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АНОТАЦІЯ 

Білоусова О.С. Фінансова взаємодія держави та підприємств для розвитку 

економіки. – Кваліфікаційна наукова праця на правах рукопису.  

Дисертація на здобуття наукового ступеня доктора економічних наук за 

спеціальністю 08.00.08 "Гроші, фінанси і кредит" (08 – економічні науки). ДУ 

"Інститут економіки та прогнозування НАН України", Київ, 2018.  

Дисертацію присвячено дослідженню теоретико-методологічних засад 

ефективної фінансової взаємодії держави та підприємств і розробці практичних 

рекомендацій щодо її забезпечення на етапі переходу від малої та переважно 

сировинної до інноваційної, конкурентоспроможної економіки у глобалізованому 

світі.  

У результаті проведеного дослідження визначено, що фінансова взаємодія 

держави та підприємств на сучасному етапі має відбуватися під впливом 

синергетичного ефекту активізації інноваційних факторів та факторів 

ефективності, розширення участі держави в інноваційно-інвестиційних процесах 

із застосуванням інструментів державного стимулювання та регулювання окремих 

видів діяльності підприємств, і створення інформаційної бази для обґрунтування 

та вибору інноваційно-інвестиційних рішень; а також для стимулювання участі 

підприємств у співфінансуванні державних інвестиційних проектів.  

Обґрунтовано концепцію фінансової взаємодії держави та підприємств на 

етапі переходу від малої та переважно сировинної до інноваційної, 

конкурентоспроможної економіки, яка визначає сукупність взаємозв‟язаних 

інструментів державного стимулювання й регулювання окремих аспектів 

діяльності підприємств, відповідно використовуючи інноваційні бюджетні 

трансферти підприємствам; інноваційні пільги з податку на прибуток; публічні 

закупівлі за інноваційним пріоритетом; державні гарантії по кредитах 

підприємствам на придбання технологій, що не мають вітчизняних аналогів; 

замовлення на підготовку кваліфікованих працівників згідно з вимогами 

інноваційної економіки; а також інструменти регуляторного впливу на тарифи 

природних монополій, інноваційну діяльність державних і комунальних 
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підприємств, виконання інвестиційних зобов‟язань приватизованими  

підприємствами. 

Обґрунтовано визначення поняття "фінансова взаємодія держави та 

підприємств", яке, на відміну від існуючих її характеристик, звужених до 

партнерства, трактується як сукупність відносин, що виникають в результаті:  

1) впливу інструментів державного стимулювання й регулювання на фінанси 

підприємств, а також діяльності останніх – на державні фінанси; 2) 

співфінансування державою та підприємствами інноваційно-інвестиційних 

процесів.  

Визначено засади формування інформаційної бази для прийняття державою  

рішень щодо фінансування державних інвестиційних проектів і співфінансування 

інноваційно-інвестиційних проектів підприємств. Визначено, що інформаційна 

база має формуватися Міністерством економічного розвитку і торгівлі України та 

включати як показники інвестиційного плану підприємств, визначені чинними 

правовими актами, так і додаткові індикатори, що відображають потреби 

підприємств у державній допомозі, наявність резерву і ліквідних активів для 

покриття інвестиційного ризику, а також показники плану ліквідності. 

Доведено доцільність застосування особливої форми державної підтримки – 

інноваційних бюджетних трансфертів підприємствам для реалізації, здебільшого,  

великомасштабних інноваційно-інвестиційних проектів і визначено умови їх 

отримання підприємствами. Обґрунтовано такі умови: співфінансування 

інноваційно-інвестиційних проектів з Державним банком розвитку України (який 

має бути створено в Україні) та іншими інвесторами; встановлення частки 

держави та інших інвесторів у співфінансуванні та майнових результатах 

здійснення проекту залежно від його інноваційної спрямованості, ризику і 

прибутковості; повернення суми інноваційних бюджетних трансфертів після 

реалізації інноваційно-інвестиційних проектів. Обґрунтовано механізм зменшення 

ризиків надання підприємствам інноваційних бюджетних трансфертів, який 

включає сукупність взаємозв'язаних фінансових умов проекту, зокрема: 

законодавчого або договірного закріплення процедури припинення фінансування 



4 

і продажу часток незавершених проектів у випадку, коли ризики втрат 

перевищують розрахунковий допустимий рівень; заходів фінансового контролю 

Державним банком розвитку України, Рахунковою палатою України, Державною 

аудиторською службою України, Казначейською службою України на кожному 

етапі реалізації проекту. Участь держави через надання інноваційних бюджетних 

трансфертів для реалізації проектів дасть можливість залучати банки, недержавні 

пенсійні фонди, страхові організації та домогосподарства до співфінансування 

інноваційно-інвестиційних проектів підприємств.  

Розроблено математичні моделі оцінки фінансових наслідків податкового 

стимулювання інноваційної діяльності підприємств. Ці моделі дозволяють 

здійснювати вибір підходів до надання інноваційних пільг та до інтенсивності їх 

застосування для забезпечення державної підтримки підприємств з метою збільшення 

потенціалу розвитку національної економіки на засадах домінування інноваційних 

факторів. З огляду на реальні можливості бюджету України, результати варіантних 

розрахунків фінансових наслідків від застосування інноваційних пільг з податку на 

прибуток підприємств можуть бути використані для прийняття рішень щодо вибору 

конкретного варіанта податкового стимулювання. 

Виявлено, що активізація інноваційних факторів розвитку економіки  може 

досягатися через стимулювання підприємств до пайової участі у фінансуванні 

державних інвестиційних проектів у економічно слабких регіонах, зокрема – 

шляхом надання преференцій підприємствам при отриманні державних 

замовлень, здійсненні публічних закупівель, концесії, отриманні права оренди 

земельних ділянок для господарської діяльності, реалізації проектів державно-

приватного партнерства за умови збереження державного контролю за наданням 

соціальних послуг. У цілому це створюватиме належні умови для формування 

стабільних стимулів для участі приватних інвесторів у інвестиційних проектах в 

рамках досягнення національних пріоритетів. 

Обґрунтовано напрями застосування державними банками інвестиційних 

платформ для участі держави у підтримці дрібного кредитування (зокрема, 

однотипних інноваційно-інвестиційних проектів регіональних виробничих 
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кластерів в економічно слабких регіонах і малих підприємств), а також 

запровадження органами загальнодержавного управління фінансового контролю 

на етапах відбору і реалізації інноваційно-інвестиційних проектів, розподілу прав 

на майнові результати та, у разі недосягнення результативних показників 

проекту, повернення суми державної допомоги. 

Удосконалено трактування змісту поняття "інвестиційний потенціал 

підприємств", яке на відміну від існуючого, що використовує ресурсний підхід, 

базується на витратному підході та характеризує оновлення основного капіталу 

для підвищення рівня конкурентоспроможності підприємств. У зв'язку з цим, 

сутність фінансового потенціалу підприємств визначено як сукупність власних та 

залучених фінансових ресурсів підприємств, достатніх для здійснення 

операційної та інноваційної діяльності, підвищення кваліфікації працівників, 

виконання інших зобов'язань соціальної відповідальності, які спрямовані на 

підвищення рівня конкурентоздатності підприємства.  

Доведено, що співфінансування державою інноваційно-інвестиційних 

проектів підприємств зумовлює необхідність розширення державного 

фінансового контролю щодо доповнення основних завдань державного 

фінансового аудиту інвестиційних проектів, які співфінансуються державою, та 

використання коштів (грантів) Європейського Союзу  заходами щодо аналізу та 

оцінки можливих інвестиційних ризиків, які імовірно виникатимуть при реалізації 

проектів і призводитимуть до втрати державних фінансових ресурсів, а також 

розробки державним аудитором рекомендацій з управління такими ризиками. 

Основні положення, висновки та рекомендації дисертації мають практичне 

значення і можуть бути використані для вирішення проблем, пов'язаних із 

забезпеченням ефективної фінансової взаємодії держави та підприємств у 

процесах активізації розвитку економіки України.  

Наукові розробки та пропозиції автора використані органами державної 

влади, що підтверджено відповідними довідками. Зокрема в діяльності: Комітету 

Верховної Ради України з питань європейської інтеграції, Комітету Верховної 

Ради України з питань науки та освіти, Міністерства економічного розвитку і 
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торгівлі України, Міністерства освіти і науки України, Міністерства промислової 

політики України, Рахункової палати України, Торгово-промислової палати 

України, Фонду державного майна України. Результати дисертаційного 

дослідження впроваджено в навчальний процес Національної академії статистики, 

обліку та аудиту при викладанні навчальних дисциплін "Фінанси", "Бюджетна 

система" та "Державні фінанси".  

Ключові слова: фінансова взаємодія держави та підприємств, функції 

держави, державна допомога, інноваційні податкові пільги, інноваційні бюджетні 

трансферти, фінансовий та інвестиційний потенціал, інноваційно-інвестиційні 

проекти, конкурентоспроможність національної економіки.  

ANNOTATION 

Bilousova O.S. Financial interaction between state and enterprises for economic 

development. – Manuscript. 

Thesis for a Doctor's degree in Economics in specialty 08.00.08  "Money, Finances and 

Credit" (08 – economic sciences). State Organization "Institute for Economics and 

Forecasting of NAS of Ukraine", Kyiv, 2018. 

The thesis studies various theoretical and methodological aspects and develops practical 

recommendations for ensuring effective financial interaction between state and enterprises at 

the stage of transition from a small and mainly raw economy to an innovative, competitive 

economy in a globalized world. 

The author summarizes the research and proposes a solution of the important scientific 

problem of ensuring effective financial interaction between the state and enterprises at the 

stage of transition to innovative economy. Such an interaction should take place under the 

influence of the synergetic effect of the revival of innovative and efficiency factors, 

expansion of the state's participation in innovation and investment processes with the use of 

state instruments to encourage and regulate the companies‟ activities and create an 

information base for substantiation and selection in innovative investment decisions. The 

objective also includes the companies‟ participation in co-financing of public investment 

projects. The author summarizes the research and determine that ensuring the financial 

interaction between the state and enterprises at the present stage should be influenced by 
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the synergetic effect of the revival of innovative and efficiency factors, expansion of the 

state's participation in innovation and investment processes with the use of state 

instruments to encourage and regulate the companies‟ activities and create an 

information base for substantiation and selection in innovative investment decisions. 

The thesis examines and substantiates the concept of financial interaction between 

the state and companies, which consists in determining the totality of instruments of 

state incentives and regulation of the companies‟ activities. They include: innovative 

budget transfers; innovative tax benefit for income tax; public procurement according to 

innovation priority; state guarantees on the companies‟ loans for the purchase of 

technologies that have no domestic analogues; the state order for qualified employees in 

accordance with the requirements of the innovative economy; regulatory influence on 

tariffs of natural monopolies; innovation activities of state and communal enterprises; 

and fulfillment of investment obligations of privatized companies. 

The definition of "financial interaction between the state and enterprises" is 

substantiated, which, in contrast to its existing characteristics, narrowed to the 

partnership, is treated as a set of relations that arise as a result of: 1) the influence of 

state incentives and regulation instruments on the finances of enterprises, as well as the 

activities of the latter on public finances; 2) co-financing by the state and enterprises of 

innovation and investment processes. 

Determined the principles of the formation of information base for decision 

making as to financing of state investment projects and co-financing of innovation-

investment projects. It was determined that the information base should be formed by 

the Ministry of Economic Development and Trade of Ukraine and include as indicators 

of the investment plan of enterprises, defined by the current legal acts, as well as 

additional indicators reflecting the needs of enterprises in state assistance, the amount of 

reserves of funds and liquid assets to cover investment risk, as well as indicators of the 

liquidity plan. 

The author determines the expediency of using a special form of state support - 

innovative budget transfers to enterprises, for the most part, large-scale innovation-

investment projects, and conditions for their receipt by enterprises. The conditions for 
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their receipt are: co-financing with the State Development Bank (to be established in 

Ukraine) and other investors, determining the share of each investor in the property 

results of the project, depending on its innovation orientation, risk and profitability. The 

mechanism of risk reduction for innovative budget transfers to enterprises is 

substantiated, which includes a set of interconnected financial conditions of the project, 

in particular: legislative or contractual fixing of the procedure for termination of 

financing and sale of shares of unfinished projects in the event that the risk of losses 

exceeds the estimated permissible level; the financial control measures at each stage of 

the project implementation by the State Development Bank of Ukraine, the Accounting 

Chamber of Ukraine, the State Audit Office of Ukraine, and the Treasury of Ukraine. 

Participation of the state through the provision of innovative budget transfers to 

implement projects will enable banks, non-state pension funds, insurance organizations 

and households to co-finance innovation and investment projects of enterprises. The 

thesis a model for the forecasting of financial consequences from the introduction of 

innovative benefit for income on corporate profit tax, which allows substantiation of the 

choice between forms and intensity of state support of innovation and investment 

projects in order to increase the potential of the development of the national economy 

on the basis of the domination of innovation factors. Taking into account the real 

possibilities of the budget of Ukraine, the results of variant calculations of the financial 

implications of the application of innovation privileges on corporate profit tax can be 

used to make decisions on the choice of a specific variant of tax incentives for 

innovative enterprises. 

Determined the principles of stimulating companies for their share based 

participation in financing state investment projects in economically weak regions, in 

particular – by granting preferences to enterprises in obtaining state orders, public 

procurement, concessions, obtaining the rights of lease of land plots for economic 

activity, implementation of public-private partnership projects, provided that state 

control over the provision of social services is maintained. In general, this will create 

the right conditions for the creation of stable incentives for private investors to 

participate in investment projects within the framework of achieving national priorities. 
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The author justifies the guidelines of the use of investment platforms by state 

banks for participation of the state in support of small lending, as well as various 

approaches to risk management in the context of granting the enterprises a risk 

reduction mechanism for innovative budget transfers. 

Determined the principles of stimulating companies for their share based 

participation in financing state investment projects in economically weak regions.  

The author justifies the guidelines of the use of investment platforms by state 

banks for participation of the state in support of small lending, (in particular, the same 

type of innovation-investment projects of regional production clusters in economically 

weak regions and small enterprises), as well as the introduction by the bodies of the 

national government financial control at the stages of selection and implementation of 

innovation-investment projects, distribution of rights to property results and, in case of 

failure to achieve effective project indicators, the return of the sum of state aid. 

The thesis defines the concept of "investment potential of enterprises" using the 

cost approach and characterizes the renewal of fixed capital to improve the 

competitiveness of enterprises. In this regard, the essence of the enterprises‟ financial 

potential is defined as a set of own and attracted financial resources sufficient for the 

implementation of operational and innovation activities, training of employees, and 

fulfillment of other obligations of social responsibility, which are aimed at increasing 

the company‟s competitiveness.  

The concept of "investment potential of enterprises" has been improved, which, in 

contrast to the existing interpretation based on the resource approach, is determined by 

the cost approach and characterizes the renewal of fixed capital to improve the 

competitiveness of enterprises. In this regard, the essence of the financial potential of 

enterprises is defined as a set of own and attracted financial resources of enterprises, 

sufficient for the implementation of operational and innovation activities, training of 

employees, fulfillment of other obligations of social responsibility, which are aimed at 

increasing the competitiveness of the enterprise. 

It is proved that the state's co-financing of innovation and investment projects of 

enterprises necessitates expansion of state financial control in order to supplement the 
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main tasks of the state financial audit of investment projects co-financed by the state 

and the use of EU funds (grants) for analyzing and evaluating possible investment risks 

that are likely to arise in the implementation of projects and lead to the loss of state 

financial resources, as well as the development of the state auditor p recommendations 

for managing such risks. 

Provided various practical recommendations of the thesis are of practical 

importance and can be used to solve problems related to providing effective financial 

interaction between the state and enterprises in the processes of development of the 

Ukrainian economy. 

Scientific developments and proposals of the author are used by state authorities, 

which is confirmed by the relevant certificates. In particular, in the activities of: the 

Committee of the Verkhovna Rada of Ukraine on European Integration, the Committee 

of the Verkhovna Rada of Ukraine on Science and Education, the Ministry of Economic 

Development and Trade of Ukraine, the Ministry of Education and Science of Ukraine, 

the Ministry of Industrial Policy of Ukraine, the Accounting Chamber of Ukraine, 

Chamber of Commerce and Industry of Ukraine , The State Property Fund of Ukraine. 

The results of the dissertation research are implemented in the educational process of 

the National Academy of Statistics, Accounting and Audit in the teaching of disciplines 

"Finance", "Budget System" and "Public Finances". 

Key words: financial interaction between the state and enterprises, state functions, 

state aid, innovation tax benefit, innovative budget transfers, financial and investment 

potential, innovation-investment projects, competitiveness, economic development. 
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ВСТУП 

Обґрунтування вибору теми дослідження. Глобальна конкуренція 

активізує зміни у процесах фінансової взаємодії держави та підприємств з метою 

формування конкурентних переваг на інноваційних засадах. В Україні практика 

реалізації розрізнених заходів впливу держави на діяльність підприємств поки що 

не створює необхідних передумов для прискореного розвитку реального сектору 

економіки. Це вимагає посилення державної політики стимулювання, спрямованої 

на оновлення основного капіталу підприємств, і своєчасного фінансового 

забезпечення інноваційного розвитку національної економіки.         

Дослідження показують, що дефіцит власних і позикових фінансових 

ресурсів підприємств України, низька результативність державної підтримки 

спричинили поглиблення технологічної (фізичної та моральної) відсталості, 

сировинну спрямованість діяльності багатьох підприємств і економіки в цілому. 

За оцінками Всесвітнього економічного форуму, у 2017–2018 рр. економіка 

України займає у рейтингу глобальної конкуренції лише 81-ше місце серед 137 

країн світу, що пояснюється, зокрема, недостатністю вітчизняного фінансового  

потенціалу для розвитку базових факторів виробництва, забезпечення їх  

ефективності та результативності. Щоб підвищити конкурентоспроможність 

національної економіки, необхідно формувати додаткові джерела фінансування 

розвитку інноваційних факторів і на цій основі забезпечувати зростання  

ефективності базових факторів.     

У науковій літературі окремі аспекти фінансової взаємодії держави та 

підприємств (зокрема, теоретичні засади визначення економічних функцій 

держави  та її втручання в економіку) досліджували Ш.Бланкарт, Дж.Б‟юкенен, 

Т.Бондарук, В.Геєць, А.Гриценко, А.Даниленко, Т.Єфименко, І.Запатріна, 

Т.Затонацька, М.Звєряков, В.Зимовець, Дж.М.Кейнс, О.Кириленко, М.Кон-

дратьєв, С.Кораблін, П.Кругман, І.Крючкова, І.Луніна, І.Малий, А.Маршалл, 

Р.Масгрейв, Дж.Мілль, В.Небрат, Д.Норт, С.Онишко, В.Опарін, Б.Пасхавер, 

О.Паливода, М.Портер, В.Сіденко, Дж.Стігліц, В.Танзі, Ж.Тіроль, Р.Тейлер, 

В.Федосов, Р.Хіггс та інші.  



21 

Питання застосування бюджетно-податкових, грошово-кредитних та інших 

важелів розвитку економіки дістали відображення у працях таких вчених, як 

З.Борисенко, О.Бондаренко, С.Буковинський, О.Василик, В.Вишневський, 

О.Гонта, В.Гринчуцький, М.Диха, Ю.Іванов, О.Єрмошкіна, Ю.Кіндзерський, 

Л.Костирко, О.Кравченко, М.Крупка, Л.Лисяк, Т.Майорова, В.Мельник, А.Рам-

ський, О.Саліхова, Л.Селіверстова, А.Соколовська, О.Терещенко, А.Федоренко, 

Т.Черничко, І.Чугунов, Л.Шаблиста, К.Швабій, Н.Шелудько та інші.  

Проте проблеми фінансової взаємодії держави та підприємств в умовах 

малої, відкритої та переважно сировинної економіки зі спекулятивними 

рейтингами та нерозвинутим фінансовим ринком, а також при низькому рівні 

захисту прав інвесторів і високих інвестиційних ризиках залишаються 

недостатньо дослідженими. Це, зокрема, стосується розвитку теоретико-

методологічного та інформаційного забезпечення ефективної фінансової взаємодії 

держави та підприємств як основи процесів обґрунтування та вибору інноваційно-

інвестиційних рішень, а також формування додаткових джерел фінансових  

ресурсів для переходу до інноваційної, конкурентоспроможної економіки.  

Наукова і практична значущість розв'язання окреслених проблем зумовлює  

актуальність і вибір теми дисертації, її мету, завдання і зміст. 

Зв'язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Дисертація 

виконувалась автором у рамках науково-дослідних робіт ДУ «Інститут економіки 

та прогнозування НАН України»: "Вплив кризи на фінанси реального сектору 

економіки України та шляхи їх оздоровлення" (№ ДР 0111U004209, 2011–2014 

рр.) – обґрунтовано особливості застосування інструментів фінансового 

забезпечення розвитку підприємств реального сектору економіки у посткризовий 

період; "Ризики і загрози фінансовій безпеці сектору державних фінансів та 

шляхи їх подолання" (№ ДР 0112U006431, 2012 р.) – виявлено ризики 

недоодержання податкових доходів бюджету; "Державна політика забезпечення 

фінансової стабільності промислових підприємств" (№ ДР 0108U008541, 2008–

2011 рр.) – подальшого розвитку набули теоретико-методологічні засади 

фінансового планування на підприємствах; "Посткризові проблеми та фінансові 
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аспекти розвитку економіки України" (№ ДР 0110U006640, 2010 р.) – виявлено 

фінансові ризики втрати стійкості підприємств при відшкодуванні ПДВ 

облігаціями внутрішньої державної позики; "Фінансове забезпечення структурної 

модернізації реального сектору економіки України" (№ ДР 0113U005616, 2014–

2017 рр.) – розроблено механізм концентрації державних інвестицій на 

модернізації реального сектору економіки; "Наукові засади моніторингу 

фіскальної системи України в умовах економічних реформ" (№ ДР 0112U006194, 

2012 р.) – розкрито сутність індикаторного і процесного моніторингу фіскальної 

системи; обґрунтовано напрями вдосконалення інституційного забезпечення 

моніторингу фіскальної системи України; "Консолідація державних фінансів 

України в умовах світової фінансової нестабільності" (№ ДР 0113U005571, 2014–

2016 рр.) – визначено засади політики консолідації державних фінансів; за 

результатами модельних розрахунків пільгового оподаткування прибутку 

підприємств обґрунтовано напрями податкового стимулювання інноваційної 

діяльності. 

Участь здобувача у науково-дослідних роботах і його особистий вклад 

підтверджено довідкою ДУ "Інститут економіки та прогнозування НАН України"      

№ 135-16/336 від 31.05.2018 р. (додаток А). 

Мета і завдання дослідження. Мета дисертації полягає у розвитку 

теоретико-методологічних засад ефективної фінансової взаємодії держави та 

підприємств і розробці практичних рекомендацій щодо її забезпечення на етапі 

переходу від малої та переважно сировинної до інноваційної, 

конкурентоспроможної економіки у глобалізованому світі.  

Досягнення поставленої мети зумовило необхідність вирішення таких  

завдань: 

 розкрити економічну природу фінансової взаємодії держави та  

підприємств; 

 виявити вплив зміни форм власності на фінансові відносини між  

державою і підприємствами; 



23 

 розробити концепцію фінансової взаємодії держави та підприємств на етапі 

переходу від малої та переважно сировинної до інноваційної, 

конкурентоспроможної економіки; 

 обґрунтувати основні аспекти фінансової взаємодії держави та підприємств 

для активізації інноваційних факторів розвитку економіки; 

 сформулювати принципи забезпечення ефективної фінансової взаємодії 

держави і підприємств; 

 дослідити засади участі держави у співфінансуванні інноваційно-

інвестиційних проектів підприємств; 

 з'ясувати склад бюджетних видатків розвитку та їх призначення у  

державному стимулюванні зростання інноваційної, конкурентоспроможної 

економіки; 

 розробити підхід до економічного обґрунтування інструментів податкового 

стимулювання інноваційної діяльності підприємств; 

 визначити напрями стимулювання участі підприємств у фінансуванні 

державних інвестиційних проектів; 

 дослідити вплив фінансового та інвестиційного потенціалу підприємств і  

виробничих кластерів на забезпечення інноваційно-інвестиційних процесів; 

 запропонувати шляхи вдосконалення інституційного забезпечення  

фінансової взаємодії держави та підприємств. 

