку заходів як на рівні самих підп-

риємств, так і на державному рівні. На рівні підп-

риємств слід постійно контролювати надходження 

і вибуття власних грошових коштів, регулювати 

портфель поточних фінансових інвестицій. Клю-

човим завданням держави має бути створення 

сприятливих макроекономічних умов для забезпе-

чення підприємств оборотними коштами, зокрема 

грошовими, і недопущення платіжної кризи. 
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