Об’єктом дослідження є сукупність відносин, які виникають у процесі      

фінансової взаємодії держави та підприємств і спрямовані на розвиток 

національної економіки. 

Предметом дослідження виступають теоретико-методологічні засади та  

інструментарій фінансової взаємодії держави та підприємств у процесі фінансового 

забезпечення переходу від малої та переважно сировинної до інноваційної, 

конкурентоспроможної економіки.   

Методи дослідження. У роботі застосовано сукупність загальнонаукових і 

конкретно-історичних методів наукового пізнання. Теоретико-методологічною 

основою дисертаційного дослідження є праці з теорії фінансів та інвестицій, з 
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проблем трансформації відносин держави та підприємств, формування й розвитку 

системи їх фінансової взаємодії. Історико-логічний метод застосовано  

у розділі 1 для розкриття  економічної природи фінансової взаємодії держави та 

підприємств, а також дослідження зміни ролі держави у фінансовому забезпеченні 

підтримки зростання економіки; системний і структурно-функціональний підхід – 

у розділі 2 для дослідження ознак адаптивності системи фінансової взаємодії на 

рівні держави та підприємств, які діють в умовах малої та переважно сировинної 

економіки. За допомогою методу статистичних порівнянь у розділах 3–4 

здійснено порівняння стану  нагромадження основного капіталу, прибутковості та 

інших показників фінансової стійкості вітчизняних підприємств з відповідними 

показниками інших країн. У третьому та п‟ятому розділах використано: метод 

кількісного аналізу при визначенні обсягів державної підтримки підприємств, а 

також економіко-математичний метод при розробці моделей оцінки фінансових 

наслідків запровадження пільгового оподаткування прибутку підприємств 

України.  

Інформаційною базою дослідження є наукові праці з відповідної 

проблематики, нормативно-правові акти України та країн ЄС, дані Державної 

служби статистики України і Євростату, матеріали Міністерства фінансів 

України, Державної казначейської служби України, Міністерства економічного 

розвитку і торгівлі України, Рахункової палати України, Державної аудиторської 

служби України, Фонду державного майна України, Фонду регіонального 

розвитку України, НБУ, а також ОЕСР, ООН, МВФ; інвестиційні плани, 

фінансова та податкова звітність підприємств. 

Наукова новизна одержаних результатів дослідження. Основні положення, 

які формують наукову новизну дисертаційного дослідження, полягають                 

у тому, що 

уперше: 

 обґрунтовано концепцію фінансової взаємодії держави та підприємств на 

етапі переходу від малої та переважно сировинної до інноваційної, 

конкурентоспроможної економіки, яка визначає сукупність взаємозв‟язаних 
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інструментів державного стимулювання й регулювання окремих аспектів 

діяльності підприємств, відповідно використовуючи інноваційні бюджетні 

трансферти підприємствам; інноваційні пільги з податку на прибуток; публічні 

закупівлі за інноваційним пріоритетом; державні гарантії по кредитах 

підприємствам на придбання технологій, що не мають вітчизняних аналогів; 

замовлення на підготовку кваліфікованих працівників згідно з вимогами 

інноваційної економіки; а також інструменти регуляторного впливу на тарифи 

природних монополій, інноваційну діяльність державних і комунальних 

підприємств, виконання інвестиційних зобов‟язань приватизованими  

підприємствами. Застосування таких інструментів створюватиме передумови для 

виникнення синергетичного впливу факторів інновацій та ефективності на 

розвиток національної економіки; 

 визначено засади формування інформаційної бази для прийняття рішень 

щодо фінансування державних інвестиційних проектів і співфінансування 

інноваційно-інвестиційних проектів підприємств, яка включає в себе показники  

інвестиційного плану, визначені чинними правовими актами, додаткові 

індикатори, що відображають потреби підприємства у державній допомозі, 

наявність резерву та ліквідних активів для покриття інвестиційного ризику, а 

також показники плану ліквідності. Їх використання забезпечуватиме участь 

держави у фінансуванні ефективних і результативних проектів; 

 доведено доцільність надання інноваційних бюджетних трансфертів 

підприємствам і визначено умови їх отримання: співфінансування інноваційно-

інвестиційних проектів з Державним банком розвитку України та іншими 

інвесторами; встановлення частки держави та інших інвесторів у 

співфінансуванні та майнових результатах здійснення проекту залежно від його 

інноваційної спрямованості, ризику і прибутковості; повернення суми 

інноваційних бюджетних трансфертів після реалізації інноваційно-інвестиційних 

проектів. Запровадження подібних трансфертів дозволить активізувати участь 

банків, недержавних пенсійних фондів, страхових організацій та домогосподарств 

у співфінансуванні інноваційно-інвестиційних проектів підприємств;  
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 розроблено математичні моделі оцінки фінансових наслідків запровадження 

інноваційних пільг з податку на прибуток (у формі податкового кредиту або 

додаткового зменшення бази оподаткування) – обсягу втрат бюджету (на рівні 

держави) та акумульованих фінансових ресурсів (на рівні підприємств), що 

надасть можливість обґрунтувати вибір форм та інтенсивності державної 

підтримки інноваційно-інвестиційних проектів підприємств;  

удосконалено: 

 визначення поняття "фінансова взаємодія держави та підприємств", яке, 

на відміну від існуючих його характеристик, звужених до партнерства, 

трактується як сукупність відносин, що виникають у результаті: 1) впливу  

інструментів державного стимулювання й регулювання на фінанси 

підприємств, а також діяльності останніх – на державні фінанси; 2) 

співфінансування державою та підприємствами інноваційно-інвестиційних 

процесів. Це дозволило сформулювати концепцію фінансової взаємодії держави 

та підприємств на етапі розвитку інноваційної, конкурентоспроможної 

економіки; 

 напрями стимулювання підприємств шляхом доповнення додатковими 

преференціями за їх пайову участь у фінансуванні державних інвестиційних 

проектів в економічно слабких регіонах, зокрема: в отриманні державних  

замовлень, здійсненні публічних закупівель із застосуванням переговорної 

процедури, використанні державного та комунального майна на умовах концесії, 

отриманні права оренди земельних ділянок для господарської діяльності,  

реалізації проектів державно-приватного партнерства за умови збереження 

державного контролю за наданням соціальних послуг;    

 трактування змісту поняття "інвестиційний потенціал підприємств", яке на 

відміну від існуючого, що використовує ресурсний підхід, базується на  

витратному підході та характеризує оновлення основного капіталу, здійснене для 

підвищення рівня конкурентоспроможності підприємств. З огляду на це, сутність 

поняття "фінансовий потенціал підприємств" розкривається як сукупність власних 

і залучених фінансових ресурсів, достатніх для ведення операційної та 
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інноваційної діяльності, підвищення кваліфікації працівників, виконання інших 

зобов'язань соціальної відповідальності, спрямованих на підвищення 

конкурентоспроможності. Виокремлення цих понять дає можливість вибору 

дійових інструментів державного стимулювання та регулювання діяльності 

підприємств залежно від наявного фінансового та інвестиційного  

потенціалу; 

набули подальшого розвитку: 

 загальні принципи господарювання, визначені у чинному законодавстві, 

щодо заміни в них "обмежень державного регулювання економічних процесів" на 

принцип "участі держави в економічному розвитку", що забезпечуватиме  

розширення інструментів державного стимулювання інноваційного розвитку, 

передбачатиме регулювання діяльності окремих підприємств (зокрема, державних 

і комунальних, природних монополій і приватизованих підприємств) і     

недопущення порушень умов добросовісної конкуренції. Це створюватиме умови 

для підвищення ролі держави в розвитку національної економіки;  

 напрями застосування інвестиційних платформ щодо формування їх  

державними банками для участі держави у підтримці дрібного кредитування 

(зокрема, однотипних інноваційно-інвестиційних проектів регіональних 

виробничих кластерів в  економічно слабких регіонах і малих підприємств), а 

також запровадження органами загальнодержавного управління фінансового 

контролю на етапах відбору і реалізації інноваційно-інвестиційних проектів, 

розподілу прав на майнові результати та, у разі недосягнення результативних 

показників проекту, повернення суми державної допомоги; 

 підходи до управління ризиками за рахунок їх доповнення механізмом 

зменшення ризиків надання (на засадах повернення) інноваційних бюджетних 

трансфертів підприємствам на реалізацію інноваційно-інвестиційних проектів, 

який включає сукупність взаємозв'язаних фінансових умов проекту, зокрема:  

законодавче або договірне закріплення процедури припинення фінансування і 

продажу часток незавершених проектів у випадку, коли ризики втрат 

перевищують їх розрахунковий допустимий рівень; заходи фінансового контролю 
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Державного банку розвитку України, Рахункової палати України, Державної 

аудиторської служби України, Казначейської служби України на кожному етапі 

реалізації проекту;  

 основні завдання державного фінансового аудиту інвестиційних проектів, 

які співфінансуються державою, та використання коштів (грантів) Європейського 

Союзу, які доповнюються новими заходами – щодо проведення аналізу та оцінки 

можливих інвестиційних ризиків, які виникатимуть при реалізації проектів і 

призводитимуть до втрат фінансових ресурсів, а також надання аудитором 

рекомендацій для зменшення таких ризиків. 

Практичне значення отриманих результатів. Наукові розробки та 

пропозиції використано органами державної влади, що підтверджено 

відповідними довідками, зокрема, в діяльності:   

Міністерства економічного розвитку і торгівлі України – при вдосконаленні 

підходів до оцінки інвестиційного потенціалу та активізації інноваційно-

інвестиційних процесів в Україні (щодо оцінки інвестиційного потенціалу 

України та визначення передумов для його збільшення) (лист № 3901-05/46633-

07 від 14.12.2017 р.); при підготовці аналітичних записок з питань стану і 

тенденцій економічної безпеки держави (щодо аналізу ризиків державних 

фінансів і вдосконалення підходів до оцінки ризиків довгострокової 

платоспроможності держави) (лист № 3032-06/6798-07 від 21.02.2018 р.); 

Міністерства освіти і науки України (лист № 1/11-11186 від 18.08.2016 р.), 

Комітету Верховної Ради України з питань європейської інтеграції (лист № 04-

17/16-1211(195345) від 11.08.2016 р.), Торгово-промислової палати України (лист 

№ 5700/24.0-7.3 від 12.08.2016 р.) – при впровадженні пропозицій, наданих у 

науковій доповіді "Імплементація Угоди про асоціацію між Україною та ЄС: 

економічні виклики та нові можливості" з питань державного інвестування;  

Міністерства промислової політики України – при підготовці проектів  

нормативно-правових актів з питань фінансового планування підприємств 

державного сектору економіки (щодо напрямів удосконалення фінансового 

планування підприємств Мінпромполітики України) (лист № 01/2-1-2/199 від 
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03.11.2010 р.); при розробці проектів нормативно-правових актів і змін до 

чинного законодавства щодо забезпечення реалізації державної промислової 

політики з метою стимулювання і підтримки реалізації інноваційно-інвестиційних 

проектів, залучення довгострокових зовнішніх інвестицій в національну 

економіку (щодо обґрунтування шляхів підвищення ролі держави у забезпеченні 

економічного розвитку реального сектору) (лист № 12/4-4-69 від 04.02.2014 р.); 

Фонду державного майна України – при формуванні управлінських рішень 

для підвищення ефективності приватизаційного процесу (щодо оцінки 

ефективності діяльності приватизованих підприємств в Україні) (лист № 10-18-

22256 від 08.12.2015 р.); 

Рахункової палати України – для вирішення проблемних питань формування, 

перерозподілу й використання фінансових ресурсів держави (відносно пропозицій 

щодо забезпечення розвитку державно-приватного партнерства) (лист № 20-1795 

від 14.09.2015 р.);  

Комітету Верховної Ради України з питань науки і освіти – при підготовці 

рішення Комітету про фінансове забезпечення сфери науки і освіти у 2016 р.; 

матеріалів Комітету щодо внесення змін до Закону України "Про Державний 

бюджет України на 2016 рік"; матеріалів до слухань у Комітеті з питання  

"Законодавче забезпечення розвитку Національної інноваційної системи: стан та 

шляхи вирішення" (щодо обґрунтування шляхів бюджетно-податкового 

стимулювання інноваційної діяльності в Україні) (лист № 04-23/16-672 від 

19.04.2016 р.); пропозицій Комітету до проекту Закону України "Про внесення 

змін до Бюджетного кодексу України (реєстр. № 5131 від 03.11.2016 р.) (щодо 

розширення видатків Фонду регіонального розвитку України на економічну  

діяльність) (лист № 04-23/16-1787 від 15.12.2016 р.).  

Авторський внесок підтверджено довідкою ДУ "Інститут економіки та 

прогнозування НАН України" № 135-16/337 від 31.05.2018 р. (додаток А). 

Результати дисертаційного дослідження впроваджено в навчальний процес 

Національної академії статистики, обліку та аудиту при викладанні навчальних 

дисциплін "Фінанси", "Бюджетна система" та "Державні фінанси" (довідка 
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№ 408/1 від 04.05.2018 р.) (додаток А). Положення, висновки та рекомендації 

дисертації у подальшому можуть використовуватися для вирішення проблем, 

пов'язаних із забезпеченням ефективної фінансової взаємодії держави та 

підприємств для розвитку інноваційної, конкурентоспроможної економіки 

України. 

Особистий внесок здобувача. Дисертація є самостійно виконаним і 

завершеним науковим дослідженням.  Наукові результати, висновки, рекомендації 

обґрунтовані та сформульовані особисто автором і є його науковим доробком. У 

роботі використано лише ті ідеї та положення, які є результатом власних     

досліджень дисертанта. Його особистий вклад у працях, опублікованих у спів-

авторстві, наведено окремо у списку використаних джерел. 

Апробація матеріалів дисертації. Основні теоретико-методологічні та 

практичні положення дисертаційного дослідження апробовано на всеукраїнських, 

міжнародних наукових і науково-практичних конференціях: "Публічне 

управління та адміністрування: конкурентні виклики сучасності" (м.Львів, 2018); 

"Стратегія розвитку України: економічний та гуманітарний виміри" (м.Київ, 

2017); "Проблеми регіоналістики: минуле, сучасне, майбутнє" (м.Київ, 2017); 

"Фіскальна політика в умовах макроекономічної стабілізації" (м.Ірпінь, 2017); 

Economic Philosophy:  Complexities in Economics (Bristol, UK, 2017) – дистанційна 

участь у дискусії щодо складних систем в економіці та обговореннях в рамках 

інтернет-конференції; "Трансформація фіскальної політики України в умовах 

євроінтеграції" (м.Ірпінь, 2016); "Актуальні проблеми та перспективи розвитку 

економіки в умовах глобальної нестабільності" (м.Кременчук, 2015); 

"Реформування податкової системи України відповідно до європейських 

стандартів" (м.Ірпінь, 2015); "Тенденції управління фінансовими та 

інноваційними процесами в умовах ринкових перетворень"  (м.Вінниця, 2012); 

"Фінансові механізми активізації підприємництва в Україні" (м.Львів, 2009); 

"Фінансово-бюджетна стратегія в сучасних соціально-економічних умовах" 

(м.Київ, 2009) (додаток Б). 
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Публікації. Основні положення та результати дисертації опубліковано в 

42 працях,  серед яких: 1 індивідуальна монографія (20,4 друк. арк.), розділи у  

8 колективних монографіях, 20 статей у періодичних фахових наукових виданнях, 

включених до міжнародних наукометричних баз, та іноземних виданнях, 10 

публікацій апробаційного характеру, 3 публікації в інших виданнях. Загальний 

обсяг публікацій, що належить автору, – 41,8 друк. арк. (додаток В). 

Структура та обсяг дисертації. Дисертація складається із вступу, п‟яти 

розділів, висновків, додатків і списку використаних джерел. Її повний обсяг 

становить 421 сторінку друкованого тексту, а основний зміст викладено на 349 

сторінках. Робота містить анотацію на 5 сторінках, список публікацій здобувача на  

7 сторінках, 30 таблиць, 4 рисунка (з них 2 таблиці та 1 рисунок на окремих 

сторінках), 4 додатки. Список використаних джерел налічує 545 найменувань. 
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РОЗДІЛ 1 

ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ФІНАНСОВОЇ ВЗАЄМОДІЇ  

ДЕРЖАВИ ТА ПІДПРИЄМСТВ 

 

 

1.1. Економічна природа фінансової взаємодії держави та підприємств 

 

Теоретичні основи фінансової взаємодії держави та підприємств формуються 

упродовж багатьох століть. Становлення наукових уявлень про економічну 

природу фінансових відносин між державою та підприємствами пов'язано із 

процесами зміни функцій держави в економіці та розвитку підприємництва.  

Різні погляди на економічні функції держави, її роль у фінансовому 

забезпеченні розвитку економіки існували у минулому та трансформуються до 

умов сучасного світу. З позиції встановлення суспільством мінімального переліку 

функцій держави виокремлено такі функції: безпека країни та захист прав 

громадян 273; 326; 423; 498. Дж.Б'юкенен наділяв державу такими функціями, за 

якими вона «захищає – діє як інститут забезпечення дотримання прав у 

суспільстві» та «виробляє» [59, с.331]. З іншої позиції, мав застосовуватися 

максимальний перелік економічних функцій, за яким держава – захисник, власник 

і виробник, а також наділена регулятивно-адміністративною функцією, які у своїй 

сукупності зводили до мінімуму управлінські функції підприємців та власників 

щодо розпорядження фінансами підприємств. Це розглядалося як державне 

втручання в економіку, що позначалося на фінансах підприємств та впливало на 

фінансові відносини між державою та підприємствами.  

У цілому процеси щодо розширення або скорочення функцій держави 

визначали фінансовий характер взаємодії з підприємствами. Концепцію 

державоцентризму у розвитку економіки та у забезпеченні фінансової взаємодії 

держави та підприємств підтримували: А.Ваттевіль, Т.Ман, Ф.Салтиков, 

М.Ломоносов, К.Маркс, А.Мюллер, Ф.Ліст, Р.Харрод, Р.Оуен, П.Семуельсон, 

К.Вікселль, Г.Кассель, Д.Давідсон, Г.Мюрдаль, Б.Улін, Е.Лундберг, 

Д.Хаммаршельд, Д.Джусті, Д.Бехер, Д.Зоненфельс та інші [49; 141; 183; 198; 213; 

277; 341].  
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Концепція ринкового саморегулювання, що передбачала звуження державної 

участі в економіці, зменшення державного регуляторного навантаження на 

підприємства (формувалась, за визначенням Дж.Шумпетера, починаючи із особистої 

свободи громадян; економічної свободи або невтручання) досліджували: Дж.Бюкенен, 

П.Друкер, Ф.Кене, Ш.Монтеск'є, Д.Норт, Ж.Руссо, А.Фергюсон, А.Сміт, Н.Сеніор, 

Дж.Лоок, Л.Секендорф, Ж.Сісмонді, Т.Степанов, Г.Спенсер, Дж.Хікс, Ф.Хайек, 

М.Фрідмен, Д.Юм, І.Юсті, та інші [58; 273; 289; 341; 342; 417]. Обґрунтовувалися 

положення щодо необхідності усунення будь-яких перешкод на шляху свободи 

здійснення господарської діяльності підприємств (зокрема, щодо свободи руху 

товарів і грошей, капіталу та праці для забезпечення торгівлі на зовнішньому і 

внутрішньому ринках) 289. В.Петті поряд із функціями держави щодо 

фінансування оборони, правосуддя, освіти ставили фінансування соціальної та 

виробничої інфраструктури з метою забезпечення розвитку підприємств (зокрема, 

будівництво шляхів, мостів, каналів) 235, с.33. На прикладі фінансування 

функцій в Німеччині  можна відмітити, що на забезпечення економічних функцій з 

бюджету спрямовувалося від 6,4% загальної суми видатків бюджету у 1872 р. до 

18,9% у 1970 р. (додаток Г). За 1872–1913 рр. бюджетні видатки на транспорт 

майже у 5–10 разів перевищували фінансування сільського господарства, 

промисловості і торгівлі. У 1925–2015 рр. відбувалося скорочення обсягів 

фінансування економіки та збільшення видатків на соціальний захист та охорону 

здоров‟я. Ці дані свідчать, що у Німеччині не застосовувався підхід до 

мінімального переліку функцій, але частка видатків на державну підтримку 

інфраструктурних проектів зменшувалася. Зміна цільової спрямованості 

державної підтримки підприємств впливала і на фінансові відносини між 

державою та підприємствами і в цілому на їх фінансову взаємодію.  

Підходи, що ґрунтувалися на поєднанні окремих положень концепцій  

державоцентризму та ринкового саморегулювання розглядали: Дж.Кейнс, 

Е.Хансен, Дж.Гелбрайт, Ф.Бастіа, Дж.Гелбрейт, М.Туган-Барановський, 

М.Кондратьєв, А.Маршал, А.Пігу, К.Ерроу, Н.Чемберлен, В.Паретто, Дж.Стіглер, 

Р.Портер, Р.Масгрейв, О.Бланшар та інші [138; 145; 341; 415; 456; 479; 505; 510].  



34 

А.Пігу обґрунтовував опосередковане втручання (як регулювання) 

державних органів у промисловість у випадках, коли держава починає втрачати 

національні дивіденди (частку чистого прибутку – податок на прибуток, 

дивіденди державних  корпорацій) 479, с.257. Досвід Англії щодо застосування 

спеціальних форм фінансової взаємодії держави та підприємств-монополістів 

вказує на можливість поєднання державного стимулювання та регулювання.  Такі 

форми фінансової взаємодії визначалися законодавчими актами (зокрема, законом 

Англії "Про регулювання діяльності залізниць" у 1844 р., яким визначено, що при 

зниженні прибутковості підприємств до нормативно встановленого рівня держава 

призупиняла надання державних інвестицій, встановлювала обмеження щодо 

платежів підприємства та посилювала контроль за встановленням тарифів 479.  

Різні форми координації взаємодії держави з підприємствами (на командно-

адміністративних чи ринкових засадах) забезпечуються за допомогою  

фінансів, які органічно пов‟язані зі способом організації економічної системи 

даної країни, залежать від неї 319, с.47. В одних випадках взаємодія спирається 

на державні фінанси (фінансова політика базується на кейнсіанських ідеях), а в 

інших передбачає активне залучення приватних фінансових ресурсів (фінансова 

політика базується на монетаристських ідеях) 319, с.47. Оптимальне 

співвідношення – "між анархією та Левіафаном", яке визначало  характер 

фінансової взаємодії держави та підприємств та її ефективність, мало бути 

закріплено суспільним договором [59; 81]. Зміна упродовж історичного періоду 

ролі та інтенсивності впливу держави на розвиток економіки відбувалася під час 

Першої і Другої світових воєн, Великої депресії, «холодної війни», фінансових 

криз та періоду посткризового відновлення економічного зростання. Зменшення 

інтенсивності впливу держави, що відбувалося під дією "ефекту храповика" 

(описаного у теорії Р.Хіггса 323). Зменшення інтенсивності впливу держави 

позначалося відповідним чином і на фінансовій взаємодії держави та підприємств.  

Історичний та сучасні погляди на цю проблематику аналізуються лише через 

призму рівня державного втручання у діяльність підприємств, черговість 

посилення влади уряду або ринку через розширення або скорочення переліку 
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економічних функцій держави, залежно від стану економіки та фінансової 

системи [213; 299; 420; 510]. Проте, не дано однозначної відповіді на причини 

періодичної зміни суспільної залежності, взаємозв‟язку та фінансової взаємодії 

держави та підприємств для економічного розвитку. Це потребувало дослідження 

економічної природи фінансової взаємодії держави та підприємств.   

Одні із перших узагальнень "державного втручання в економічне життя" 

були наведені в енциклопедичних словниках видавців Ф.Брокгаузена та І.Ефрона 

(за редакцією І.Андріївського, К.Арсеньєва, О.Петрушевського у XIХ ст.), де 

термін державне втручання тлумачиться як прямий або непрямий вплив держави 

на сферу народного господарства, а у більш широкому сенсі – як обмеження 

сфери самоврядування, розширення прав державної або адміністративної влади на 

противагу розвитку свободи громадян, свободи господарської діяльності 346, 

с.394–395. Таке трактування надалі застосовувалося різними авторами до всіх 

видів взаємодії держави та підприємств.  

Проте, "взаємодія" у філософських і тлумачних словниках має ширше 

визначення. У сучасному тлумачному словнику української мови термін 

"взаємодія" розуміється як:  

1) взаємний зв'язок між предметами у дії;  

2) погоджена дія між ким-, чим-небудь;  

3) взаємний вплив, який зумовлює зміну стану їхнього руху 303. 

Діалектична основа взаємодії держави та підприємств виявляється у 

взаємоперетворюваності протилежностей. "Взаємодія і взаємоперетворюваність є 

загальною умовою руху і розвитку і одним з виразів матеріальної єдності світу. 

Взаємодія є істинною кінцевою причиною речей... Виходячи з цієї універсальної 

взаємодії, ми приходимо до дійсного каузального відношення" 317, с.64. 

"Взаємодія" у словнику з філософії Гегеля визначається як "співвідношення 

субстанції і акціденцій, активної і пасивної субстанцій, в якому сторони цього 

співвідношення зрівнюються. Тепер є дві однотипні субстанції, які взаємодіють" 

(цитата із 70, с.100. С.Мочерним термін "взаємодія" визначався як участь у 

спільній роботі, діяльності; співробітництво, спільне здійснення операцій, угод 
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108, с.182. За таких умов не порушуватиметься симетрія "сили". Взаємодія 

ґрунтується на тому, що держава, яка завжди менше залежить від окремо взятих 

підприємств або міжнародних корпорацій, а також підкріплюється суспільно 

визначеними завданнями, має джерело сили. Управління асиметріями 

взаємозалежності є важливим параметром економічної сили. Ідеальна асиметрія – 

досить рідкісне явище, тому більшість випадків економічної взаємозалежності 

зачіпають відносини потенціальної сили, у формуванні якої вкрай зацікавлена 

держава, яка потерпає від асиметрії. Отже, "...для того, щоб визначити, чи 

приносить економічна взаємозалежність силу, слід подивитися на баланс 

асиметрій, а не просто на один бік рівності" 214, с. 109–111. 

У філософському словнику "взаємодія" трактується як одна із "загальних 

форм взаємозв'язку між явищами, суть якого полягає в зворотному впливі одного 

предмета чи явища на інше" 317, с.64. Взаємодія відбувається у просторі й часі і 

є специфічною для кожної з "форм руху матерії". Матеріалістична діалектика 

доводить, що взаємодія є виявом єдності протилежностей, двобічним процесом, у 

якому кожна із взаємодіючих сторін зумовлює іншу, виступаючи і як причина, і 

як наслідок 317.  

Фінансова взаємодія держави та підприємств розглядається як різновид  

загальної взаємодії. Беручи до уваги філософське трактування категорії 

причинності (казуальності), важливим є визначення моменту виникнення і часу 

(тривалості) фінансової взаємодії держави та підприємств. Це потребує 

визначення як державних функцій та інструментарію їх реалізації, які здійснюють 

вплив на фінанси підприємств, так і чинників впливу діяльності підприємств на 

державні фінанси. Ті, чи інші управлінські фінансові рішення впливають на 

структуру джерел фінансового забезпечення інвестиційних процесів, що 

спричиняють виникнення довгострокових фінансових наслідків та подальші 

управлінські дії держави та підприємств. Зміни обсягу, цільового спрямування та 

результативності фінансових потоків підприємств позначаються на фінансах 

держави. Причинні зв'язки є об'єктивними і властиві суб'єктам взаємодії. 

Траєкторія руху "причина–наслідок–нова причина..." – по колу або по спіралі з 
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виходом на новий рівень розвитку, залежить від рівня розвитку суспільства та 

наявності передумов переходу на нові етапи економічного розвитку.   

Причинно-наслідковий характер фінансової взаємодії держави та 

підприємств активізується при зміні завдань і повноважень держави та 

підприємств внаслідок провалів ринку або провалів держави, а також впливу 

зовнішньоекономічної та геополітичної політики.  

Фінансові відносини між державою та підприємствами виникають з приводу 

впливу діяльності підприємств на державні фінанси. Звичайна і передбачувана 

діяльність має менший вплив, ніж управлінські рішення підприємств, які 

приймаються ними у відповідь на дію інструментів державного стимулювання та 

регулювання. За визначенням Дж.Б'юкенена, підприємства "часто реагують не так 

як передбачала держава. Кінцеві результати дій держави залежать не тільки, а 

часто, і не стільки, від нього самого" [59, с.476]. 

Економічна вразливість держави і підприємств в їх асиметричних відносинах 

взаємозалежності, призводить до фінансових втрат, оскільки активізується ефект 

"взаємодії сили" і протистояння такій силі. Взаємодії сили пояснює існування ідеї 

про рівність і протилежності між взаємодіями. Історія механіки свідчить, що 

кожній дії завжди відповідає рівна і прямо протилежна протидія, тобто взаємодії 

між двома тілами завжди рівні і прямо протилежні. Це підтверджується тим, що  

відносини між підприємствами і державою є антагоністичними, якщо в учасників 

взаємодії немає об‟єднуючої їх мети – виконання їх функцій, економічної 

мотивації 376.  

В економічну теорію були введені поняття нормативної і позитивної ролі 

держави з метою тлумачення теорії відмови функціонування ринку при 

збільшенні державного втручання в економіку, яка побудована на умові 

заміщення і протиставлення – держави та ринку. Теорія відмови визначає, що за 

порушення дії ринкових механізмів зростає потенційна роль державного 

регулювання, проте вона не виявляє передумов цього процесу. Беручи за основу 

ці теорії деякі вчені абсолютизують як роль держави, так і роль ринку. Ф.Батор 

зазначав, що держава досить просто – "одним помахом руки" – може усунути 
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порушення у функціонуванні ринку 357, с.160. Тобто було абсолютизовано 

позитивні можливості держави при усуненні провалів ринку. Це суперечить 

положенням про надмірне втручання держави в економіку та можливі провали 

держави.  

Нормативна роль, як довів Р.Масгрейв, визначає цілі, принципи і норми 

втручання держави в економіку, яке сприяло зростанню національного добробуту 

58; 469. У тій чи іншій мірі, положення взаємодії знайшли відображення у 

теоріях розвитку економічної, соціальної та регулюючої функцій держави або 

"тріаді функцій держави: розміщення, розподіл і стабілізація" 58. 

Нормативна та позитивна теорії були основою формування змісту податкової 

політики. Нормативна наука дає змогу отримати уявлення про ідеальну картину 

світу, включаючи теорію оптимального оподаткування. Позитивна наука 

допомагає знайти інше найкраще рішення, тобто місце для ідеалу в реальному 

житті [469]. При забезпеченні фінансової взаємодії держави та підприємств мають 

враховуватися функції, якими наділяється держава сучасним суспільством, такі, 

як: захист прав власності (включаючи промислову власність на підставі 

"Паризької конвенції  про охорону промислової власності від 20.03.1883 р." 

[231]), забезпечення свободи підприємництва, стимулювання ділової активності 

та боротьба з монополістичними тенденціями; забезпечення законності і 

правопорядку в господарській сфері; регулювання грошового обігу, забезпечення 

стійкості національної валюти; регулювання взаємовідносин між працею і 

капіталом, між підприємцями та найманими працівниками; контроль за 

зовнішньоекономічною діяльністю, включаючи організацію митної системи; 

забезпечення економічної безпеки країни і т.д. 268, с.5. В останнє десятиліття 

виникають якісно нові функції держави:  

 забезпечення технічної освіти;  

 формування та підтримка фундаментальної науки; 

 створення спеціальних зон для розробки сучасних технологій;  

 проведення чітко сформульованої промислової та інвестиційної політики;  

 вирішення екологічних проблем 268.  
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Сучасна "капіталістична" економіка являє собою в значній мірі змішану 

систему, в якій державний і приватний сектори діють у сукупності як єдине ціле. 

Насправді ця економічна система не є ні державною, ні приватною, а включає 

обидва сектора 200, с.17, 21. Таким чином, має вибудовуватися каркас  

фінансової взаємодії держави та підприємств.      

Л.Бріссер-Перейра пропонує виділяти "цикли державного втручання", які 

майже співпадають з бізнес-циклами та циклами в економіко-політичній сфері (за 

цитуванням 458, с.80–82). Робиться припущення, що змішані моделі, які 

поєднуватимуть ринок і державну координацію дадуть можливість стати 

загальним правилом на довгостроковий період 389. Таке визначення не дає 

розуміння механізмів поєднання, державної координації та ринкової 

самоорганізації,  і формування фінансової взаємодії держави та підприємств.  

Проблеми прямої та опосередкованої фінансової взаємодії держави та 

підприємств були одними з ключових при формуванні (для новостворених держав 

– Сінгапур, Ямайка, Південна Корея, В'єтнам тощо) або зміні політичних та 

економічних систем, зокрема запровадженні нової моделі економічного розвитку.  

"Стиснення" екстенсивних форм державного регулювання стало передумовою 

інтенсифікації та вдосконалення механізмів здійснення основних функцій держави 

в сфері надання суспільних благ. Економічна політика була спрямована на 

використання всіх засобів державного регулювання для стабілізації економічної 

кон'юнктури, згладжування циклічних коливань, забезпечення макроекономічних 

умов, що сприяють підтримці високих темпів зростання і більш повній зайнятості, 

регулюванню попиту шляхом збільшення державних витрат відповідно до 

кейнсіанських підходів управління економікою 175. 

Позитивний досвід цих країн свідчить про те, що державне регулювання та 

ринкова саморегуляція в межах національної економіки відбувається під впливом 

міждержавних інститутів, фінансових установ, а також транснаціональних 

корпорацій. Тому необхідно здійснювати трансформацію існуючої форми 

фінансової взаємодії держави та підприємств, яка ґрунтується на протиставленні 

цілей держави та підприємств (у широкому розумінні) та зведенні             
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фінансової взаємодії до фінансування проектів в рамках партнерства держави та 

підприємств [201; 310; 313] (у вузькому розумінні) до фінансової взаємодії – як 

співробітництва в усіх його проявах.  

У науковій літературі вітчизняні вчені взаємодію держави та підприємств 

звужують до партнерства між ними, і трактують як спільну підприємницьку 

діяльність між  державними органами та підприємницькими структурами, 

спрямовану на отримання неподаткового бюджетного доходу шляхом 

використання ресурсів підприємницького сектора [313, с. 1–3]. 

Цілі держави ще більше розходяться і відрізняються від цілей підприємств, 

якщо вони фокусуються лише на власних інтересах отримання надприбутків як 

підприємцями, так і чиновниками ("рентоорієнтована поведінка" або корупційні 

дії) 306, с.62. У період кризи державою посилюється сила впливу регуляторної 

взаємодії для перекладання ризиків втрати стійкості державних фінансів на 

фінанси підприємств без урахування того, що фінансові наслідки підприємств 

будуть компенсовані через зменшення суми податкових платежів та не погашення 

боргів. Прийняття рішень щодо відновлення стійкості державних фінансів (через 

застосування політики жорсткої економії) або банківської сфери не враховуються 

причинно-наслідкові ефекти, що виникають упродовж певного періоду часу в 

межах національної фінансової системи. Захист власних інтересів суб‟єктів 

інституційних секторів економіки лише за рахунок інших суб‟єктів ґрунтується на 

їх управлінських рішеннях, спрямованих на отримання прибутку, забезпечення 

фінансової стійкості. Усі заходи щодо державного впливу на економіку за 

визначенням А.А.Гриценко "повинні орієнтуватися на досягнення довгострокової 

рівноваги, не ініціювати і не підтримувати процеси, що ведуть до формування 

тенденцій відриву від рівноважних трендів" 87, с.27.     

Синергетичний ефект для цілей забезпечення розвитку економіки виникає 

лише при застосуванні необхідного виду і форми взаємодії, а не пристосуванні 

усталених відносин держави та підприємств (форм взаємодії – втручання держави у 

господарську діяльність підприємств тощо) до нових економічних умов через 

введення нових регуляторів.  
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"Роль держави має бути іншою, ніж у минулому, коли економіка знаходилася 

на більш низькому рівні розвитку, була менш відкритою, використовувалися 

більш прості технології, а інформація була важкодоступна. У новому 

глобалізованому світі держава буде грати більш значиму і розумну регулюючу 

роль, а приватний сектор повинен буде нести більшу відповідальність в областях, 

які традиційно перебували у віданні держави, наприклад, інфраструктура і 

комунальні послуги, пенсійне забезпечення, освіта і охорона здоров'я" (цитата   

В.Танзі 306, с.62). При визначенні форми фінансової взаємодії держави та 

підприємств мають враховуватися передумови активності держави: процес 

порушення функціонування ринку; активізація факторів, що впливають на 

прийняття колективних рішень для цілей розвитку економіки; здійснення 

економічної діяльності у партнерстві з  приватними підприємствами 49, с.33.  

У сучасному розумінні держава як інституційна організація має формувати 

універсальні принципи поведінки, що стосуються різних інституційних суб‟єктів, 

та виконувати функцію головного управлінського органу – створювати систему 

владних органів для упорядкування діяльності окремих ланок суспільства 134, 

с.171–173. При цьому підприємства створюють нову причинність та відповідні 

макроекономічні зміни залежно від прямого або опосередкованого впливу 

фінансових рішень підприємців.  

При формуванні підходів до фінансової взаємодії держави та підприємств  

мають враховуватися взаємозв'язки при: 

 виконанні підприємством державного замовлення, реалізації товарів в рамках 

"публічних закупівель", як інструментів створення суспільного блага державою 

(об‟єктів, що фінансуються державою та  які знаходяться у вільному доступі);  

 прийнятті інвестиційних рішень та об'єднанні державного і приватного 

капіталу для фінансування приросту продуктивного капіталу економіки в рамках 

досягнення національних пріоритетів, а також створення відповідних стимулів 

(фіскальних, гарантійних тощо) для збільшення інвестицій у новітні технології, 

знання та людський капітал для забезпечення довгострокового економічного 

розвитку; 
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 управлінні правами власності на новостворені активи в рамках реалізації 

інноваційно-інвестиційних проектів, які співфінансувалися широким колом 

інвесторів, включаючи державу; 

 отриманні підприємствами державних послуг, а також придбанні урядом у 

реального сектора основні фонди, матеріали тощо.  

Це спричиняє утворення фінансових відносин держави та підприємств та 

об'єднання їх фінансових ресурсів, що загалом визначає характер фінансової 

взаємодії [319]. У свою чергу, діяльність підприємств, здійснюючи вплив на 

державні фінанси, визначає характер та інтенсивність застосування стимулюючих 

та регулюючих інструментів держави. Теорії розвитку підприємств, зокрема, 

відповідального інвестування, стейкхолдерів, сигнальна та агентська теорії, теорія 

ефективних та фрактальних ринків та інші, формувалися у різні періоди з метою 

зменшення втрат підприємств від провалів ринку (на який кожне окремо 

підприємство не має суттєвого впливу) та провалів держави. Провали ринку 

виникають через: підвищення рівня ризику від розгортання кредитної експансії на 

споживчому ринку, встановлення додаткової ренти, нових обмежень при виході 

на ринок (дискримінація при здійсненні господарських операцій великими 

підприємствами та монополістами по відношенню до інших підприємств, 

сертифікація від професійних організацій тощо) [76; 79; 139].  

Економічна сутність та причинність провалів держави або ринку 

розкривались у теоріях "державних витрат" В.Танзі, "державних фінансів" 

Ш.Бланкарта, "фіскальної антициклічної теорії" Дж.Кейнса, теорій "суспільного 

добробуту" Р.Масгрейва, "суспільного вибору" Дж.Бюкенена та інших і були 

підставою для обґрунтування як крайніх, так і перехідних форм активної 

державної політики, лібералізації. Трансформація фінансової взаємодії держави та 

підприємств, яка відбувалася під впливом наслідків провалів ринку, провалів 

держави, зростання нестабільності функціонування, суттєвості фінансових 

ризиків глобального світу для безпеки окремих країн, спонукала до змін в 

усталених складових моделей державного сектора (зокрема, англосаксонської, що 

передбачає незначні  масштаби державної власності і переважно "горизонтальні" 
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(податково-бюджетні) методами регулювання діяльності підприємств; 

євроконтинентальної – передбачає значну частку державної власності і, 

відповідно, державних витрат в економіці; японської, з унікальним симбіозом 

"перехресних" володінь і відповідними економічними суб'єктами державно-

корпоративного типу; з відносно малою часткою бюджетних витрат і невеликими 

розмірами державної власності). "За допомогою ефективного управління 

відтворювальним потенціалом уряди розвинутих країн отримували можливість 

сформувати соціально орієнтовану інноваційну економіку, що відповідає реаліям 

інформаційного (постіндустріального) суспільства" 5, с.12.  

Таким чином, проведений порівняльний аналіз концептуальних підходів до 

визначення економічної природи фінансової взаємодії держави та підприємств дає 

підстави зробити висновок, що впродовж усього історичного періоду розвитку 

економіки стандартна модель такої взаємодії не сформувалася. Фінансові 

відносини держави та підприємств еволюціонували під впливом економічних і 

геополітичних змін, відповідних трансформацій функцій держави та її участі у 

фінансовому забезпеченні розвитку економіки.  

Вищенаведене дає підстави форми фінансової взаємодії держави та 

підприємств класифікувати за такими ознаками:  

1) суб'єкта фінансової взаємодії (сектор фінансової системи: органи 

загальнодержавного управління різних рівнів; підприємства (державні та 

комунальні; приватизовані; підприємства, віднесені до природних монополій; 

підприємства, які входять до складу ТНК;  приватні підприємства-одержувачі 

державної підтримки; інші приватні підприємства);  

2) сфери впливу фінансової взаємодії (фінансові потоки та інвестиційні 

процеси);  

3) сфери відносин (державного стимулювання, регулювання та 

співфінансування реалізації інноваційно-інвестиційних проектів підприємств та 

державних інвестиційних проектів);  

4) фази циклічності фінансової взаємодії держави та підприємств (у періоди 

економічного спаду або зростання в межах одного етапу економічного розвитку 
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та у перехідний період);  

5) масштабу фінансової взаємодії держави та підприємств державного 

сектору економіки; приватних підприємств, які здійснюють діяльність на 

внутрішньому ринку;  підприємства, які входять до складу ТНК; підприємств-

учасників міжнародних кластерів. 

На підставі структуризації фінансових відносин держави та підприємств 

визначена структурно-логічна послідовність, яка дає можливість виокремити дві 

складові їх сутності:  

 суб‟єктно-об‟єктна (суб'єкти фінансової взаємодії та інститути, які 

забезпечують таку взаємодію);  

 функціональна (типовість, однорідність та прозорість формування 

взаємозв‟язків між суб'єктами фінансової взаємодії). 

Поняття "фінансова взаємодія держави та підприємств" необхідно 

трактувати як сукупність відносин, що виникають в результаті:  

1) впливу інструментів державного стимулювання й регулювання на 

фінанси підприємств, а також діяльності підприємств – на державні фінанси;  

2) співфінансування державою та підприємствами інноваційно-

інвестиційних процесів (зокрема, державою інноваційно-інвестиційних 

проектів підприємств, а підприємствами  –  державних  інвестиційних 

проектів).  

Визначення економічної природи фінансової взаємодії держави та 

підприємств дозволило виявити чинники, які впливають на їх фінансові 

відносини (зокрема, зміна форм власності підприємств, перехід від одного 

етапу розвитку економіки до наступного), обґрунтувати інструменти 

державного стимулювання і регулювання діяльності підприємств та в цілому 

сформулювати концепцію фінансової взаємодії держави та підприємств на етапі 

розвитку інноваційної, конкурентоспроможної економіки. 
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1.2. Вплив зміни форм власності на фінансову взаємодію держави та 

підприємств 

Процеси зміни форм власності (зокрема, при приватизації державного і 

комунального майна, корпоратизації державних підприємств, націоналізації, 

реприватизації тощо) мають супроводжуватися трансформацією фінансових 

відносин держави та підприємств (залежно від масштабів та інтенсивності змін).  

Значну увагу у цьому дослідженні приділено проблемам зміни форм 

власності в процесі приватизації на перехідному етапі до ринкової економіки, 

оскільки це мало бути пов'язано із введенням нових механізмів і трансформацією 

системи фінансової взаємодії держави та підприємств. Аналіз процесів 

приватизації в більшості наукових робіт зводиться до теоретичних питань 

приватизації як складової теорії майстриму, а також практичних питань щодо 

вибору: об'єктів приватизації, методів оцінки державного майна, способів його 

передачі в приватну або колективну власність, підходів до оцінки її ефективності 

8; 77; 79; 90; 93; 139; 169; 233; 390; 407; 482; 508; 518. При цьому 

малодослідженими залишаються проблеми трансформації фінансової взаємодії 

держави та підприємств як на етапі приватизації, так і в постприватизаційний 

період, зокрема: 1) передачі підприємствам разом з державним майном 

відповідних економічних і соціальних функцій держави зі збереженням за 

державою можливості моніторингу та аудиту виконання таких функцій; 2) 

фінансового забезпечення та виконання новим власником взятих на себе 

інвестиційних та соціальних зобов'язань; 3) оцінки доцільності збереження за 

державою певної частки в капіталі приватизованих корпоративних підприємств. 

Дослідження результатів приватизації виявляють серйозні прорахунки у 

виборі як форм проведення приватизації, так і видів державного контролю над 

виконанням приватизованими підприємствами інвестиційних та інших соціально-

економічних зобов'язань. Це пов'язано з тим, що на етапі підготовки до 

проведення приватизації на законодавчому рівні не було регламентовано види і 

масштаби участі держави в економічній діяльності в умовах ринкових 

трансформацій, а також норми економічної і соціальної відповідальної поведінки 
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нових підприємців і власників 3. Під соціально-відповідальною поведінкою 

розуміється орієнтація діяльності не тільки на короткострокову максимізацію їх 

добробуту, а й на дотримання екологічних норм і інших чинників економічного 

розвитку підприємств. Слід зазначити, що приватизація починалася в складних 

для країни соціально-економічних умовах – зовнішньоекономічні зв'язки 

української економіки з республіками колишнього СРСР у багатьох випадках 

були зруйновані, спостерігався спад виробництва, збільшувався дефіцит 

фінансових ресурсів підприємств, скорочувалися обсяги інвестицій в основний 

капітал, поглиблювалися структурні диспропорції тощо. 

На початковому (підготовчому) етапі приватизації вона розглядалася як 

відчуження майна, що перебуває у державній власності, на користь фізичних та 

юридичних осіб. Приватизація передбачала досягнення таких цілей: створення 

недержавних власників як основи багатоукладної соціально-орієнтованої 

економіки; структурна перебудова економіки; стабілізація економічного 

становища; обмеження монополізму та ін. Однак ці цілі не були досягнуті, 

фактично отримано зворотний (негативний) економічний ефект, який  ще більше 

загострив проблеми фінансового забезпечення сталого розвитку економіки на 

інноваційній основі. Однією з головних причин було зведення реформ державного 

регулювання, системи фінансової взаємодії держави та підприємств на 

взаємовигідній основі до масової приватизації державного майна в короткі 

терміни. 

Окремі процедури приватизації державних і комунальних підприємств були 

непрозорими, зокрема ті, які стосувалися вибору форм роздержавлення і 

приватизації, а також визначення частки майна (акцій, паїв) для передачі 

виключно за приватизаційними майновими сертифікатами (населенню надавалася 

можливість використовувати ці сертифікати для придбання активів підприємства 

або інших підприємств, що приватизувалися). Загальна сума емісії таких 

сертифікатів становила 70% вартості майна, що підлягало приватизації. 

Незважаючи на те, що в світовій практиці відомі й інші форми проведення 

приватизації державного майна (корпоратизація і продаж частки або всього 
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пакета акцій, що належать державі; продаж державного майна на аукціоні), які 

показали успішність застосування в різних країнах, в країнах колишнього СРСР 

на перших етапах проведення приватизації (1995–1998 рр.) використовувався 

ваучерний підхід як спосіб вилучення у держави належних їй активів. 

Застосування приватизаційних майнових сертифікатів (або масова і сертифікатна 

(ваучерна) приватизація) здійснювалося в постсоціалістичних країнах 

Центральної та Східної Європи, де передбачалося в короткі терміни 

розформувати систему державної власності 364. Єдиним вагомим аргументом на 

користь цієї форми був дефіцит готівки у населення для придбання майна, що 

приватизується, недостатній розвиток ринку капіталу 416. 

Першим і успішним прикладом проведення приватизації є Великобританія в 

80-х і початку 90-х років ХХ ст. 390; 465; 481. Основним її методом була 

приватизація акцій шляхом первинного публічного розміщення всіх або частини 

акцій державних підприємств, як правило, з подальшим продажем решти 

державних акцій (British Aerospace, British Telecom, British Gas, British Steel і 

інші). У Франції, Німеччині, Угорщині, Естонії, Італії, Туреччині, Китаї та інших 

країнах в якості основної форми приватизації використовувався продаж акцій, що 

належать державі [508; 545].  

У багатьох випадках фінансова взаємодія держави та підприємств будувалась 

із застосуванням спеціальних інструментів, за якими держава залишала за собою 

право керування приватизованими підприємствами через володіння «золотою» 

акцією, а після введених ЄС в 2002 р. обмежень на використання такого права - 

через законодавче закріплення норм державного контролю [363]. Використання 

інших методів проведення приватизації (крім масової і ваучерної) в умовах 

функціонування достатньо дієвих інститутів власності, а також наявності 

стійкого демократичного середовища дозволяє отримати урядам максимум 

ефекту, оскільки в такому середовищі приватна власність створює досить 

потужний стимул до раціонального і ефективного господарювання 3; 518. Це 

підтверджується дослідженнями взаємозв'язку між приватизацією і фінансами 

державного сектора, проведеними Національною асоціацією економічних 
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досліджень (NERA) в 1996 р. Досліджувана вибірка включала приблизно 31 

об'єкт приватизованої інфраструктури. Згідно з результатами дослідження, 

доходи від продажу акцій, корпоративні податкові надходження, відсотки і 

виплати за боргами, а також дивіденди, отримані від пакетів акцій уряду, надали 

дуже істотний позитивний вплив на стан державних фінансів. Проте, досвід 

більшості країн, в яких проводилася ваучерна приватизація, було оцінено як 

незадовільний 363; 461. До таких же висновків прийшли експерти за 

результатами обстеження 960 приватизованих виробничих підприємств в Грузії, 

Казахстані, Киргизстані, Молдові та Україні за 1997 і 1998 рр. Приватизовані 

підприємства не проводили реструктуризацію і не здійснювали інвестицій, за 

винятком фірм з іноземним капіталом [472]. Крім цього, процеси проведення 

масової приватизації державних підприємств приватними особами не привели, 

як очікувалося, до зростання попиту на інститути прав власності і на ринок 

капіталу, що в наступні роки стало причиною різкого збільшення багатства 

обмеженого кола власників 426. В Україні прогрес приватизації державного 

майна випереджав прогрес інституційних перетворень (табл. 1.1). 

Таким чином, проведення приватизації при відсутності усталених інститутів 

або в період інституційних реформ стало передумовами отримання негативного 

ефекту приватизаційних процесів. У Китаї і В'єтнамі станом наприкінці 1995 р. 

результативність проведення інституційної реформи і темпи її проведення 

оцінювалися вище, ніж швидкість проведення приватизації. У групі таких країн як 

Польща, Словенія, Угорщина, Хорватія, Македонія, Чехія, Словаччина, середній 

індекс проведення інституційної реформи склав 3,9, що на 0,6 пункту більше 

середньої оцінки індексу прогресу в проведенні приватизації (3,3). В інших 

країнах середнє значення індексів групи "прогрес в приватизації" було вище, ніж 

відповідний показник групи "прогрес в інституційній реформі". Найбільшим 

розрив значень індексів був в групі таких країн як Киргизія, Росія, Молдова, 

Вірменія, Грузія, Казахстан.  

У наступні роки проведена приватизація в цих країнах не була визнана як 

успішна. 
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Таблиця 1.1 

Деякі показники перетворень у відносинах власності і прогресу  

в інституційній реформі (дані на кінець 1995 р.) 
№ Групи країн

1
 Прогрес у приватизації Прогрес в інституційній реформі 

велика мала закони та правові 

інститути
2
 

банківський 

сектор
3
 

роль уряду
4
 

1 Польща, Словенія, 

Угорщина, Хорватія, 

Македонія, Чехія, 

Словаччина 

2,7 – 2,8 

(помітний) 

3,8 

(50% і 

більше) 

4,0 

(значний прогрес у 

законодавстві та 

інститутах) 

3,8 

(система 

функціонує 

добре, але з 

деякими 

обмеженнями) 

3,9 

(істотна 

реформа) 

2 Естонія, Литва, 

Болгарія, Латвія, 

Албанія, Румунія, 

Монголія 

2,2 – 2,3 

(помітний) 

3,1 

(50% і 

більше) 

3,0 

(деякий прогрес в 

законодавстві, незначний 

в інститутах) 

2,2 

(деякий 

початковий 

прогрес) 

2,6 

(помітна 

реформа) 

3 Киргизія, Росія, 

Молдова, Вірменія, 

Грузія, Казахстан 

2,1 – 2,2 

(помітний) 

3,2 

(50% і 

більше) 

1,7 

(невеликий прогрес в 

законодавстві і 

інститутах) 

1,7 

(невеликі зміни) 

1,6 

(невеликі  

зміни) 

4 Узбекистан, Україна, 

Білорусь, 

Азербайджан, 

Таджикистан 

Туркменістан 

1,2 – 1,3 

(незначний) 

1,7 

(незначний) 

0,8 

(невеликий прогрес в 

законодавстві) 

1,5 

(невеликі зміни) 

1,6 

(невеликі  

зміни) 

5 В'єтнам, 

Китай 

1,0 – 1,1 

(незначний) 

1,0 

(незначний) 

1,8 

(невеликий прогрес в 

законодавстві і 

інститутах) 

2,8 

(деякий 

початковий 

прогрес) 

2,8 

(помітна  

реформа) 

Примітки:  

1 – групи країн формувалися експертами Світового банку;  

2 – індекс "закони та правові інститути" відбивав обсяг і якість нового законодавства та інститутів;  

3 – індекс "банківський сектор" оцінював рівень ділових навичок і практики розміщення 

кредитних ресурсів, а також рівень нагляду та платіжної системи;  

4 – індекс "роль уряду" відбивав ринкову орієнтацію уряду і ефективність управління. 

Джерело: 496; 542.  

Таким чином, прогрес в інституційній реформі можна розглядати як один з 

факторів, що впливають на успішність процесів приватизації. Успішність 

приватизації також оцінюється за показниками, такими як: 

• обсяг бюджетних надходжень. У 1990–2000 рр. загальний обсяг 

приватизаційних надходжень до більш ніж ста країнах становив 937 млрд дол. 

70% надходжень було отримано країнами-членами ОЕСР. У свою чергу, 62% 

доходів країн-членів ОЕСР отримані в ЄС–15 358, с.211–243; 

•  зменшення обсягів державної підтримки підприємств державного сектора 

економіки; 

•  закриття збиткових видів діяльності; 

•  перерозподіл економічного населення на нові робочі місця 390; 518. 
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Успішно проведена приватизація вивільняє державні ресурси, які можуть 

бути спрямовані на розвиток виробничої і соціальної інфраструктури, реалізацію 

соціальних програм, вирішення інших державних проблем 435. Фіскальна мета 

була однією з основних політичних цілей приватизації в країнах ОЕСР. Як 

правило, уряди прагнули скоротити дефіцит і борг, збільшивши податкові 

надходження від приватизованих корпорацій. 

В Україні через істотне скорочення економічних функцій держави і правової 

невизначеності функцій приватизованих підприємств ускладнилося формування 

важелів державного регулювання та нових засад фінансової взаємодії держави та 

підприємств. Це призвело до: 

• скорочення числа зайнятих без компенсації державних витрат на виплати по 

безробіттю, створення нових робочих місць, перепідготовки працівників; 

• передачі об'єктів соціальної сфери (дитячих садків, санаторіїв, об'єктів 

громадського харчування для робітників та інших) в комунальну власність без 

збільшення (а в більшості випадків зі зменшенням) прибутку, податкових 

платежів до державного та місцевих бюджетів; 

• скорочення інвестицій на модернізацію підприємств, що призвело до 

значного зносу обладнання, використання застарілих, енергоємних і екологічно 

небезпечних технологій. 

Приватизовані підприємства мають особливий статус, що відрізняє їх від 

приватних підприємств, створених на капіталі їх власників. Цей статус має 

застосовуватися не лише як аргумент для проведення реприватизації, а як основа 

для застосування сукупності взаємопов'язаних інструментів впливу держави на 

виконання інвестиційних зобов'язань підприємств та підвищення їх 

інвестиційного потенціалу на інноваційній основі.  

Пропонується застосовувати спеціальні інструменти державного 

регулювання діяльності приватизованих підприємств – моніторинг виконання 

інвестиційних зобов'язань.  

У наукових і політичних колах України періодично виникають дискусії з 

приводу проведення реприватизації або націоналізації великих підприємств і їх 
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наслідків для економіки [219]. На наш погляд, реприватизація створить нові 

фіскальні ризики для держави. Вони пов'язані з необхідністю викупу вартості 

раніше приватизованих підприємств, проведення нової передприватизаційної 

підготовки, включаючи здійснення державних інвестицій для модернізації 

основних фондів (з урахуванням високого рівня зносу основних засобів), а також 

нової приватизації для отримання додаткових ресурсів. У нинішніх умовах 

реалізувати це буде досить складно. Одним із раціональних шляхів модернізації 

української економіки є активізація інвестиційних процесів, розширення 

державного інвестування на основі співфінансування з підприємствами в 

інноваційно-інвестиційні проекти національного значення, а також у види 

діяльності, які мають потенційні переваги на внутрішньому і зовнішніх ринках. 

Приватизація, поряд  з  іншими  інструментами забезпечення розвитку економіки, 

повинна бути прозорою та своєчасною. 

Процеси приватизації повинні розглядатися з точки зору потреб суспільства, 

оцінки державних вигід від розвитку національної економіки на інноваційній 

основі, зниження бюджетних витрат на виконання економічних функцій держави, 

включаючи підтримку державних і комунальних підприємств.  

При цьому, мають бути визначені певні механізми, що притаманні кожній 

країні окремо, її національні особливості та історичний досвід. Унаслідок 

відмінностей економіки та умов її розвитку питання оптимального рівня 

державного втручання в економіку має особливості і відрізняється від країн з 

розвиненою відносно стабільною ринковою економікою 130, с.157. За 

удосконалення механізмів державного управління доцільно враховувати 

особливості інверсійного типу ринкових трансформацій та їхній вплив на 

тенденцію розвитку [86]. А.Гриценко ринкові трансформації класифікував на 

класичний та інверсійний типи. За першим типом перехід відбувається від 

"дрібної приватної власності до крупнішої, від вільної конкуренції до олігополії, 

монополії та різноманіття ринкових структур; від вільного ціноутворення до 

включення механізмів державного регулювання цін. За останнім типом перехід 

відбувається від загального одержання власності до розвитку різноманіття їхніх 
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форм, від державної монополії до включення конкурентних принципів, від 

директивно-планових цін до вільного ціноутворення" 86.  

Трансформація фінансової взаємодії держави та підприємств, ролі державного 

управління в різних сферах розвитку країни актуалізується для багатьох держав, з 

огляду на складнощі, пов‟язані з виходом з кризи та ризиками виникнення нових 

кризових явищ; мінімізації зовнішніх ризиків функціонування в умовах глобалізації та 

внутрішніх суттєвих загроз для отримання нових вигід від відновлення збуту 

продукції вітчизняних виробників,  входження на світові ринки, вбудовування у 

ланцюги руху фінансових ресурсів, товарів, послуг фінансування інновацій. 

Проблеми приватизації, дерегуляції та лібералізації, наслідки Вашингтонського 

консенсусу створили передумови для викривлення у відносинах держави та 

підприємств, втрати їх взаємної довіри, і як наслідок відбувалося посилення корупції, 

тіньової економіки, погіршення рівня життя населення, тощо. Ці проблеми вказують 

на необхідність проведення системних змін у фінансовій взаємодії держави та 

підприємств.     

Прорахунки у виборі форм і часу проведення приватизації негативно 

позначилися на  макроекономічних ефектах, що ще більше загострило проблеми 

виснаження інвестиційного та фінансового потенціалу, збільшення фіскальних 

ризиків, пов'язаних зі звуженням економічної бази, фінансового забезпечення сталого 

розвитку економіки на інноваційній основі. Однією з основних причин 

неефективності приватизації було зведення реформ державного регулювання, системи 

фінансової взаємодії держави і підприємств на взаємовигідній основі до масової і 

сертифікатної приватизації державного майна в короткі терміни, пооб'єктної 

приватизації шляхом випуску акцій, продажу об'єктів приватизації на аукціонах (з 

1999 р.). До початку проведення приватизаційних процесів не було враховано, що 

приватизація за своєю економічною сутністю є інструментом передачі окремих 

соціальних і економічних функцій держави приватним підприємствам, що передбачає 

зменшення державного втручання в економіку, передачу державного майна в 

приватну власність, скорочення бюджетних витрат на забезпечення таких функцій. Це 

було необхідно для держав, які починали реформи і трансформації своїх економік. 
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До складання нових програм приватизації слід підійти зважено, не 

допускаючи прорахунків, пов'язаних з вибором об'єктів, визначенням форм і умов 

приватизації, обґрунтованістю запровадження механізмів здійснення моніторингу 

за фінансово-господарською діяльністю приватизованих підприємств, в частині 

розподілу та використання чистого прибутку, концентрації власних ресурсів на 

інноваційно-інвестиційних проектах.  

Проблеми цільової спрямованості та ефективності використання ресурсів, 

отриманих від управління об‟єктами державної власності, є надзвичайно 

актуальними в умовах дефіциту бюджетних коштів, зростання видатків на 

погашення та обслуговування державних боргів, необхідності державної 

підтримки процесів розвитку економіки. Одним із заходів вирішення цих проблем 

є законодавче закріплення напрямів використання таких ресурсів, а також 

порядку формування та розкриття інформації про них у бюджетному обліку, 

звітності і бюджетній статистиці.   

Дослідження проблем управління державною власністю в частині напрямів 

використання доходів, отриманих від приватизації державного майна, оренди, 

концесії, продажу об‟єктів державної власності, а також бюджетних надходжень – 

частини чистого прибутку державних підприємств, дивідендів на державну частку 

у статутному капіталі корпорацій, коштів від продажу державного пакету акцій 

державних акціонерних товариств, корпоратизованих підприємств, здійснюються 

багатьма науковцями, політиками та практиками. Найбільше уваги приділено 

розподілу доходів, отриманих від приватизації, оскільки рішення про розподіл 

коштів щорічно визначаються урядом.   

Доходи від приватизації державного майна, згідно з постановою Кабінету 

Міністрів України від 27.01.1993р. № 67 [239], зараховувалися до 

позабюджетного державного фонду приватизації. Фонд було створено з метою 

накопичення та управління коштами, які надходили від продажу об'єктів 

приватизації державної власності. Положення про позабюджетний державний 

фонд приватизації визначало можливі напрями використання коштів, зокрема 

на: погашення державного боргу; кредитування технічного оновлення 
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реконструкції приватизованих підприємств; створення нових робочих місць; 

поповнення валютного резерву Національного банку [239]. 

У доповнення до цього слід було б запровадити механізм інвестиційного 

планування підприємств для забезпечення ефективної фінансової взаємодії їх з 

державою. 

За даними Фонду державного майна України кошти з позабюджетного 

державного фонду приватизації перераховувалися до Державного бюджету 

(близько 90% надходжень від приватизації за звітний рік), на розвиток під-

приємництва (до 1%), а решта на інші цілі, пов‟язані з проведенням приватизації 

126.  На перших етапах приватизаційного процесу головними були завдання 

структурних змін в економіці, створення ринкових умов господарювання, а 

починаючи з 2000-х років приватизація використовувалась як додаткове джерело 

покриття дефіциту державного бюджету 9, с.74–77.  

На сьогодні кошти, одержані від приватизації державного майна, є джерелом 

фінансування бюджетного дефіциту, інші надходження від управління державною 

власністю зараховуються до складу загального та спеціального фондів 

Державного бюджету. Доходи, одержані від відчуження об'єктів комунальної 

власності, та інші надходження, безпосередньо пов'язані з процесом приватизації, 

зараховуються до спеціального фонду місцевих бюджетів, які направляються на 

спеціальні видатки. Аналітичні рахунки ведуться в розрізі бюджетів за 

відповідним кодом класифікації доходів бюджету [243]. 

Проте, відсутність вимоги щодо виокремленого відображення формування, 

розподілу та використання доходів від приватизації та інших операцій з 

управління об‟єктами державної власності призводить до непрозорого 

використання таких доходів. Наслідком цього є витрачання коштів, отриманих від 

приватизації, на цілі, не пов‟язані з бюджетними інвестиціями в економічну 

діяльність, а на поточне фінансування соціальної сфери та непогашення боргів.     

Використання доходів від приватизації та частини надходжень від володіння 

державним майном (дивіденди, відсотки, орендна плата тощо) на фінансову 

підтримку підприємств, що залишаються під державним контролем, з метою 
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забезпечення їх модернізації відповідає ідеології інвестиційно залежної моделі 

економічного зростання 77. 

В.Шюссел зазначав про важливість для будь-якої країни спрямування 

доходів від приватизації  на погашення частини боргу та збільшення інвестицій у 

галузі, які є критичними для майбутнього зростання [500]. Кожна країна має 

дбати про розсудливе використання доходів від приватизації і неприпустимість 

фінансування за їх рахунок поточних витрат 500. При цьому актуалізуються 

проблеми розподілу таких коштів, вибору форми бюджетної акумуляції та 

напрямів їх використання, а також планування цих операцій, відображення їх у 

бюджетному обліку, звітності і бюджетній статистиці.   

З   метою  підвищення ефективності процесу  приватизації  підприємств,   не  

визначених державною як стратегічно-важливі, підвищення ефективності 

управління державною власністю, а також фінансової взаємодії держави та 

підприємств, досліджено досвід Франції. Доходи від управління державною 

власністю у Франції формуються відповідно до Закону "Про приватизацію", 

рішень Сенату щодо забезпечення державних інвестицій на відповідний рік (від 

06.08.1986 р. №86–912, від 19.11.2015 р. № 165) 354; 452; 453 шляхом продажу: 

державних пакетів акцій, інвестиційних сертифікатів, інших цінних паперів, прав, 

якими володіє держава; державної частки у статутному капіталі підприємств. 

Відповідно до бюджетного законодавства Франції надходження від управління 

державною власністю зараховуються на спеціальний цільовий рахунок "Державні 

фінансові інвестиції" 447. Управління рахунком та загалом фінансовими 

інтересами держави здійснюють Міністр фінансів (у частині  контролю над 

зарахуванням та використанням коштів) і Міністр економіки за допомогою 

Агентства l'Etat (у частині управління державним майном). Основними 

напрямами використання коштів згідно із законодавством є:  

 придбання державою акцій у корпоратизованих підприємств, інших цінних 

паперів, паїв, прав стратегічно важливих та перспективних підприємств, а також 

прибуткових компаній, акції яких суттєво покращуватимуть прибутковість 

державного портфелю;   
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 фінансування державного боргу, інших боргових зобов‟язань держави; 

 фінансування державного банку та фондів розвитку; 

 державна підтримка створення та запровадження інновацій, "зелених", 

екологічних технологій, тощо.  

Якщо на перших етапах приватизації у 1986–1988 рр., 1993–2007 рр., 

(впродовж яких було приватизовано такі об‟єкти як: національний телеканал 

"TF1" (4,4 млрд франків), банк BNP (12,8 млрд франків), банк "Societe Generale" 

(17,2 млрд франків), газово-енергетичні компанії "Suez" (14,9 млрд франків), "Elf-

Aquitaine", компанії "Total", "PECHINEY", "Usinor-Sacilor", "Compagnie générale 

maritime" та інші) [450], значна частина коштів була спрямована на погашення 

державного боргу, то останніми роками здійснюються інвестиції у перспективні 

для економіки сфери (розвиток низьковуглицевих технологій) та на підтримку 

стратегічно важливих виробництв, зокрема ядерна енергетика 489 (табл.1.2). 

Таблиця 1.2 

Спеціальний цільовий рахунок у Франції, млн. євро. 

 Показники 2015 2016 2017 

Надходження коштів цільового рахунку:    

Доходи від приватизації 2 175,0 2 400,0 2 300,0 

Дивіденди від державної власності  3 700,0 3 289,0 2 700,0 

Ресурси Державного Пенсійного фонду     0,7 

Аванси місцевих органів влади     0,8 

Усього надійшло на рахунок 5 875,0 5 689,0 5 001,5 

Напрями використання коштів цільового рахунку:    

Інвестиції в: модернізацію атомної промисловості –"Areva"; 

виробництво низьковуглецевої енергії – "EDF Group", 

французької лабораторії фракціонування і біотехнології 

1 150,0 2 700,0 6 355,0 

Збільшення капіталу банків розвитку 56,0 15,0 145,0 

Підтримка Французького агентства розвитку  280,0 280,0 0,0 

Придбання акцій ("Areva", PSA Peugeot Citroën Group) 1 187,2 321,0 0,0 

Підтримка Венчурного фонду 10,0 10,0   

Погашення державного боргу 4 000,0 2 000,0 0,0 

Надання кредитів     0,3 

Усього витрачено 6 683,2 5 326,0 6 500,3 

Залишок на рахунку (у 2016–2017 рр. розрахунковий обсяг 

на початок року) 
2 404,0 2 767,0 1 268,2 

 

Джерело: складено автором за даними [483]. 

У 2015–2016 рр. зі спеціального цільового рахунку на погашення державного 

боргу було спрямовано 6 млрд євро, що становило, відповідно, 60% та 38% від 

загального обсягу витрачених коштів. Це пов‟язано із високим рівнем валового 
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боргу сектору загальнодержавного управління Франції, який у 2015 та 2016 рр. 

становив близько 96% ВВП [402]. Станом на початок 2017 р. у Франції державний 

сектор економіки (є найбільшим, порівняно з іншими країнами ОЕСР), який 

включає 1800 державних підприємств, холдингів, акціонерних товариств, у 

статутному капіталі яких є державна частка, був оцінений Рахунковою Палатою 

Франції у 98,9 млрд. євро. [432; 446]. Частка робочої сили, зайнятої у державному 

секторі, становить близько 10% від загального числа зайнятих у Франції. 

Президентом Франції Е.Макроном підтримано прийняття Плану продажу 

державних акцій упродовж 2017–2022 рр. на суму близько10 млрд. євро. щорічно 

349. Доходи від продажу державного портфелю будуть спрямовуватися для 

надання допомоги компаніям на інвестування в інновації (зокрема, у майбутні 

технології: мікроелектроніка, нові матеріали, фотоніка, фотоелектрика, 

біотехнології тощо, що створюватимуть основу оновлення промисловості). 

Управління державним майном здійснюється 349:  

1) Державним агентством при Міністерстві економіки та фінансів Франції – 

що провадить управління державним акціонерним капіталом (L'Agence des 

participations de l'État) – 91 підприємство;  

2) Агентством державних холдингів – 922 (зокрема, SOGEPA – інвестує в 

європейські аерокосмічні технології, Orange, La Poste, EDF, Engie, Thales, Safran, 

PSA, Renault, FdJ та ін.) [488]. Агентство підтримує холдинги, які створили 

венчурні відділи для розробки інновацій та екосистем з перспективними 

стартапами для зростання компаній;  

3) Інвестиційним державним банком "Bpifrance" – 707 підприємств. 

Основними завданнями банку є підтримка інноваційної діяльності підприємств, 

страхування експорту [366]. 

У Франції також існують фонди розвитку, які фінансують інвестиційні  

проекти. Зокрема, Caisse nationale de l'industrie – упродовж всього періоду 

існування здійснює підтримку основних змін у французькому суспільстві) [370]. 

У 2016 р. цим Фондом (зі статусом державного банку, який координує свою 

діяльність із Парламентом) видано кредитів на суму 17,3 млрд. євро. для 
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фінансування пріоритетних проектів, що представляють інтерес для 

держави. Акумулювання на спеціальному бюджетному рахунку коштів, 

отриманих від приватизації та інших видів управління об‟єктами державної 

власності, їх розподіл та цільове використання, а також законодавче закріплення 

певної пропорції розподілу коштів є доцільним і для України, оскільки – в умовах 

обмежених бюджетних ресурсів та високого рівня боргової залежності – це 

дозволить створити передумови для розвитку економіки та забезпечення 

бюджетної стійкості.  

Для України, як і для багатьох інших країн світу, доцільним є спрямування 

доходів, отриманих від управління об‟єктами державної власності, на 

фінансування державних інвестицій у створення і запровадження інновацій, 

інноваційну діяльність реального сектора економіки. Однак, за наявності високого 

рівня державних боргів, раціональний розподіл отриманих доходів має 

передбачати, в першу чергу, погашення внутрішніх боргових зобов‟язань.  

Ведення спеціального рахунку в межах бюджету пропонуємо запровадити 

для виокремлення формування та використання коштів, отриманих від 

приватизації та інших видів управління об‟єктами державної власності.  

Відхід від виконання положень теорії майстриму, підвищення ефективності 

приватизаційних процесів, в цілому, позитивно позначатиметься на фінансовій 

взаємодії держави та підприємств.   

Таким чином, вищенаведене дозволяє зробити висновок, що зміна форм 

власності окремих підприємств, яка відбувається без зміни економічної системи, 

впливає на інструменти державного регулювання та, відповідно, на фінансові 

відносини між державою та підприємствами.  

Проте принципові зміни у фінансових відносинах держави та підприємств, 

які відбувались у постсоціалістичних країнах на етапі переходу до ринкової 

економіки (зміни форм власності у ході приватизації та корпоратизації), мають 

розглядатись як перехід від одного етапу економічного розвитку до наступного, 

що не зменшує ролі держави, а змінює її цільову спрямованість, інструменти 

державного стимулювання й регулювання діяльності підприємств.   
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1.3. Фінансова взаємодія держави та підприємств у процесах активізації  

інноваційних факторів розвитку економіки 

 

Сутність та фактори економічного розвитку, фінансова взаємодія держави та 

підприємств є предметом досліджень багатьох вітчизняних і зарубіжних вчених 

[215; 223; 341–342].  

Домінуючий фактор зростання економіки визначався у різні історичні 

періоди на основі аналізу інструментів державного впливу на діяльність 

підприємств та їх результативність. Так, ключовими факторами розвитку 

економіки ХVIIІ ст. було визначено збільшення експорту та зменшення імпорту, 

що потребувало безпосереднього включення держави у процеси виробництва та 

торгівлі [82].  

Для здійснення такої протекціоніської політики держави У.Стаффорд (теорія 

грошового балансу), Е.Міссеаден (трактат «Коло торгівлі»), Ф.Бекон, К.Супіно, 

Дж.Стюарт запропонували розробляти «торговий баланс» (вивезеного і ввезеного 

товару) 341; 342; 353; 468; 509. Складання торгового та грошового балансів 

створювало інформаційну базу для здійснення державної підтримки підприємств-

експортерів. При цьому надмірна підтримка експортерів, протекціонізм у 

встановленні митних зборів, посилення державою регламентації процесів 

придбання та залучення ресурсів, виробництва, реалізації, розподілу прибутку, 

інвестування у розширення виробництва, орієнтованого на зовнішні ринки, 

призводили до законодавчого обмеження прав підприємців щодо розпорядження 

своїми прибутками та власністю.  

Проте, державні інвестиції, спрямовані в інноваційну для того часу 

технологію і будівництво перших фабрик в Англії (1772–1775 рр.), сприяли 

розвитку текстильної промисловості. Це потребувало від держави регламентації 

управління промисловим підприємством в частині процесу виробництва, 

управління значною кількістю зайнятих на фабриках працівників, придбання 

сировини та реалізації готової продукції в основному на експорт тощо. Тривале 

продовження такої політики, навіть після набуття характеру зрілості 
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підприємництва та приватного управління, ставало передумовою провалів 

державного регулювання, які у більшості випадків призводили до 

перевиробництва, згортання інвестиційних процесів, фінансових втрат 

підприємств, зменшення доходів населення.  

Логічно, що на зміну концептуальним підходам державного втручання в 

економіку, які обмежували свободу господарської діяльності, починали 

поширюватися вчення Дадлі Норта (маловідомий економіст кінця XVII ст.), 

А.Сміта, а потім фізіократів щодо необхідності повної свободи господарської 

діяльності 209; 289. За таких умов мали застосовуватися лише інструменти 

регулювання окремих видів діяльності підприємств (зокрема, щодо умов 

оподаткування та здійснення патентування).  

Запровадження окремих положень, розроблених А.Смітом, дало свої 

результати. Так, в Англії ослаблення регуляторного тиску обумовило зростання 

інвестицій у нові галузі промисловості, що формувалися під впливом науково-

технічних розробок. За 1790–1800 рр. кількість виданих патентів зростало майже 

удвічі, що прискорювало економічне зростання. Поряд з цим, прийняття 

протекціоністських законів (щодо підвищення мита на зерно, утримання високих 

цін на хліб з метою створення надприбутків окремих власників, збільшення 

процентних ставок по кредитах) призвело до ряду економічних криз у першій 

половині ХІХ ст. Одним із наслідків яких було прийняття законів, що 

забезпечували вільне підприємництво.    

Дж.Мілль у роботах «Принципи політичної економії» та «Про свободу»,  

відстоюючи свободи підприємництва, однак визначав певні обмеження такої 

свободи, для тих суб‟єктів, які в процесі господарської діяльності порушували 

права і свободи інших 463; 464. Вони стосувалися у першу чергу, – умов 

конкуренції, створення монополій, а також доступу підприємців до винаходів та 

удосконалень технологій і продукції [209].  

У 1819–1850 рр. посткризове відновлення економіки Англії та її зростання 

під впливом науково-технічної та промислової революції, сприяли зростанню 

темпів реальної заробітної плати, збільшенню експорту машин та обладнання 
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(майже у 6 разів), що фінансувався, зокрема, випуском цінних паперів, "імпортом 

капіталу" [464]. 

У ХІХ ст. відбувалося формування нових принципів, форм та інструментів 

державного регулювання, що позначилося на фінансовій взаємодії держави та 

підприємств. Представники ліберального напряму економічної думки вимагали 

обмеження щодо втручання держави у будь-який з видів власності, особливо у 

власність підприємців, що означало зменшення втручання держави у 

господарську діяльність підприємств 209, с.325–328. 

К.Маркс піддав критиці ліберальні теорії щодо права власності, звертаючи 

увагу на кілька історичних подій, в яких аристократією було вигнано велику 

кількість селянства зі своїх земель 198. Захоплена аристократією земля 

використовувалася для комерційних підприємств з виробництва шерсті вівці з 

метою отримання пасивних доходів. Ці факти свідчать про порушення прав 

власності групою аристократії та відсутність (у той період) у держави прав щодо 

захисту власності селян. Держава мала здійснювати контроль над ресурсами 

суспільства (земельними, водними та іншими природними ресурсами тощо), на 

які вона має право виключної власності. У випадках порушення цього права 

через діяльність підприємств, яка спричиняла загрози суспільству або ризики 

втрати (ушкодження державної власності), у держави виникало право на  

отримання відшкодування фінансових збитків. Уряд наділявся правом вимагати 

податки 400, с.369. Надмірні податки порушували приватну власність на 

отримувані прибутки від вкладеного капіталу, проте їх несплата (через 

формування тіньової економіки) призводила до порушення прав держави.  

Ліберальна модель економічного розвитку, яка набувала різних модифікацій 

у конкретних економічних умовах, потенційно не вирішувала проблеми 

нерівномірного розподілу багатства, надлишкового заощадження багатих та 

недоспоживання бідних 425.  

А.Гобсон та А.Ф.Маммері у роботах «Фізіологія промисловості: викриття 

певних помилок в існуючих економічних теоріях» та «Еволюція сучасного 

капіталізму» довели необхідність відмовитися від класичних методів 
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«невтручання» (laissez faire) на користь політики перерозподілу доходів, 

спрямованої на посилення соціальної справедливості 424–425.  

Вищевказані етапи трансформації впливу держави на інвестиційні процеси, 

загалом розвитку фінансової взаємодії держави та підприємств в Англії, можна 

спостерігати у різних країнах Європи та США. Так, в Австрії мали місце 

обмеження господарської діяльності через видачу ліцензій, торгівельних дозволів, 

що стримувало швидке накопичення капіталу підприємців 462, с.787, 794. 

Наприклад, у США – реалізація наприкінці XVIII ст. Програми прискорення 

торгівлі та промисловості. Розвиток класичного лібералізму посилював соціальне 

напруження. Але, це потребувало активізації діяльності держави та розробки 

нових інструментів  державного впливу на економіку. Це відбувалося за такими 

напрямами від:   

  нерегульованого ринку (за класичного лібералізму) до розвитку за 

кейнсіанською концепцією шляхом стимулювання сукупного попиту через різні 

канали (заохочення нових приватних інвестицій, зменшення ціни кредиту, норми 

відсотка, розширення державних замовлень, підвищення рівня зайнятості, 

проведення ефективної фіскальної політики) 197, с 23–31; 

 незначного скорочення важелів державного впливу на підприємницьку 

діяльність упродовж 40-х років ХХ ст. до розширення сфер державного управління 

(зростання державних витрат на економіку, обсягів державних товарних 

закупівель, державних інвестицій);  

 кейнсіанства до застосування монетарних підходів наприкінці 70-х років    

ХХ ст.) та інших неокласичних теорій у 90-х роках ХХ ст. ("раціональних 

очікувань", "економічної пропозиції" та ін.), що базувалися на поєднанні 

кейнсіанської теорії з неолібералізмом; 

 застосування положень концептуального підходу державоцентризму, що 

ефективно були застосовані упродовж світової фінансово-економічної кризи у 

2008–2009 рр., до нових концепцій, що ґрунтуються на положеннях 

співфінансування розвитку інноваційної, конкурнтоспроможної економіки. 
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Теорії про державу у своїй більшості базуються на загальній моделі 

економічної поведінки індивідів і розглядають державу як інституцію, в якій 

індивіди виявляють свої преференції і трансформують їх у колективні рішення 

49, с.33. Представники інших напрямів абсолютизують розвиток суспільства, 

вільного від втручання держави, або розглядають перехідні теорії, наділяючи 

державу мінімальним переліком функцій та застосуванням теорії "суспільного 

вибору". При тому, що абсолютизація як держави, так і ринку – це шлях до 

системної кризи суспільства 79, с.32.  

Загальною для багатьох країни є тенденція до суттєвого зростання обсягу 

витрат на виконання державних функцій та частки державних витрат у ВВП (від 6 

до 56,2%; 6% у Швеції у 1880 р., 56,2% у Франції у 2016 р.)  (табл.1.3).  

Таблиця 1.3 

Державні видатки, % ВВП 

Роки 
Велика 

Британія 
Німеччина Франція Швеція Австрія США Японія 

1880 10,0 10,0 15,0 6,0 10,5 8,0 11,0 

1913 12,7 14,8 17,0 10,4 17,0 7,5 8,3 

1920 26,2 25,0 27,6 10,9 14,7 12,1 14,8 

1929 24,0 31,0 19,0 8,0 20,6 10,0 19,0 

1937 30,0 34,1 29,0 16,5 … 19,7 25,4 

1960 32,6 32,0 34,6 31,1 35,7 27,8 18,3 

1970 39,3 37,6 38,9 43,8 … 32,2 19,3 

1980 43,0 47,9 46,1 60,1 48,1 31,4 32,0 

2000 35,9 44,7 51,1 53,6 50,3 33,7 37,1 

2015 43,0 44,0 56,7 50,1 51,7 37,7 39,3 

2016 42,1 44,3 56,2 50,1 51,1 … 38,9 

Джерело: складено автором за даними 49; 59; 79; 200; 244; 306; 395; 484; 485; 516. 
 

Зростання державних витрат багатьма науковцями, зокрема О.Бланшаром, 

Дж.Бьюкененом, В.Гейцем, Р.Масгрейвом, В.Танзі, пояснюється постійно 

зростаючою роллю держави в економіці для формування суспільства добробуту, 

розвитком суспільства і традиціями 49; 59; 79; 200; 306. Однак, роль держави не 

має бути оцінена лише рівнем державних витрат. Регулююча роль держави може 

перевищувати вказані показники та більш повною мірою відображати вплив 

держави на інвестиційні процеси. Успішність впливу держави на інвестиційні 

процеси, що досягається через фінансову взаємодію держави та підприємств, і 
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впливає на капіталізацію економіки у поточному та довгостроковому періодах, 

нами оцінено із застосуванням таких показників (табл.1.4 та додаток Д): приріст 

(зменшення) доданої вартості; зміна обсягу основного капіталу; рентабельність 

інвестицій (гранична ефективність інвестицій (визначається як відношення 

прибутку до обсягу інвестованого капіталу); інвестиційний потенціал економіки 

(відношення валового нагромадження основного капіталу до обсягу доданої 

вартості); структура джерел фінансового забезпечення підприємств).  

Таблиця 1.4 

Фінансові показники інвестицій та розвитку Німеччини 

Роки Додана 

вартість, 

млрд. 

марок 

Приріст, 

зменшенн

я доданої 

вартості, 

% до попе-

реднього 

року 

Основний 

капітал, 

млрд.  

марок 

Приріст 

(зменшення) 

основного 

капіталу, % 

до 

попереднього 

року 

Рентабельність 

інвестицій (гра-

нична 

ефективність 

інвестицій), % 

Приріст, 

зменшення 

рента-

бельності 

інвестицій, 

в.п. до попе-

реднього року 

Інвестицій

ний 

потенціал 

економіки, 

% 

Норма 

відсотка,

% 

1851 9,39 -0,62 47,50 1,56 2,040 0,836 7,85 … 

1860 11,58 5,84 55,73 2,80 4,293 1,173 13,10 … 

1870 14,17 -0,13 71,17 2,70 4,053 -0,658 12,84 … 

1880 17,68 -0,90 93,97 2,01 5,010 0,675 10,29 4,24 

1890 23,59 3,19 122,68 3,47 5,464 0,544 17,27 4,52 

1900 33,17 4,25 169,37 3,23 5,129 -0,215 16,72 5,33 

1910 42,98 3,61 231,30 2,93 5,586 0,152 16,53 4,35 

1930 50,33 -6,10 256,96 1,21 1,590 -0,779 6,29 4,93 

1950 40,05 … 173,80 4,07 4,655 4,655 34,41 6,00 

1960 … … 282,93 5,77 7,540 0,782 … 4,00 

1961-1970 … … 383,72 5,44 4,581 -2,959 … 3,55 

1971-1980 … … 621,23 4,45 1,125 -3,456 … 4,10 

1981-1990 … … 871,72 2,64 0,927 -0,198 … 4,30 

1991-2000 1706,93 3,22 1099,06 2,21 2,599 … 23,32 3,96 

2001-2010 2137,29 2,01 … … … … 20,55 5,12 

2015 2729,66 3,74 … … … … 19,66 2,79 

2016 2822,19 3,39 … … … … 19,67 2,74 

Джерело: розраховано автором за матеріалами 362; 386; 395; 405; 427.  

Для аналізу динаміки цих показників нами застосовувалися статистичні дані 

розвитку економіки Німеччини за 1850–2016 рр. Як свідчить проведений аналіз, 

підвищення рівня рентабельності інвестицій у Німеччині обумовлює збільшення 

доданої вартості. Зростання обсягу інвестицій та підвищення рівня інвестиційного 

потенціалу економіки дозволяло пом‟якшувати вплив міжнародних економічних 

криз на економіку Німеччини. 
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Вищенаведені данні підтверджують висновок Дж.Кейнса щодо скорочення 

інвестицій, у разі якщо рівень рентабельності інвестицій нижчий за норму 

відсотка (зокрема, у Німеччині це відбувалося в: 1876–1878, 1913, 1925–1926, 

1929–1932, 1971–1980 рр.). Крім цього виявлено, що за таких умов відбувалося 

зменшення доданої вартості, уповільнення приросту основного капіталу, 

зниження інвестиційного потенціалу з часовим лагом в 1–3 роки. Норма відсотка 

у Німеччині, що знаходиться в межах 2,7–7,11%, вказує на доступність для 

підприємств кредитних ресурсів, які були джерелом фінансування інвестицій в 

основний капітал. Частка запозичень у складі джерел фінансового забезпечення 

підприємств становила 69,5–86,1% 386; 395; 427. Частка запозичень в 

середньому від 2 до 7 разів перевищувала власні фінансові ресурси підприємств. 

Бюджетне фінансування факторів економічного розвитку відбувалося упродовж 

всього досліджуваного періоду.  

У  роботах  В.Зимовця,  на  підставі  ґрунтовних досліджень робіт Н.Калдора, 

 Р.Хоррода, П.Ромера, Р.Лукаса, Е.Домара, Е.Хенсена та інших, зазначено, що 

факторами економічного зростання є: інвестиції, праця, капітал і технології 

(цитування В.Зимовця 128). Відчутне економічне зростання відбувалося після 

значних проривів у науці, запровадженні наукових розробок та нових технологій. 

Дж.Харвей роль держави визначав у сприянні реалізації результатів НІОКР на 

практиці [322]. Р.Лукас робить акцент на основний капітал, технологічні зміни та 

розвиток людського капіталу [453].    

Концептуальною основою політики економічного розвитку повинна бути 

змішана модель, яка б поєднувала переваги ринкового механізму трансформації 

заощаджень в інвестиції із завданнями держави у сфері підвищення добробуту 

128. Загалом підтримуючи теоретичний підхід В.Зимовця, визначено причинно-

наслідкові зв'язки передумов економічного розвитку, фактори зростання 

економіки та їх впливу на зніми форм фінансової взаємодії держави та 

підприємств на різних етапах історичного розвитку [480].  

М.Портер, Дж.Сакс, Дж.Макартур виділили три етапи економічного розвитку 

країни: перший, на якому домінують фактори виробництва простої продукції; 
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другий – відповідно, ефективності; третій – домінують інноваційні фактори. На 

кожному з цих етапів змінюються цільове призначення державної підтримки, а 

також фінансові та інші ресурсні можливості підприємств, які можуть 

концентруватися на домінуючих факторах розвитку економіки.  

Пропонується періодизацію розвитку фінансової взаємодії держави та 

підприємств здійснювати за критерієм широти впливу держави на економіку, 

зокрема в частині фінансового забезпечення домінуючих факторів розвитку.  

Фінансовий вплив держави на підприємства може здійснюватися шляхом: 

1) фінансування процесів формування інституційних умов господарювання 

та нарощування капіталу у сфері торгівлі за рахунок підтримки збуту товарів (так 

званий "нульовий етап" – до XV ст.);  

2) надання державної підтримки на формування нових галузей промисловості 

та інших базових факторів економічного зростання; нормативно-правового 

забезпечення процесів створення ринків праці та капіталу; регулювання 

перерозподілу капіталу із сфери торгівлі та сільського господарства у 

промисловість і розширення експорту (перший етап – XV–XІX ст.);  

3) державного фінансування розвитку освіти, науки, соціальної та виробничої 

інфраструктури з метою підвищення ефективності базових факторів економічного 

зростання (другий етап – XX ст.);  

4) співфінансування розвинутими країнами світу інноваційних факторів 

формування конкурентоспроможної економіки (третій етап – початок XXІ ст.).  

Складена періодизація фінансової взаємодії держави та підприємств (на 

прикладі економік Австрії, Англії, Німеччини і Франції) показала, що виділені 

етапи мають тенденцію до зменшення їх тривалості. Це відбувалося  з огляду на 

прискорення темпів розвитку суспільства і зростання продуктивності економіки. 

Подальша трансформація суспільних відносин та ущільнення бізнес-циклів  

створюватиме нові форми фінансової взаємодії.      

За результатами дослідження праць М.Вебера, В.Зомбарта, Ф.Ліста, 

Дж.Мілля, У.Петті та інших вчених систематизовано інструменти фінансової 

взаємодії держави та підприємств 64; 67; 131; 163; 183; 208; 209; 235; 466.  
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На, так званому, "нульовому етапі" відбувалося перетворення уряду з 

домашньої (незважаючи на всю її складність) управлінської структури, що відала 

королівськими володіннями, в бюрократію, яка все більше уваги приділяла 

економічному контролю і регулюванню [467]. 

На першому етапі (XV–XІX ст.) формування базових факторів виробництва 

забезпечували:  

1) державна підтримка окремих галузей промисловості та підприємств (у 

першу чергу, тих, які займались експортною діяльністю), об'єктів виробничої 

інфраструктури;  

2) регламентація нових для того часу технологій та виробництв окремих 

видів продукції з метою підвищення їх якості та створення конкурентних переваг 

на зовнішніх ринках;  

3) нормативно-правове забезпечення процесів створення ринків праці та 

капіталу;  

4) формування системи державного фінансового контролю над дотриманням 

норм господарського, торгового та вексельного права, прав власності (зокрема, 

інтелектуальної).  

На другому етапі (XX ст.) економічного розвитку, що характеризувався 

домінуванням факторів ефективності діяльності, основними інструментами 

державного фінансового впливу були:  

1) бюджетна підтримка ефективних великомасштабних виробництв для 

забезпечення "економії на  масштабі" та підвищення якості продукції;  

2) фінансування підготовки висококваліфікованих працівників, вищої освіти та 

науки;  

3) державне співфінансування інфраструктурних проектів підприємств у рамках 

державно-приватного партнерства;  

4) регулювання ринків праці, функціонування товарних і фінансових ринків з 

метою підвищення ефективності економічної діяльності;  

5) бюджетна підтримка малозабезпечених сімей для розширення внутрішнього 

попиту;  
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6) підтримка діяльності вітчизняних експортерів на зовнішніх ринках.  

За результатами узагальнення досвіду країн з високим рівнем доходів 

встановлено, що на третьому етапі (початок XXІ ст.) економічного розвитку 

інструментами впливу держави на формування інноваційних факторів переважно є:  

1) бюджетне фінансування наукових досліджень, науково-технічних 

розробок, інновацій та їх впровадження у виробничі процеси підприємств;  

2) співфінансування інноваційно-інвестиційних  проектів підприємств;  

3) стимулювання підприємств до застосування інформаційних технологій, а 

також підготовки і підвищення кваліфікації кадрів.  

Застосування на третьому етапі таких інструментів сприяє формуванню ринку 

новітніх технологій та інноваційної продукції для забезпечення сталого 

економічного зростання у середньо- та довгостроковій перспективі. За визначенням 

М.Портера, економічний розвиток на третьому етапі забезпечується не тільки 

наявністю факторів виробництва та ефективністю їх використання, але й 

насамперед, інноваційними факторами [480].  

У країнах, які сьогодні мають розвинуту економіку зростання рівня 

державних видатків (на першому етапі економічного розвитку – до 5–15% ВВП, 

на другому етапі – відповідно, до 7–30% ВВП, і на третьому етапі – до 40–56% 

ВВП), відбувалося, зокрема, завдяки збільшенню бюджетної підтримки 

економічної діяльності в середньому з 6% ВВП на першому етапі до майже 20% 

на другому етапі, що забезпечувало нарощування інвестиційного потенціалу 

національних економік 362; 386; 395; 427.  

Завершення процесів активного формування виробничої інфраструктури та 

збільшення інвестиційного потенціалу країн дозволили скоротити обсяги 

державної підтримки на початку третього етапу в середньому по розвинутих 

країнах до 7% ВВП і змінити її цільову спрямованість.  

Фінансова підтримка державою економічного розвитку, інші види втручання 

держави мають зменшуватися в умовах високого рівня концентрації інвестицій на 

факторах зростання економіки 341–342. У цьому зв'язку, перехід до 

інноваційної, конкурентоспроможної економіки зумовлює необхідність 
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збільшення фінансування наукових досліджень, створення і впровадження 

інновацій, розширення державної підтримки інноваційно-інвестиційних проектів 

підприємств (для ведення інноваційної діяльності на цьому рівні), а також 

стимулювання участі приватних інвесторів у фінансуванні державних 

інвестиційних проектів.  

За висновками З.Дж.Аксома, С.Десайома і Д.Хессельса, зробленими  з 

досвіду країн з високим рівнем доходів, економічний розвиток має відбуватися 

шляхом послідовного переходу від нижчого етапу до вищого [352]. Це означає, 

що на кожному етапі держава повинна підтримувати процеси формування 

відповідних домінуючих факторів розвитку.  

З огляду на важливу роль інноваційних факторів економічного розвитку в 

умовах глобалізації, автором обґрунтовано доцільність удосконалення підходу до 

державної підтримки економічного розвитку країн з малою, переважно 

сировинною економікою, тобто пріоритетність державної підтримки 

інноваційного розвитку і, зокрема – інноваційно-інвестиційних проектів. 

Зроблено висновок про те, що для країн з малою, переважно сировинною 

економікою важливим завданням є забезпечення фінансової взаємодії держави та 

підприємств на засадах співробітництва, для чого потрібні взаємопов‟язані 

інструменти співфінансування як проектів розвитку підприємств, так і державних 

інвестиційних проектів.   

Декомпозицію процесів та інструментів фінансової взаємодії держави та 

підприємств подано на рис.1.1.  

Визначено, що взаємоузгоджені загальні інструменти державного 

стимулювання та регулювання діяльності доцільно застосовувати для всіх 

підприємств на умовах доступності, прозорості, справедливості та суспільної 

доцільності.  

Спеціальні бюджетні інструменти пропонуються для державних, 

комунальних приватизованих підприємств, природних монополій, підприємств–

одержувачів державної підтримки, а також для підприємств, які входять до 
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складу транснаціональних корпорацій або мають потенціальні ризики виведення 

капіталу. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 1.1. Складові фінансової взаємодії держави та підприємств  

для розвитку національної економіки 
Джерело: складено автором. 

Взаємоузгодженість і взаємозв'язок інструментів сприятиме покращенню 

умов здійснення господарської діяльності та умов попиту, що в цілому дозволить 

 

 

 

 

 

 

Спеціальні інструменти регулювання діяльності 

підприємств, вибір яких залежить від можливості 

держави впливати на участь підприємств у процесах 

фінансового забезпечення інноваційної економіки, 

зокрема для: приватизованих підприємств – моніторинг 

виконання інвестиційних зобов'язань; підприємств – 

одержувачів державної підтримки – контроль над 

ефективністю і результативністю інноваційно-

інвестиційних проектів, для реалізації яких надано 

державну підтримку, резервуванням підприємствами 

коштів на покриття втрат від інвестиційних ризиків, 

страхуванням ризиків; природних монополій, – контроль 

за формуванням тарифів; державних і комунальних 

підприємств – управління інноваційною діяльністю; 

підприємств, які входять до складу ТНК, – моніторинг 

фінансових потоків та інвестицій за межами України 

 

 

 

 

 

 

 

Державний банк 

 розвитку України 

Світовий конкурентний процес 

Загальні інструменти регулювання діяльності 

підприємств: умови оподаткування, види і ставки 

податків, внесків, мінімальних внесків ЄСВ, нарахування 

та сплати рентних платежів; обмеження видів діяльності: 

ліцензії, патенти, квоти, сертифікати відповідності 

ДСТУ, ISO, технічні регламенти, стандарти якості 

продукції, маркування, антидемпінгові мита; визначення 

умов здійснення господарських операцій: тарифи 

природних монополій та державної верифікації, 

ціноутворення на соціально значущі товари й послуги, 

екологічні обмеження, мінімальна заробітна плата; 

реалізація фінансової, промислової, інвестиційної,  

амортизаційної, дивідендної політики, політики 

управління державним майном, антимонопольної 

політики; політики захисту конкуренції та розподілу 

прибутку 

Державна підтримка: інноваційні бюджетні трансферти, інші бюджетні 

видатки на економічну діяльність; інноваційні пільги з податку на прибуток, 

інші пільги, індивідуальні податкові заходи, відстрочення податкових 

платежів, списання податкових боргів; оренда, фінансовий і зворотний лізинг 

державного і комунального майна на пільгових умовах; пільгові кредити, 

державні гарантії по кредитах на придбання технологій, що не мають 

вітчизняних аналогів, інші гарантії селективного характеру; страхування 

експортних операцій. 

Публічні закупівлі за інноваційним пріоритетом  
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ків; соціальна відповідальність підприємства 
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продукції, що визнаються 
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ДЕРЖАВА (органи загальнодержавного управління різних рівнів). Реалізація економічних функцій 

держави. Інструменти державного стимулювання діяльності підприємств 
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залучати нові джерела фінансування та збільшувати обсяги фінансових ресурсів з 

усталених джерел для забезпечення інноваційної діяльності.  

Упорядкування заходів забезпечення фінансової взаємодії держави та 

підприємств потребує перегляду інструментів держави щодо активізації 

процесів модернізації фінансової системи України, яка відбувається 

упродовж останніх десятиліть та сфокусована в основному на бюджетну, 

податкову, грошово-кредитну системи. Проте, вона проводиться 

відокремлено від системи фінансів підприємств. Таке розмежування 

уповільнює проведення реформ, досягнення стабілізації фінансів держави, 

зниження рівня фіскальних ризиків та поглиблює негативні наслідки 

нерівномірності розвитку складових фінансової системи, оскільки 

призводить до нарощення проблем на рівні підприємств, які, у свою чергу, 

негативно позначаються на системі загалом і на цілеспрямованості 

макроекономічних процесів.  

Стабільність, стійкість, рівновага розглядаються як відносні ознаки 

розвитку, а також процес наближення до таких станів. Для економічної, 

зокрема фінансової систем, постійними є коливання та процеси виникнення, 

генерування ризиків функціонування. Тому умови абсолютної стабільності, 

стійкості і рівноваги є лише теоретичними. Забезпечення та утримання таких 

умов тривалий час унеможливлює сам розвиток. Таким чином, мова буде   

йти про знаходження балансу відносної стійкості і розвитку через 

застосовування засобів прогнозування та планування на ризикоорієнтовній і 

пруденційній основі та фінансового контролю. 

Макроекономічної стабільності як основи забезпечення стійкого еконо-

мічного розвитку країни неможливо досягти без виваженої державної 

фінансової політики та ефективного використання притаманних їй 

фінансових важелів, котрі мають забезпечувати не лише зміцнення 

державних фінансів, а й фінансів  підприємств 45, с.15, 17, 42.  

На основі концепції системності та ефективності державного 

регулювання фінансової стабільності, обґрунтованої А.Даниленком у 
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монографіях "Фіскально-бюджетна та грошово-кредитна політика в Україні: 

проблеми та шляхи посилення взаємозв‟язку", "Державна політика 

стабілізації фінансів підприємств", визначено теоретико-методологічний 

підхід до розроблення механізму ефективної взаємодії, пов'язаного  з 

посиленням ролі держави у інвестиційній підтримці підприємств з метою 

забезпечення економічного розвитку [45].  

Формування прозорої, цілісної та адаптивної системи  фінансової 

взаємодії держави та підприємств створювало б надійну економічну базу для 

досягнення національних пріоритетів, балансу інтересів держави та  

підприємств, врахування спроможності останніх до підвищення 

інноваційності та конкурентоздатності.  

Застосування тих чи інших важелів впливу на фінанси підприємств має 

здійснюватися з урахуванням їхнього фінансово-господарського стану 

(зокрема, наявного інвестиційного і фінансового потенціалу, ліквідності) , а 

також можливих ризиків і загроз. Це, в цілому, мінімізуватиме економічні 

втрати держави та забезпечуватиме економічну безпеку країни.  

Запровадження системи ризикоорієнтованого управління дозволить 

перейти від практики перекладання ризиків, що утворюються при діяльності 

недобросовісних підприємців на всіх інших, зокрема, через ускладнення 

умов отримання державної допомоги підприємствам, підвищення 

відсоткових ставок за кредитами, ставок податків, збільшення контрольних 

заходів в процесі адміністрування податків; до перерозподілу контрольних 

заходів та посилення контролю за діяльністю ризикоутворюючих 

підприємств.  

Це зменшить витрати держави на регулювання  діяльності підприємств, 

мінімізує втрати від ухиляння від сплати податків, застосування 

підприємцями тіньових схем, та підвищить ефективність регулювання 

фінансовою системою загалом. 

Стан державного регулювання фінансів підприємств  в контексті 

забезпечення фінансової взаємодії держави та підприємств  вказує на 
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необхідність перегляду існуючого до цього часу підходу "невтручання 

держави у господарську діяльність підприємств", висунутого ще на початку 

формування ринкових відносин при декларуванні  переходу 150 до ринкової 

економіки та слідуванні принципам неокласичних теорій ліберальної моделі 

економічного розвитку.  

Підхід щодо "невтручання держави у господарську діяльність підприємств" 

сформульовано на основі принципів Вашингтонської угоди (консенсусу), розроб-

лених керівництвом МВФ в умовах посилення неолібералізму (кінця 70-х і 

початку 90-х років). Роль держави в економіці визначалася – "чим менше її, тим 

краще"  284. У 90-х роках ХХ ст. міжнародними організаціями були розроблені 

нові підходи, що одержали назву "пост-Вашингтонські угоди" і передбачали 

розширення цілей та інструментів державного регулювання.  

Дж.Стігліц зазначав, що головне – це не лібералізація або дерегуляція, а 

створення механізму регулювання, котрий забезпечує ефективну роботу 

фінансової системи і успіх розвитку усієї економіки.  

Заходи з лібералізації, що проводилися в багатьох країнах, зокрема 

приватизація, звуження ролі держави в економіці, не дали очікуваних 

розробниками результатів – сильного й стійкого підйому та стабільного зростання 

[298; 365].  

При цьому еклектичність підходів, безсистемність державного регулювання, 

яке здійснювалося при виявленні "провалів ринку" та неспроможності ринкових 

механізмів до їхнього усунення, не давало позитивних результатів упродовж 

тривалого періоду, було затратним і малоефективним. Зокрема, починаючи з 90-х 

років ХХ ст. в Україні робилися неодноразові спроби вирішення окремих проблем 

щодо нарощення взаємних боргів інституційних секторів економіки, зростання 

обсягів дебіторської заборгованості та зобов'язань підприємств, фінансування 

поповнення оборотних коштів, оптимізації собівартості продукції, ціноутворення, 

зношеності основних засобів, збитковості та мінімізації сплати податків. Проте 

проведені державою заходи скорочення  взаємних  боргів  підприємств хоча й були 
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ефективними, але мали одноразовий та короткостроковий характер і не вирішували 

суттєвих проблем фінансів підприємств.  

Слід зазначити, що через невиважене застосування важелів державного 

регулювання, відсутність належних механізмів фінансової взаємодії держави та 

підприємств відбувається зменшення частки власних фінансових ресурсів і 

зростання позикових й залучених ресурсів у кругообігу капіталу підприємств 

реального сектора економіки. Внаслідок цього упродовж 2000–2016 рр. рівень 

боргової залежності підприємств підвищується, що відображає погіршення їхньої 

платоспроможності, фінансової стійкості та зниження інвестиційного потенціалу 

загалом. Відсутність належної взаємодії між регуляторами не дає можливості 

проводити ефективні заходи через непрямі канали впливу на фінанси реального 

сектора економіки. Зокрема, існування такої ситуації упродовж багатьох років 

призвело до суттєвих перекосів у бік сфери обігу та, відповідно, до прискорення 

обігу грошових ресурсів внаслідок їхнього спрямування із промисловості до 

сфери торгівлі та послуг, де значно коротший термін їхньої окупності; зростання 

імпортних операцій, що негативно позначається на вітчизняних промислових 

підприємствах. Таким чином, державне регулювання фінансів підприємств має 

спрямовуватися на здійснення ефективних антикризових заходів та послідовне 

проведення системних реформ з  метою модернізації промисловості на 

інноваційній основі. Дефіцит власних ресурсів підприємств уповільнює темпи 

зростання нагромадження основного капіталу, що загалом зменшує чистий 

інвестиційний потенціал економіки – як підґрунтя для довгострокового зростання. 

Це створює додаткові фіскальні ризики.   

Систематизація та законодавче закріплення загальних інструментів 

фінансової взаємодії держави та підприємств; вибір спеціальних інструментів 

забезпечення взаємодії держави з державними, комунальними, приватизованими 

підприємствами, підприємствами, віднесеними до природних монополій; 

пріоритетність фінансового забезпечення інноваційно-інвестиційних проектів 

підприємств та державних інвестиційних проектів (реалізація яких пов'язана з: 

науковими дослідженнями, розробками, створенням або придбанням інновації для 



75 

серійного виробництва та об‟єктів інфраструктури; підвищенням якості вищої 

освіти і професійного навчання (опанування інженерних навичок та виробничих 

компетенцій)); створюватиме інституційні умови для досягнення національних 

пріоритетів (експорт, наукомістка промисловість, інноваційне сільське 

господарство, наукові фундаментальні дослідження, розробки та інновації), 

активізації інноваційно-інвестиційних процесів, збереження конкурентного 

ринкового середовища, та в цілому для переходу до третього етапу економічного 

розвитку. При цьому має сформуватися ланцюг: Пріоритети – Проекти – 

Продукти (технологічні інновації, інноваційні продукти, тощо) – Результат.  

У сучасних умовах в інноваційно-інвестиційному процесі держава виконує 

такі функції:  

 економічну – здійснення державних інвестицій в економіку з метою 

активізації приватних інвесторів; надання інноваційних податкових пільг 

(включаючи застосування прискореної амортизації для цілей оподаткування 

податком на прибуток); планування інноваційних бюджетних трансфертів та 

інших видів державної підтримки (включаючи підтримку інноваційно-

інвестиційних проектів малих і середніх підприємств через застосування 

інвестиційних платформ); 

 захисну – дотримання балансу інтересів інвесторів та захист їх прав; 

 соціальну – підвищення якості освіти, підготовки працівників для потреб 

інноваційної економіки; 

 регулюючу – загальні та спеціальні інструменти регулювання окремих видів 

діяльності підприємств; координація дії державних та ринкових регуляторів; 

підвищення якості ринкових інститутів. 

Функції сучасної держави визначають бюджетну політику країни, зокрема 

формування й використання державних фінансів. Проте, взяття на себе 

максимальних зобов‟язань щодо надання суспільних благ і послуг, має 

узгоджуватися із бюджетними можливостями та фінансовим станом підприємств 

реального сектору економіки (як економічної бази), а також рівнем фіскального 

ризику.  
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Високий рівень фіскального ризику свідчить про можливість втрати 

бюджетної стійкості. Важливого значення набуває виявлення та регламентація 

сукупності інструментів регулювання, як у частині державних обмежень, 

бюджетних правил, так і в частині ціноутворення, умов оподаткування, 

мінімальної заробітної плати; екологічних обмежень, а також формування та 

реалізації промислової, дивідендної політики, інвестиційної та амортизаційної 

політики, політики управління державним майном, антимонопольно-конкурентної 

політики.  

До складових державного регулювання, спрямованого на макроекономічну 

стабілізацію та стимулювання економічного зростання віднесено дерегуляцію та 

конкурентну політику [442, с.40–41].  

При цьому дерегуляція, посилення державного та суспільного контролю, 

зниження рівня адміністративного навантаження на підприємства потребують 

зважених рішень із застосовуванням диференціації механізмів та відповідних 

інструментів залежно від видів підприємств.  

Враховуючи, що процеси дерегуляції впливають на оцінки рівня державного 

регулювання (індикатор рівня втручання держави в економіку (PMR), рівень 

якості державного регулювання, на оцінки інвестиційного клімату та загалом на 

фінансові потоки підприємств досліджено склад показників та їхні кількісні 

оцінки.  Індикатор рівня втручання держави в економіку включає оцінки 442:  

 кількості державних підприємств;  

 державних часток у найбільших фірмах (у таких видах економічної 

діяльності: електроенергія, газ, залізничний транспорт, повітряний транспорт, 

поштові послуги та телекомунікації);  

 прямого контролю над акціонерними товариствами; контролю цін; 

 регламенту регуляторного характеру (рівень застосування нормативних 

обмежень – на відміну від стимулюючих регламентів);  

 системи ліцензування та дозволів; процесів спрощення правил та 

процедур; правових перешкод за видами економічної діяльності;  
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 антимонопольного звільнення (обсяг винятків із закону про конкуренцію 

для державних підприємств);  

 перешкод на шляху прямих іноземних інвестицій; перешкод для сприяння 

торгівлі (визнання закордонних правил, використання міжнародних стандартів та 

міжнародної прозорості внутрішнього регулювання); тощо.  

Зазначені показники підсумовуються до семи середніх показників (оцінок 

державної власності, участі держави в економічній діяльності, складності 

регуляторних процедур, адміністративного тягаря на початку ведення бізнесу, 

нормативно-правового захисту державних інтересів, бар‟єрів та заборон у сфері 

торгівлі та інвестицій),  які у свою чергу агрегуються до трьох індикаторів вищого 

рівня. Індикатор рівня втручання держави в економіку – це простий середній 

показник за трьома показниками: рівня державного контролю, бар'єрів для 

підприємницької діяльності та бар'єрів для торгівлі та інвестицій.  

Рівень втручання держави в економіку у 1998–2013 рр. зменшився в усіх 

досліджуваних країнах, крім США. У період кризи та посткризовий період рівень 

збільшився з 1,44 у 2003 р. до 1,59 у 2008 та 2013 рр. (табл. додатку Д) [442]. Це 

пов‟язано із посиленням контролю та пруденційним регулюванням у банківській 

сфері, контролем над трансфертним ціноутворенням корпорацій, уникненням від 

оподаткування прибутку підприємств, виведенням капіталу за межі країни. У 

міжкраїнному  порівнянні найнижчий показник у Великій Британії (1,08 у 2013 р.) 

та найвищий у Кореї (1,88 у 2013 р.) може лише свідчити про підвищення якості 

державного регулювання та застосування поряд з регуляторними нормами 

ефективного стимулювання розвитку економіки. Значення показників втручання 

держави в економіку має кореспондувати з показниками якості державного 

регулювання, які щорічно оцінюються Світовим банком за результатами 

експертного опитування респондентів 213 країн.  

Проблеми якості державного регулювання досліджувалися багатьма вченими 

упродовж тривалого періоду. Зокрема, у США в 1883 р. було законодавчо 

закріплено Акт з регулювання і вдосконалення державної служби, 

Дж.Х.Пендлтона.  
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Цікавими та маловідомими є факти згоди держави щодо скорочення своїх 

економічних функцій, якщо підприємствами доводився факт шкоди, завданої їм 

від державного втручання. Боротьба проти меркантилізму перетворювалася у 

боротьбу за економічну свободу та поширювалася до боротьби за свободу 

особистості 80, с.351. Теорія адміністративної ефективності, розроблена 

В.Вільсаном на початку ХХ ст., дістала розвиток у концепціях Ф.Гуднью, 

Б.Дж.Нельсона, Дж.Муні, А.Рейлі, Л.Галіка, Л.Урвік, У.Бенниса, П.Слейтера, 

Г.Сейдмана, Чі Вен Ві та інших) 66; 216; 359; 373; 408; 411; 466; 504; 541. 

Необхідність запровадження на рівні держави (при побудові державно-

адміністративної системи) інструментів організації системи управління під-

приємством – доводилася у підходах Л.Уайта, Ф.Тейлора, Д.Муні, Ф.Л.Гілбрети, 

Г.Емерсона, Г.Форда (за цитатою [467]). Паралельно формувалися школи 

наукового менеджменту. Тому, система державного управління будувалась на 

усталених традиціях та установах, якими здійснюється влада в країні.   

Якість державного регулювання відображає здатність уряду формулювати, 

регламентувати у нормативно-правових актах і дотримуватися раціональної 

політики, що сприяє розвитку підприємств. Індикатор якості (за сучасних умов)  

розраховується на основі таких показників: допущення дискримінації через 

державну тарифну політику; проведення податкової політики, обтяжливої для  

підприємств; обмеження зростання конкуренції на внутрішньому ринку; 

недостатній рівень прозорості та простоти правил ведення бізнесу; застосування 

різних форм валютного режиму регулювання підприємницької діяльності тощо. 

Розрахунки проводяться за експертними оцінками підприємців стосовно наведених 

вище показників. Беручи до уваги потенційну схильність підприємств до очікувань 

щодо мінімізації регуляторного навантаження на фінансові потоки, роль 

державного регулювання, зокрема, полягає у створенні сприятливих умов для 

економічного розвитку та моніторингу фінансової безпеки держави загалом. 

Зважаючи на те, що в Україні система державного управління потребує 

модернізації, нами пропонується показники оцінки якості державного регулювання 

розглядати одночасно з показниками, що характеризують досягнення цілей 
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регулювання і забезпечення якості державного управління, зокрема стан фінансів 

підприємств, інших інституційних секторів економіки та наявність потенціалу для 

їхнього стійкого розвитку. 

В Україні якість державного регулювання фінансів протягом 2000–2016 рр. 

оцінюється як низька. Основну причину цього вбачаємо у відсутності належної 

цілісної системи державного управління, що має необхідні ознаки для 

забезпечення функціонування за нестабільних умов, зокрема 

ризикоорієнтованості, пруденційності та інформаційного забезпечення. 

Подальше застосування існуючого в Україні підходу до державного регулювання 

фінансів підприємств, котрий у багатьох публікаціях називають "стихійним чи 

ручним", впливатиме на поглиблення існуючих диспропорцій в економіці, 

незважаючи на тимчасові позитивні явища для окремих підприємств. Загалом, 

державою ринки регулюються з метою – заспокоїти споживачів і інвесторів, 

захистити здоров'я людей і захистити навколишнє середовище 443. При цьому, 

регулювання супроводжується витратами. Підприємства можуть зіткнутися з 

надмірним тягарем – регуляторним навантаженням, проте монополії можуть 

забезпечуватися постійними надприбутками. Для отримання балансу необхідно 

заохочувати здорову конкуренцію, яка може знизити ціни, розширити вибір 

споживачів і стимулювати інноваційні стартапи, які розширюють можливості у 

збільшенні нових робочих місць. Для цього слід заохочувати конкуренцію на 

товарних ринках перешкоджати антиконкурентній поведінці [443]. 

Сьогодні можна констатувати формування нової парадигми підприємництва, 

засадами якої є: соціальна відповідальність; мережева побудова 

підприємницького середовища; партнерство некомерційних та неприбуткових 

організацій, стартапів для обміну знаннями, технологіями та формування єдиного 

інституційного середовища соціального розвитку; взаємодія великого бізнесу із 

середнім та малим, нові форми економічної інтеграції; триєдність соціального, 

ринкового та інноваційного орієнтирів діяльності [215, с.151; 530]. 

Дерегуляція, участь держави у процесах співфінансування інвестиційних 

процесів, а також використання внутрішніх стимулів і потенціалу, синергетичних 
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ефектів активізації факторів розвитку позитивно впливають на трансформацію 

фінансової взаємодії держави та підприємств для розвитку інноваційної та 

конкурентоспроможної економіки. Упродовж останніх двох століть конкурентні 

переваги створювалися через фінансування "знаходження" та запровадження 

новітніх технологій і нових товарів, скорочення тривалості виробничого процесу 

та часу транспортування продукції до споживачів, прискорення обороту капіталу, 

що в цілому, за визначенням В.Зомберта, впливало на збільшення прибутковості 

та зростання економіки 131, с.307. Фінансове забезпечення всіх цих процесів 

має здійснюватися із застосуванням інвестиційного планування.  

Таким чином, до основних імперативів, які створюють підґрунтя для 

переходу до якісно іншої моделі розвитку інноваційної, конкурентоспроможної 

економіки, може бути віднесено: 1) диференційованість застосування видів та 

форм фінансової взаємодії держави та підприємств, що визначається метою 

взаємодії, суспільною корисністю, інноваційними, інвестиційними та 

фінансовими потребами; 2) взаємозв'язок макроекономічних прогнозів та 

інвестиційної і промислової політики, що мають реалізуватися через інвестиційне 

планування, виконання державних інвестиційних планів та інвестиційних планів 

підприємств.  

 

 

1.4. Роль інвестиційного планування в забезпеченні співфінансування 

державою та підприємствами зростання економіки 

 

Інвестиційне планування відіграє роль об‟єднуючого інструменту для 

забезпечення поєднання і взаємного впливу державного стимулювання та 

регулювання діяльності підприємства для активізації інвестиційних процесів.  

Участь держави у інвестиційних процесах в частині співфінансування 

розвитку інноваційних факторів зростання національної економіки потребує 

прийняття зважених інвестиційних рішень на основі достовірної інформації. 

Обмеженість необхідної для прийняття рішень інформації, за висновками 

Дж.Бьюкенена, створює провали держави – "випадки, коли держава не в змозі, за 
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наявної у неї інформації, забезпечити ефективний розподіл і використання 

суспільних ресурсів" [59, с. 475]. Асиметрична інформація на ринку суспільних 

вигід (якщо вигоди приватні не збігаються з суспільними), як доводили 

Дж.Акерлоф та Й.Шумпетер, була підставою для втручання держави в економіку, 

оскільки це може підвищити добробут всіх учасників угоди 341, с.1000–1008; 

350, с.488–500. Досвід різних країн свідчить, що моделі та засоби втручання 

держави в економіку, у своїй більшості, не були універсальними, а сформувалися 

з використанням загальних теоретичних положень, урахуванням інформації про 

причини та наслідки макроекономічних дисбалансів (зокрема, через післявоєнні 

фінансові втрати, зовнішні борги, фінансово-економічні кризи), а також 

особливостей будови фінансової системи, інформації про рівень довіри 

суспільства до дій держави, отже – істотно відрізнялися формами та 

інструментарієм координації.  

Успішний досвід формування та реалізації Плану Маршала у 1948–1950 рр., 

який передбачав застосування різних інструментів фінансування інвестиційних 

проектів, а також Інвестиційного плану для Європи 2016–2020 рр. та Стратегії 

розвитку промисловості окремих країн ЄС, вказує на необхідність знаходження 

найбільш прийнятних джерел фінансування залежно від  наявних інвесторів, 

цілей проекту та його спрямованості на розвиток інноваційної економіки. Навіть у 

країнах ЄС, які у своїй більшості знаходяться на третьому етапі економічного 

розвитку, мають Інвестиційний план для Європи – план Юнкера, інвестиційна 

політика країн має особливості. Інвестиційний план визначає цілі інвестування та 

можливі моделі (нові джерела) їх фінансування, які за сучасних умов формуються 

через збільшення суб‟єктів фінансування. Для фінансового забезпечення 

Інвестиційного плану Європи визначено такі суб‟єкти фінансування [388; 393; 

502; 506]: Європейський фонд стратегічних інвестицій (EFSI), який надає гарантії 

ЄС для мобілізації приватних інвестицій; Європейський інвестиційний банк; 

Європейський інвестиційний консультативний центр та Портал європейських 

інвестиційних проектів, які надають технічну допомогу і співпрацюють з 

Європейським інвестиційним банком; Уряд – здійснює співфінансування 
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інвестиційних проектів; зменшує регуляторні бар'єри для інвестицій як на 

національному рівні, так і на рівні ЄС; формує інвестиційну політику, 

інвестиційний план держави (який узгоджується з Інвестиційним планом для 

Європи) для розвитку національної економіки та створює фонди національного 

значення (венчурні фонди, фонди фінансування інновацій тощо); здійснює 

співробітництво з міжнародними фінансовими установами для залучення 

додаткових ресурсів тощо. 

У 2016–2017 рр. у країнах ЄС (28) збільшилася державна допомога 

(порівняно з 2015 р.), а саме на 0,04 та 0,083 в.п. (у 2015 р. 0,639% ВВП; у 2016 р. 

0,679% ВВП; у 2017 р. 0,722% ВВП) [395]. Зокрема, в Угорщині державна 

допомога збільшилася з 1,166%  у 2015 р.  до 2,533% ВВП у 2017 р. При цьому 

допомога на наукові дослідження, розробки та інновації зросла упродовж цього 

періоду на 29,7%.   

Україна, поки що, немає достатнього фіскального потенціалу для збільшення 

державної допомоги підприємствам на наукові дослідження, розробки та 

інновації. План Маршала для України, який обговорювався на Ризькому Саміті 

"Східного партнерства", знаходиться на стадії обговорення Європейською 

Комісією. За таких умов мають застосовуватися інструменти активізації існуючих 

(внутрішніх) фінансових ресурсів.  

У країнах з малою та переважно сировинною економікою держава має 

приймати інвестиційні рішення щодо: 

 фінансування (або співфінансування) державних проектів; 

 співфінансування інноваційно-інвестиційних проектів підприємств, 

дольове фінансування діяльності фондів та державного банку розвитку, які 

безпосередньо проводять фінансування  проектів підприємств; 

 забезпечення діяльності консультаційних центрів для складання 

інвестиційних проектів підприємств (або їх аналізу, оцінки вартості проекту, 

коригування показників з метою зменшення інвестиційних ризиків),  знаходження 

(комбінування) джерел фінансування для зменшення вартості інвестицій, як 

всього проекту, так і окремих етапів його реалізації; 
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 зменшення регуляторного навантаження та запровадження державного 

стимулювання участі підприємств, транснаціональних корпорацій, промислово-

фінансових груп, фінансових установ та домогосподарств в інвестиційних 

процесах; 

 нормативно-правове забезпечення захисту прав інвесторів та інших 

учасників інвестиційних процесів; 

 забезпечення макроекономічної стабільності, фіскальної стійкості. 

Це свідчить про нову роль інвестиційного планування в умовах ринкової 

економіки, яка на відміну від командно-адміністративної економіки, є 

стимулюючою та регулюючою. В умовах командно-адміністративної економіки 

інвестиційне планування мало директивний характер, що обумовлювало єдине 

джерело фінансування – державний бюджет. Державне фінансування капітальних 

інвестицій здійснювалося через асигнування з бюджету та власні кошти 

підприємств, обсяг яких регулювався державою (табл.1.5). Існував тісний зв'язок 

між Програмами розвитку промисловості, іншими державними програмами та 

джерелами фінансування, які забезпечували їх виконання. 

Таблиця 1.5 

Структура джерел фінансування капітальних вкладень УССР, % 

     Джерела фінансування 1965 1970 1980 

Асигнування з бюджету 60,6 48,0 42,7 

Власні ресурси підприємств (чистий 

прибуток та амортизаційний фонд) 39,4 49,6 51,9 

Довгостроковий кредит - 2,4 5,4 

Джерело: [61-63]. 

У 1965-1980 рр. зміна структури джерел фінансування капітальних вкладень була 

умовною, оскільки обсяг власних ресурсів (чистий прибуток та відрахування до 

амортизаційного фонду), сума і умови залучення довгострокових кредитів були чітко 

регламентованими. 

За висновками О.Василика: «важливим елементом фінансового механізму 

соціалістичної держави була система мобілізації частини прибутку в бюджет» [62, 

с.64]. Підприємство сплачувало прибутковий податок, платежі з прибутку, а також 
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здійснювало відрахування у фонд розвитку підприємства (у різні часи фонд мав різні 

назви, проте спрямовувався на здійснення капітальних вкладень). При цьому 

фінансова взаємодія держави та підприємств відбувалась через інструменти прямого 

регуляторного впливу держави на фінанси підприємств. Інвестиційне планування 

мало директивний характер, а інвестиційні плани були складовою частиною 

техпромфінплану підприємства, який затверджувався органом управління у 

підпорядкуванні якого знаходилося підприємство (міністерствами, відомствами).   

Інші форми та інструменти фінансової взаємодії держави та підприємств в 

умовах ринкової економіки та нові підходи до інвестиційного планування мають 

базуватися на стимулюючих інструментах та розширенні джерел фінансування 

інноваційної діяльності підприємств. Перспективним для підприємств реального 

сектора економіки має стати законодавче закріплення Бюджетним кодексом 

процедури прогнозування фінансування бюджетних програм, які забезпечують 

протягом декількох років виконання інвестиційних програм (проектів), у тому числі 

тих, що здійснюються із залученням державою кредитів (позик) від іноземних держав, 

банків та міжнародних фінансових організацій, та визначені законом про Державний 

бюджет України (рішенням про місцевий бюджет) на відповідний рік. При цьому, 

норма щодо визначення Кабінетом Міністрів України пріоритетності передбачення 

бюджетних коштів на наступний бюджетний період потребує орієнтації на державну 

стратегію суспільного розвитку та стратегію соціально-економічного розвитку (на 

середньостроковий період).  

Необхідним для цього є законодавче закріплення взаємозв‟язку заходів 

стратегічних і програмних документів із джерелами фінансування (не обмежуючись 

лише бюджетним, а із залученням ресурсів підприємств, домогосподарств та інших 

інвесторів на взаємовигідних економічних умовах). Це  надасть можливість 

упорядкувати ухвалені до цього часу програми, стратегії розвитку окремих регіонів, 

галузей та сфер діяльності і профінансувати їх реалізацію. Приймаючи інвестиційні 

рішення, держава здійснює вплив на підприємства, який позитивним чи негативним 

чином позначається на фінансах підприємств.  Важливого значення набувають вибір 

та застосування інструментів державного впливу на підприємства. Створення 
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інструментів має здійснюватися з урахуванням положень теорії економічного 

регулювання та потреб фінансового забезпечення інноваційних факторів 

економічного розвитку.  

Основними положеннями теорії економічного регулювання, за визначенням 

нобелевського лауреата Дж.Стиглера, є пояснення того, хто отримає вигоди або тягар 

регулювання, яке буде регулювання, форми і наслідки регулювання при розподілі 

ресурсів 510, с.3–21. Крім цього, С.Одланд, Дж.Мінарек та інші вчені зазначають 

про необхідність державного регулювання, оскільки ринки іноді не функціонують 

належним чином (за цитатою [510]).  

За визначенням В.Леонтьєва, «участь держави в економіці є швидше заплутаною 

картою величезного лабіринту, а ніж кресленням раціонально спроектованої будівлі» 

181, с.225. Регулювання порівнюють з ігровим полем, де від підприємств до держави 

та навпаки надається інформація для прийняття тих чи інших економічних рішень 

414. Щоб ефективно функціонувати, регулювання має бути розроблено таким 

чином, щоб досягти переваг, які перевищують витрати, а це вимагає координації між 

законодавцями, що складають законодавство, та регуляторів, чиї нормативні акти 

виконують їх, а також підприємствами.   

Інвестиційні рішення, прийняті державою в умовах недостатності та 

асиметричності інформації, можуть спричиняти виникнення ефекту зворотної дії 

активного впливу держави на фінанси підприємств, і як наслідок, до негативного 

впливу (корупції, збільшення тіньової економіки, необґрунтовано високих заробітних 

плат та інших видів виплат керівникам державних підприємств, що не залежать від 

результативності їхньої діяльності тощо) суб'єктів взаємодії, виникнення зовнішніх 

ефектів (зокрема, на фінансові потоки підприємств-контрагентів, фінансових установ 

та домогосподарств). Таким чином, прийняття державних рішень в частині 

ефективного державного стимулювання, розподілу та надання державної підтримки, 

зменшення втрат від порушення конкуренції та не створення негативних зовнішніх 

ефектів для економіки потребує належної інформаційної бази щодо фактичного 

фінансово-економічного стану підприємств, а також їх інвестиційних планів та 

очікувань. 



86 

За досвідом країн ЄС основною умовою отримання державної підтримки є 

подання підприємствами планів фінансування інвестиційних проектів, бізнес-планів, 

планів реструктуризації, планів ліквідності. Зазначені плани поряд з іншими 

документами надаються підприємствами для здійснення уповноваженими органами 

оцінок потреби у додатковому фінансуванні та можливих інвестиційних ризиків та 

ризиків утворення негативних зовнішніх ефектів. Це врегульовано низкою директив 

та рішень Європейської Комісії, зокрема Директивою щодо регулювання (ЄС) 

2016/1400 від 10.05.2016 р., що доповнює Директиву 2014/59/ЄС стосовно 

нормативних технічних стандартів, які визначають мінімальні елементи плану 

реорганізації бізнесу та мінімального змісту звітів про хід виконання плану; 

Директивою 2014/59/ЄС від 15.05.2014 р. щодо встановлення рамок для відновлення 

та вирішення кредитних установ та інвестиційних фірм, нормативів щодо надання 

держаної допомоги, документів щодо застосування статей 87 и 88 Договору ЄС щодо 

державної допомоги у вигляді гарантій (2008/C 155/02), здійснення регіональної 

підтримки, підтримки на відновлення платоспроможності, надання податкових пільг 

[378]. 

Зобов'язання України щодо створення ефективної системи контролю державної 

допомоги суб'єктам господарювання, за зразком системи, яка існує у ЄС, передбачені 

низкою міжнародних угод (у статтях 262 – 267 Частини 2 "Державна допомога" Глави 

10 "Конкуренція" Розділу IV "Торгівля і питання, пов‟язані з торгівлею" Угоди про 

асоціацію між Україною, з однієї сторони, та ЄС, Європейським співтовариством з 

атомної енергії і їх державами-членами, з іншої сторони). Зазначені вимоги 

стосуються: впровадження основних принципів ЄС у сфері державної допомоги [312]; 

розроблення підзаконних нормативно-правових актів з питань державної допомоги 

суб'єктам господарювання з урахуванням первинного та вторинного законодавства 

ЄС, судової практики Суду ЄС, рамковими положеннями, керівними принципами та 

іншими чинними адміністративними актами Європейського Союзу;  забезпечення 

прозорості. 

Інформаційна база для прийняття державою інвестиційних рішень щодо надання 

державної підтримки підприємствам має включати показники щодо:  
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1) фактичного фінансово-економічного стану підприємств – показники 

фінансової, податкової, статистичної звітності та управлінської звітності щодо 

результативності та ефективності завершених інноваційно-інвестиційних проектів або 

таких, що продовжують реалізацію;  

2) планів фінансування інвестиційних проектів, бізнес-планів, планів 

реструктуризації, планів ліквідності підприємств, які потребують державної 

підтримки, а також звітів про виконання планових показників. Показники 

інвестиційного плану підприємств визначені чинними правовими актами. Такі 

показники мають відображати джерела капітальних інвестицій та напрями їх 

використання, внутрішній норма доходності проекту – IRR, чисту поточну вартість 

проекту – NPV, дисконтований строк окупності інвестицій – DPP. Додаткові 

індикатори, які мають включатися до інвестиційного плану та відображати потреби 

підприємства у державній допомозі, можливі джерела фінансування, наявність 

резерву та ліквідних активів для покриття інвестиційного ризику. Показники плану 

ліквідності поряд з показниками очікуваного руху грошових коштів у розрізі кожного 

виду діяльності, залишку коштів мають відображати сценарії ліквідності при різних 

рівнях інвестиційного ризику. На основі цих показників може здійснюватися оцінка 

впливу реалізації інноваційно-інвестиційного проекту на прибутковість підприємства, 

а також на його активи, зобов'язання та власний капітал.  Включення до 

інформаційної бази планових показників вирішує проблеми, так званої «актуальності» 

статистичних даних щодо фінансів підприємств, а також врахування інвестиційних 

планів при формуванні державної інвестиційної політики. Інформаційна база 

дозволятиме підвищити ефективність державної допомоги підприємствам, формувати 

нові джерела фінансування інвестиційних процесів та зменшувати вартість залучення 

коштів для фінансування інноваційно-інвестиційних проектів підприємств через 

запровадження державного структурного фінансування. Запровадження структурного 

фінансування в рамках проектного управління (зокрема, регулювання перехідного 

періоду від галузевого до проектного фінансування) передбачає прогнозування 

державних і приватних інвестиційних ресурсів для реалізації інвестиційних проектів. 

Мобільність державного структурного фінансування базується на пріоритетності 
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своєчасного фінансування проекту, що досягається через прогнозування дії 

фінансових важелів для формування власних ресурсів та залучення тимчасово вільних 

ресурсів місцевих бюджетів розвитку, підприємств, банків, страхових компаній, 

недержавних пенсійних фондів, домогосподарств у формі позик, кредитів, інших 

боргових інструментів, включаючи проектні облігації, за умов зниження вартості 

(ціни) фінансування. Агрегований фінансово-інвестиційний прогноз при його 

побудові має враховувати наміри бізнесу щодо інвестування в основний капітал на 

середньострокову перспективу, короткострокові плани фінансування інноваційної 

діяльності підприємств (інших приватних інвесторів), обсяг дефіциту ресурсів для 

фінансування інноваційно-інвестиційних проектів. 

Для підприємств державного сектору економіки обов'язком має бути складання 

та врахування: прогнозних показників розвитку підприємств на середньостроковий 

період та стратегічних планів фінансового забезпечення розвитку;  короткострокові 

прогнози руху товарів, сировини, основних засобів [164–166]; річних планів 

забезпеченості власними фінансовими ресурсами підприємств інноваційно-

інвестиційних проектів; залученими ресурсами (у розрізі джерел та умов, вартості 

надання коштів). Для інших підприємств подання Міністерству економічного 

розвитку і торгівлі України (та/або через Державну службу статистики України) 

інформації щодо показників інвестиційних планів та планів ліквідності, а також 

окремих показників, в частині очікування дефіциту коштів для реалізації інноваційно-

інвестиційних проектів або фінансових можливостей для участі у співфінансуванні 

державних інвестиційних проектів, включаючи регіональні проекти; має носити 

інформативний характер.  

Застосування тих чи інших важелів впливу на фінанси підприємств має 

здійснюватися з урахуванням їх фінансово-господарського стану, наявного 

інноваційно-інвестиційного потенціалу, можливих ризиків і загроз, а також 

перспектив конкурентоспроможності на зовнішньому і внутрішньому ринках, що 

загалом мінімізуватиме економічні втрати держави та забезпечуватиме економічну 

безпеку країни. Дотримання принципів ризикоорієнтованого управління, включаючи 

ризики інвестування, дозволить перейти від практики перекладання ризиків, які 
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утворюються при діяльності недобросовісних підприємців на всіх інших, підвищити 

ефективність регулювання фінансовою системою загалом. Для добросовісних 

підприємств запровадження ризикоорієнтованого управління дозволить суттєво 

скоротити регуляторне навантаження та можливу корупційну складову, а значить 

відповідно зменшити витрати адміністративного характеру та підвищити 

прибутковість діяльності.  

Отримання прибутку є стимулом для розвитку підприємства 534, с.75. Це 

спонукає підприємства до отримання податкових пільг, залучення державних 

коштів – отримання державної підтримки для проведення реструктуризації, 

розробки та запровадження інновацій тощо. Тож, прибутковість є важливою 

складовою для мотивація участі підприємств у інвестиційних процесах (зокрема, у 

співфінансуванні державних інвестиційних проектів). Прибутковість поряд із 

залученням підприємств до прийняття рішень щодо фінансування та реалізації 

державних і регіональних інвестиційних проектів (окремого регіону, громади) 

сприятиме розвитку суспільної відповідальності, а значить збільшенню потенціалу 

для конкурентоспроможності та довгострокового стійкого розвитку. Знаходження 

балансу між фінансовою та соціальною політикою підприємства має стратегічне 

значення, що у  довгостроковому періоді забезпечуватиме підвищення 

ефективності функціонування через зростання продуктивності праці і загалом 

впливатиме на збільшення інвестиційного потенціалу національної економіки.  

Таким чином, формування нових підходів до інвестиційного планування та 

фінансового забезпечення розвитку економіки потребує: 1) виокремлення 

інструментарію для поточної діяльності та забезпечення інвестиційної діяльності; 

2) створення для забезпечення державного структурного фінансування –  

швидкісного міжсекторального каналу для фінансових потоків на забезпечення 

інвестиційних процесів (зокрема, державних інвестиційних проектів,  які 

набуватимуть інноваційного характеру, та інноваційно-інвестиційних проектів 

підприємств); 3) інвестиційного планування – забезпечення формування 

інвестиційного потенціалу, складання фінансового-інвестиційного прогнозу та 

організація державного фінансового контролю за виконанням планових 
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показників; 4) аналіз планів (досягнення ліквідності, фінансування реалізації 

інвестиційних проектів), контроль над виконанням планових показників, 

моніторинг рівня фіскальних ризиків та вигід від взаємодії держави та 

підприємств.  

Важливим елементом структурного фінансування є державний та 

громадський фінансовий контроль над акумуляцією, реалокацією та ефективністю 

використання таких ресурсів, а також досягненням планових та проектних 

показників. Це можливо досягти через створення державного банку розвитку 

(який має позитивний досвід функціонування в країнах ЄС). 

Прийняття державних інвестиційних рішень стосується не лише  

співфінансування державою проектів, а також досягнення ефективного 

державного стимулювання інноваційної діяльності підприємств, розподілу та 

надання їм інших видів державної підтримки, зменшення втрат від посилення 

впливу природних монополій, порушення конкуренції. Таким чином, інвестиційні 

рішення держави узагальнено до: 1) підтримки підприємств, фінансування 

державних інвестиційних проектів в окремих сферах та регіонах; 2) схвалення 

тарифів для природних монополій та державних підприємств, які можуть 

включати інвестиційну складову; 3) затвердження стратегічних планів та 

інвестиційних планів для інноваційної діяльності підприємств державного 

сектору економіки; 4) визначення інвестиційних зобов‟язань для приватизованих 

підприємств; 5) захист прав інвесторів; 6) попередження негативного впливу 

діяльності природних монополій, порушення конкуренції. 

На рівні фінансової системи інвестиційне планування та контроль є 

внутрішніми механізмами управління в рамках забезпечення фінансової взаємодії 

держави та підприємств. На рівні окремих ланок фінансової системи інвестиційне 

планування є функцією внутрішньої системи управління, оскільки кожна ланка 

фінансової системи є відносно самостійним її елементом. Сучасна фінансова 

система, за визначенням О.Василика, "є сукупністю окремих її ланок, що мають 

особливості в створенні та використанні фондів фінансових ресурсів, які 

зосереджені в розпорядженні держави, нефінансового сектора економіки, певних 



91 

фінансових інститутів, домогосподарств для фінансового забезпечення 

економічних і соціальних потреб суспільства загалом, окремих верств населення, 

господарських структур, окремих громадян" 63, с.22. Роль інвестиційного 

планування на рівні фінансової системи визначено в забезпеченні фінансування 

державних інвестиційних проектів і співфінансування державою інноваційно-

інвестиційних проектів підприємств. 

На рівні підприємств інвестиційне прогнозування та планування фінансового 

забезпечення розвитку підприємств є базовими складовими системи управління. 

Фінансова взаємодія держави та підприємств у тій чи іншій формі здійснює 

прямий та опосередкований вплив на структуру капіталу підприємств через 

джерела фінансування, регламентацію напрямів використання ресурсів, 

здійснення суспільних закупівель, державних замовлень, ліцензування 

господарської діяльності, застосування інших державних обмежень, шляхом 

застосування бюджетних, податкових, кредитних та інших важелів з метою 

відновлення стійкості та рівноваги фінансової системи. Державне регулювання 

спричиняє вплив на фінанси підприємств (що позначається на доходах, витратах 

та  фінансовому результаті всіх видів його діяльності) і спонукає власників до 

прийняття тих чи інших управлінських рішень, які утворюють зворотній вплив на 

державні фінанси та прямий вплив на фінанси інших суб‟єктів реального та інших 

інституційних секторів економіки, які в свою чергу позначаються на державних 

фінансах.  

Пріоритетність фінансування інноваційних проектів (при забезпеченні 

інтересів фінансової взаємодії держави та підприємств) поряд з іншими 

факторами економічного розвитку дозволить активізувати внутрішні 

інвестиційні процеси.  

Це створюватиме передумови для розвитку національної інноваційної 

системи. Крім цього, це дозволило б перейти від здійснення державного 

регулювання фінансів підприємств через призму потреб держави, інших 

інституцій, до регулювання, що забезпечує досягнення національних 

пріоритетів, балансу інтересів держави та підприємств, врахування 



92 

спроможності до підвищення конкурентоспроможності та ефективного 

функціонування. 

Важливим елементом забезпечення інвестиційних процесів є досягнення 

макроекономічної стабілізації та фіскальної стійкості, яка частково забезпечується 

через створення передумов розвитку економіки. Існування взаємозв‟язку 

економічних процесів вказує на можливість через інвестування в інноваційні 

фактори розвитку економіки позитивно впливати на стійкість фінансової системи 

та її окремих ланок. Формами реалізації інвестиційного планування визначено: 

державний фінансово-інвестиційний прогноз на три роки та річні прогнози; 

інвестиційний план державного Банку розвитку; фінансові плани інвесторів; у 

взаємоузгоджувані з плануванням формування та використання державних 

фінансів. Це дозволить сформувати базу для ефективної та партнерської 

фінансової взаємодії держави та підприємств, а також на цих умовах 

забезпечувати реалізацію інноваційно-інвестиційних процесів, експортної 

стратегії України, стратегії розвитку високотехнологічних та інноваційних 

видів економічної діяльності, зняття бар'єрів, страхування та іншу підтримку 

експортерів на зовнішніх ринках тощо. В рамках забезпечення 

євроінтеграційних процесів в частині ефективного державного стимулювання, 

розподілу та надання державної підтримки, що не порушують конкуренції та не 

створюють негативних зовнішніх ефектів для економіки, необхідно 

запроваджувати в якості інформаційного забезпечення – аналіз інвестиційних 

планів (досягнення ліквідності, фінансування реалізації інвестиційних 

проектів) та моніторинг над виконанням планових показників. 

Підводячи підсумок, слід зазначити, що підставою для участі держави в 

інноваційно-інвестиційних процесах і прийняття рішень щодо фінансування 

державних інвестиційних проектів і співфінансування інноваційно-інвестиційних 

проектів підприємств є інформаційна база, що має формуватися Міністерством 

економічного розвитку і торгівлі України та включати як показники 

інвестиційного плану підприємств, визначені чинними правовими актами, так і 

додаткові індикатори, що відображають потреби підприємств у державній 
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допомозі, обсяги резерву коштів і ліквідних активів для покриття інвестиційного 

ризику, а також показники плану ліквідності (руху ліквідних активів).  

 

Висновки розділу 1 

 

1. Порівняльний аналіз концептуальних підходів до визначення економічної 

природи фінансової взаємодії держави та підприємств показав, що впродовж усього 

історичного періоду розвитку економіки стандартна модель такої взаємодії не 

сформувалася. Фінансові відносини держави та підприємств еволюціонували під 

впливом економічних і геополітичних змін, відповідних трансформацій функцій 

держави та її участі у фінансовому забезпеченні розвитку економіки.  

2. Фінансовий вплив держави на підприємства здійснювався шляхом: 1) 

фінансування процесів формування інституційних умов господарювання та 

нарощування капіталу у сфері торгівлі за рахунок підтримки збуту товарів (так званий 

"нульовий етап" – до XV ст.); 2) надання державної підтримки на формування 

окремих галузей промисловості та інших базових факторів економічного зростання; 

нормативно-правового забезпечення процесів створення ринків праці та капіталу; 

регулювання перерозподілу капіталу із сфери торгівлі та сільського господарства у 

промисловість і розширення експорту (перший етап – XV–XІX ст.);  3) державного 

фінансування розвитку освіти, науки, соціальної та виробничої інфраструктури з 

метою підвищення ефективності базових факторів економічного зростання (другий 

етап – XX ст.); 4) співфінансування розвинутими країнами світу інноваційних 

факторів формування конкурентоспроможної економіки (третій етап – початок        

XXІ ст.).  

3. Узагальнення інструментів фінансової взаємодії держави та підприємств, які 

застосовувалися в Австрії, Англії, Італії, Німеччині, Франції для формування базових 

факторів виробництва (перший етап), дозволило класифікувати їх як: 1) державна 

підтримка розвитку підприємств (які займались експортною діяльністю), залізниці та 

інших об'єктів виробничої інфраструктури; 2) регламентація нових для того часу 

технологій та виробництв окремих видів продукції з метою підвищення їх якості та 
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створення конкурентних переваг на зовнішніх ринках; 3) формування системи 

державного фінансового контролю над дотриманням норм господарського, торгового 

та вексельного права, прав власності (зокрема, інтелектуальної).  

4. На другому етапі економічного розвитку основними інструментами 

державного впливу були: 1) бюджетна підтримка ефективних великомасштабних 

виробництв для забезпечення "економії на  масштабі" та підвищення якості продукції; 

2) фінансування вищої освіти та підготовки висококваліфікованих працівників; 3) 

державне співфінансування інфраструктурних проектів підприємств у рамках 

державно-приватного партнерства; 4) регулювання ринків праці, функціонування 

товарних і фінансових ринків з метою підвищення ефективності економічної 

діяльності; 5) бюджетна підтримка малозабезпечених сімей для їхнього соціального 

забезпечення та розширення внутрішнього  попиту; 6) експортна підтримка діяльності 

вітчизняних підприємств на зовнішніх ринках.  

5. На третьому етапі економічного розвитку інструментами впливу держави на 

формування інноваційних факторів переважно є: 1) бюджетне фінансування наукових 

досліджень, науково-технічних розробок, інновацій та їх впровадження у виробничі 

процеси підприємств; 2) співфінансування інноваційно-інвестиційних  проектів 

підприємств; 3) стимулювання підприємств до застосування інформаційних 

технологій, а також підготовки і підвищення кваліфікації кадрів відповідно до вимог 

інноваційної економіки.  

6. Економічна природа фінансової взаємодії держави та підприємств полягає у 

формуванні сукупності відносин, які виникають у результаті впливу інструментів 

державного стимулювання та регулювання на фінанси підприємств, діяльності 

останніх – на державні фінанси, а також співфінансування державою та 

підприємствами інноваційно-інвестиційних процесів (зокрема, державою – проектів 

підприємств на умовах розподілу ризиків і прав на майнові результати їх реалізації, а 

підприємствами – державних інвестиційних проектів). 

7. Зміна форм власності окремих підприємств, яка відбувається без зміни 

економічної системи, впливає на інструменти державного регулювання та, відповідно, 

на фінансові відносини між державою та підприємствами. Проте принципові зміни у 
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фінансових відносинах держави та підприємств, які відбувались у постсоціалістичних 

країнах на етапі переходу до ринкової економіки (зміни форм власності у ході 

приватизації та корпоратизації), мають розглядатись як перехід від одного етапу 

економічного розвитку до наступного, що не зменшує ролі держави, а змінює її 

цільову спрямованість, інструменти державного стимулювання й регулювання 

діяльності підприємств.   

8.  На сьогодні економіка України перебуває на стадії переходу від першого 

етапу до другого, на якому домінують лише базові фактори розвитку (праця, основний 

та фінансовий капітал), які для підвищення їх ефективності потребують модернізації. 

В умовах посилення глобальної конкуренції економічний розвиток залежить не тільки 

від наявності факторів виробництва, але й від домінування інноваційних факторів та 

ефективності їх використання, що, у свою чергу, вимагає збільшення фінансування 

інноваційно-інвестиційних процесів. Основними аспектами вдосконалення фінансової 

взаємодії держави та підприємств для активізації інноваційних факторів розвитку 

економіки визначено застосування дійових і прозорих інструментів державного 

стимулювання та регулювання діяльності підприємств з посиленням фінансового 

контролю за їх використанням. 

9. З огляду на важливу роль інноваційних факторів економічного розвитку в 

умовах глобалізації, визначена доцільність удосконалення підходу до державної 

підтримки економічного розвитку країн з малою, переважно сировинною економікою, 

тобто пріоритетність державної підтримки інноваційного розвитку і, зокрема – 

інноваційно-інвестиційних проектів. Для цих країн важливим завданням є 

забезпечення фінансової взаємодії держави та підприємств на засадах 

співробітництва, для чого потрібні інструменти співфінансування як проектів 

розвитку підприємств, так і державних інвестиційних проектів. 

10. Підставою для участі держави в інноваційно-інвестиційних процесах і 

прийняття рішень щодо фінансування державних інвестиційних проектів і 

співфінансування інноваційно-інвестиційних проектів підприємств визначено 

інформаційну базу, що формуватиметься Міністерством економічного розвитку і 

торгівлі України та включатиме як показники інвестиційного плану підприємств 
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(джерела капітальних інвестицій та напрями їх використання, внутрішній рівень 

дохідності проекту –  IRR, чисту поточну вартість проекту – NPV, дисконтований 

строк окупності інвестицій – DPP, визначені чинними правовими актами), так і 

додаткові індикатори, що відображають потреби підприємств у державній допомозі, 

наявність резерву коштів і ліквідних активів для покриття інвестиційного ризику, а 

також показники плану ліквідності. Усі ці показники забезпечуватимуть вибір і 

застосування інструментів як державного стимулювання, так і регулювання. 

11. Інвестиційне планування відіграє роль об‟єднуючого інструменту для 

забезпечення поєднання і взаємного впливу державного стимулювання та 

регулювання діяльності підприємства для активізації інвестиційних процесів. У 

країнах з малою та переважно сировинною економікою держава має приймати 

інвестиційні рішення щодо: 1) фінансування (або співфінансування) державних 

проектів; 2) співфінансування інноваційно-інвестиційних проектів підприємств, 

дольове фінансування діяльності фондів та державного банку розвитку, які 

безпосередньо проводять фінансування  проектів підприємств; 3) забезпечення 

діяльності консультаційних центрів для складання інвестиційних проектів 

підприємств, знаходження джерел фінансування для зменшення вартості інвестицій, 

як всього проекту, так і окремих етапів його реалізації; 4) зменшення регуляторного 

навантаження та запровадження державного стимулювання участі підприємств, 

транснаціональних корпорацій, промислово-фінансових груп, фінансових установ та 

домогосподарств в інвестиційних процесах; 5) нормативно-правове забезпечення 

захисту прав інвесторів та інших учасників інвестиційних процесів; 6) забезпечення 

макроекономічної стабільності, фіскальної стійкості. 

Основні наукові результати, отримані в процесі підготовки першого 

розділу дисертації, опубліковано автором у таких наукових працях: [10; 13; 15; 40; 44]. 
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РОЗДІЛ 2 

МЕТОДОЛОГІЧНІ ЗАСАДИ ЕФЕКТИВНОЇ ФІНАНСОВОЇ ВЗАЄМОДІЇ 

ДЕРЖАВИ ТА ПІДПРИЄМСТВ 

 

   

2.1. Принципи забезпечення ефективної фінансової взаємодії держави та 

підприємств 

 

Ефективна фінансова взаємодія держави та підприємств трактується автором 

у широкому розумінні як сукупність фінансових відносин між державою та 

підприємствами, загальним результатом яких є досягнення цілей конкретного 

етапу економічного розвитку при найменших затратах часу й ресурсів. Для країн з 

малою, переважно сировинною економікою з метою переходу до третього етапу 

економічного розвитку мають: формуватися інноваційна домінанта у розвитку 

економіки; збільшуватися доходи; акумулюватися державою та підприємствами 

капітал на виконанні своїх функцій та підвищенні конкурентоспроможності. При 

цьому, пріоритетним є формування інноваційних домінант, з подальшим 

розвитком на цій основі домінанти ефективності національної економіки, а також 

зниженням рівня інноваційно-інвестиційних ризиків для держави та підприємств.  

Ефективна фінансова взаємодія держави та підприємств передбачає 

застосування державою заходів, які найкращим чином усуватимуть або 

попереджуватимуть провали ринку і провали держави, а також імовірні зовнішні 

ефекти від їх діяльності. До таких заходів, за визначенням Р.А.Масгрейва, можуть 

бути віднесені як бюджетне забезпечення та субсидії, так і податки, штрафи, інші 

інструменти, які передбачені для виконання державою регулюючо-

адміністративних функцій [200].  

На сьогодні господарська діяльність підприємствами проводиться відповідно 

до загальних принципів, встановлених Господарським кодексом України, 

зокрема: 

 забезпечення державою "економічної багатоманітності" та рівного захисту;  

 свободи підприємницької діяльності;  

 вільного руху капіталів, товарів і послуг на території України;  
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 обмеження державного регулювання економічних процесів;  

 захисту національного товаровиробника;  

 заборони незаконного втручання держави у господарські відносини.  

Принцип забезпечення державою "економічної багатоманітності" та 

рівного захисту передбачає здійснення державою регулюючо-

адміністративних  та економічних функцій з урахуванням потреб захисту 

добросовісної конкуренції.  Забезпечення державного захисту добросовісної 

конкуренції у підприємницькій діяльності, зокрема у сфері державних 

закупівель, здійснює Антимонопольний комітет України. Завданнями 

Антимонопольного комітету відповідно до законодавства є участь у 

формуванні та реалізації конкурентної політики  шляхом: 1) здійснення 

державного контролю за дотриманням законодавства про захист економічної 

конкуренції на засадах рівності суб'єктів господарювання перед законом та 

пріоритету прав споживачів, запобігання, виявлення і припинення порушень 

законодавства про захист економічної конкуренції, захист від недобросовісної 

конкуренції; 2) контролю за концентрацією, узгодженими діями суб‟єктів 

господарювання та дотриманням вимог законодавства про захист економічної 

конкуренції під час регулювання цін (тарифів) на товари, що виробляються 

(реалізуються) суб‟єктами природних монополій; 3) сприяння розвитку 

добросовісної конкуренції; 4) методичного забезпечення застосування 

законодавства про захист економічної конкуренції; 5) здійснення контролю 

щодо створення конкурентного середовища та захисту конкуренції у сфері 

державних (публічних) закупівель; 6) проведення моніторингу державної 

допомоги суб‟єктам господарювання та здійснення контролю за допустимістю 

такої допомоги для конкуренції [246].  

Антимонопольний комітет України з метою досягнення ефективної взаємодії 

держави та підприємств, здійснюючи свої завдання, має координувати прийняті 

рішення та дії з іншими органами влади, зокрема з Міністерством фінансів 

України, Міністерством економічного розвитку і торгівлі України в частині 

моніторингу надання державної допомоги.   
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Моніторинг державної допомоги має включати оцінку економічної і 

суспільної доцільності державної підтримки підприємств шляхом аналізу 

забезпечення фінансування інноваційних факторів розвитку економіки в обсязі, 

що визначається з урахуванням рівня фінансового забезпечення зацікавлених 

органів влади різних рівнів та підприємств.  

Оцінка результативності та ефективності державної підтримки інноваційно-

інвестиційних проектів має проводитися Рахунковою палатою України, 

Державною аудиторською службою України, Державним банком розвитку 

України, Державною казначейською службою України, Фондом регіонального 

розвитку з метою виявлення фактів неотримання результату проекту або 

отримання результату не за найменших витрат та спрямування коштів на 

фінансування інших проектів. Повне або часткове повернення коштів мають 

контролювати Державний банк розвитку України, Казначейська служба України 

та Фонд регіонального розвитку.  

На рівні підприємства джерелом повернення коштів державної підтримки 

може бути попередньо створений ним резерв або інструменти страхового 

відшкодування (при страхуванні третьою стороною – страховою організацією). 

Резерв може створюватися підприємством на суму отримуваної від держави 

допомоги та оцінених можливих втрат від інвестиційних ризиків, які у 

бухгалтерському обліку відображатимуться як зобов'язання, згідно з порядком 

обліку визнаних, непередбачуваних, відстрочених активів і зобов‟язань реалізації 

інноваційно-інвестиційних проектів підприємств.  

Принцип свободи підприємницької діяльності закріплено нормами 

Конституції України та Господарського кодексу України. Держава, дотримуючись 

цього принципу, має формувати певні межі свободи, що дозволить їй захищати 

майнові, інші права та економічні інтереси підприємств реального сектора 

економіки, фінансових корпорацій, домогосподарств, а також суспільства 

загалом. З цього випливає, що певні обмеження свободи або застосування 

додаткових засобів державного фінансового контролю потребують лише ті 

підприємства, які здійснюючи свою господарську діяльність, створюють 
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фінансові ризики для інших підприємств, субєктів інших інституційних секторів 

економіки. Таким чином, пропонується застосовувати ризикоорієнтовне державне 

регулювання, яке передбачає застосування додаткових видів контролю над 

фінансово-господарською діяльністю, окремими видами діяльності, 

господарськими операціями ризикоутворюючих підприємств для забезпечення 

добросовісної конкуренції у підприємництві, зменшення інвестиційних ризиків 

держави та підприємств.  

Принцип вільного руху капіталів, товарів і послуг на території України 

забезпечується державою в рамках міжнародних зобов'язань України. Зокрема, 

Угодою про асоціацію між Україною та Європейським Союзом передбачено 

завершити лібералізацію операцій на рахунку операцій з капіталом і фінансовому 

рахунку платіжного балансу відповідно до рівня лібералізації в Стороні ЄС до 

дати надання режиму внутрішнього ринку у сфері фінансових послуг, відповідно 

до статті 4(3) Додатка XVII до цієї Угоди [312]. 

Принцип "обмеження державного регулювання економічних процесів" на 

різних етапах економічного розвитку застосовувався досить рідко і завжди 

стосувався окремих ринків, зокрема ринку праці, фінансового ринку. Цей 

принцип не можна поширювати на всі економічні процеси в країні. Враховуючи 

положення, наведені у розділі 1 щодо ролі держави в економіці, а також 

необхідності її посилення в перехідних умовах до нових (наступних) етапів 

економічного розвитку, необхідно принцип "обмеження державного регулювання 

економічних процесів" замінити на принцип "участі держави в економічному 

розвитку". Це надасть можливість розширити інструменти державного 

стимулювання інноваційного розвитку, здійснити  регулювання окремих видів 

діяльності підприємств і недопущення порушень умов добросовісної  конкуренції.  

Державне стимулювання інноваційної діяльності слід розглядати як один з 

основних заходів захисту національного товаровиробника. Тому, запропонований 

принцип ("участі держави в економічному розвитку") є взаємопов'язаним з 

іншими загальними принципами, а їх реалізація, за сучасних обставин, потребує 

нормативно-правового або контрактного закріплення:  
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1) обсягів надання прямої державної підтримки підприємствам у формі 

інноваційних бюджетних трансфертів (на умовах часткового повернення); 

ресурсів від податкових пільг на умовах їх цільового використання; державних 

(публічних) закупівель за інноваційним пріоритетом; державного замовлення та 

інших інструментів державного стимулювання за кількісно окресленими 

результативними показниками стимулювання (збільшення обсягів виробництва та 

реалізації конкурентоспроможних товарів для зовнішнього і внутрішнього ринків, 

запровадження інновацій тощо); 

2) частки держави у співфінансуванні інноваційно-інвестиційного проекту;  

3) умов розподілу майнових результатів реалізації проектів та інвестиційних 

ризиків з визначенням  участі держави в їх страхуванні залежно від очікуваних 

результатів;  

4) норм отримання надбавки за фінансування етапів реалізації проектів з 

високим інвестиційним ризиком;  

5) частки чистого прибутку підприємств державного сектору економіки, яка 

має направлятися на фінансове забезпечення інноваційної діяльності.  

Це сприятиме формуванню належної бази для досягнення третього етапу 

економічного розвитку.   

Принцип "участі держави в економічному розвитку" у контексті 

забезпечення ефективної взаємодії держави та підприємств тісно пов'язаний з 

принципами "захисту національного товаровиробника" та "заборони незаконного 

втручання держави у господарські відносини". Участь держави в економічному 

розвитку має бути законодавчо закріпленою і здійснюватися прозоро і відкрито.   

Формування ефективної фінансової взаємодії держави та підприємств 

ускладнюється, з боку підприємств, дефіцитом вільних власних коштів 

підприємств, зменшенням іноземних інвестицій, через високий країновий ризик 

інвестування, високою вартістю банківських кредитів, нерозвиненістю механізмів 

прямого залучення підприємствами коштів домогосподарств, інших ресурсів, які 

можуть бути спрямовані на реалізацію інноваційно-інвестиційних проектів; з боку 

держави – тривалістю процесів відбору інноваційно-інвестиційних проектів 
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підприємств для співфінансування, формування реєстру проектів, складання 

державної програми, законодавчого закріплення отримання державної підтримки 

(проект державного бюджету на майбутній рік), отримання державної підтримки 

та її спрямування на реалізацію інноваційно-інвестиційного проекту.  

Ефективність економіки України, за визначенням А.Даниленка, «залежить 

від багатьох факторів, проте основні з них – обсяг інвестицій, що спрямовується 

на її розвиток, стан основних виробничих засобів та їхня інноваційність, оскільки 

від цього насамперед залежить конкурентоспроможність, економічна стабільність 

і створення умов для підвищення рівня життя населення» 73.   

Сьогодні, з одного боку, треба досягти бюджетної консолідації, а з іншого – 

економічного зростання 333. Це завдання є складним не лише для України, а й 

для інших країн світу, враховуючи, що бюджетна консолідація на основі 

«жорсткої економії» несе негативні наслідки для економічного розвитку 340; 

397. При цьому має зростати роль уряду щодо забезпечення фінансування 

розвитку економіки, зокрема через координацію дії фіскальних важелів для 

створення належних умов для інвестиційних процесів, співфінансування 

інноваційно-інвестиційних проектів, а також зменшення ризиків бізнесу в процесі 

інвестування 448; 513; 539.  

Дослідження досвіду країн ЄС щодо участі держави в економічному 

розвитку та шляхів забезпечення ефективності економіки показали, що інвестиції 

є одним з трьох пріоритетів сучасної економічної політики ЄС поряд із 

фіскальною консолідацією і структурними реформами. При цьому  важлива роль  

для зростання, зайнятості та конкурентоспроможності в Європі відводиться  

фінансам. Тому,  фінансування розвитку потребує застосування взаємопов‟язаних 

заходів держави щодо концентрації капіталу інституційних секторів та його 

спрямування на розвиток інноваційної діяльності. Це передбачає 458: 

 перегляд ролі держави у процесах фінансування або співфінансування 

інноваційної діяльності, а також механізмів державного регулювання економіки. 

Створення та запровадження інновацій практично завжди пов'язані з певною 
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підтримкою уряду та бюджетним фінансуванням інвестицій у сферах, де бізнес не 

інвестує або не може інвестувати, на доконкурентних етапах розвитку технологій; 

 запровадження нових фінансових технологій розподілу ризиків та прибутку 

між державою та приватними інвесторами; 

 пошук інструментів отримання суспільством дивідендів від державної  

підтримки бізнесу, трансферту результатів наукових досліджень та розробок, що 

фінансувалися з бюджету. 

В.Лазонік та М.Мазукато у роботі "The Risk-Reward Nexus" зазначали, що 

бізнес не створюється у тій сфері, де існує високий рівень ризику. У формуванні 

та підтримці центрів інновацій, зокрема Силіконової долини, уряди відігравали  

провідну роль 448. Європейська комісія обґрунтовує доцільність застосування 

нових інструментів: участь держави у капіталі інвестиційних фондів; надання 

державних гарантій по кредитах місцевих банків інноваційним малим і середнім 

підприємствам; розподіл інвестиційного ризику при реалізації великих 

інфраструктурних проектів між державою, підприємствами та фінансовими 

інститутами. Вибір інструментів та заходів фінансового забезпечення розвитку 

економіки (згідно з директивами ЄС), координація важелів залежить від цільового 

призначення інвестиційних проектів.  

Нові підходи до створення передумов економічного розвитку полягають у 

застосуванні середньострокового інвестиційного планування фінансових ресурсів 

для державного інвестування у проекти довгострокового розвитку економіки; 

підтримці наукових досліджень, розробок та інноваційної діяльності підприємств; 

стимулюванні інституційних інвесторів та акціонерів підприємств до участі у 

довгострокових інноваційно-інвестиційних проектах. Це дозволятиме зменшувати 

інвестиційні ризики та витрати європейського фонду фінансової стабілізації у 

випадку виникнення непередбачуваних при прогнозуванні ризиків. 

Оптимальність рівня фінансових ресурсів, що мають акумулюватися у фонді, 

визначається з урахуванням імовірних ризиків однієї країни та наслідків їх впливу 

на стійкість фінансових систем інших країн, а також процедур внутрішнього 

пруденційного регулювання. Пруденційне регулювання фінансів в умовах 



104 

нестабільності має зводитися не лише до моніторингу діяльності банківських 

установ, хедж-фондів і рейтингових агентств, а також контролювати фінанси 

ризикоутворюючих підприємств, що кількісно і якісно характеризують фінансово-

господарську діяльність цих підприємства. 

Сутність терміна "прудеційність" трактується як розсудливість, обачність, 

розумність та передбачення. Прудеційність (від лат. prudentia – знання, 

благорозумність) далекоглядність (від старофранцузької prudence) – 

розсудливість, обачність щодо небезпеки чи ризиків. Цей термін також 

трактується як мудрість, розуміння та знання 220. Виявлення та зниження 

ризиків, які можуть загрожувати стабільності банківської системи та призводити до 

розбалансування реального сектора економіки є основними  завданнями 

Європейської ради системних ризиків.  

Європейська система фінансового нагляду будується на двох 

"взаємодоповнювальних стовпах" макро- і мікропруденційного нагляду [339]. На 

нашу думку, така система має будуватися на трьох стовпах, включаючи 

пруденційний корпоративний нагляд. Для підприємств включення його в процес 

мінімізації ризиків, які виникають на рівні національної економіки та світових 

ринках, надасть йому можливість ухвалювати управлінські рішення та вносити 

пропозиції щодо впливу на процеси, адекватні ситуації. Це сприятиме 

підвищенню ефективності фінансової взаємодії держави та підприємств через 

застосування інструментів уникнення або зменшення фінансових втрат. Такий 

підхід не суперечить макропруденційній політиці та ґрунтується на трьох 

визначальних елементах: мета (обмеження розгортання системного ризику та його 

поширення на окремі інституційні сектори та економіку загалом); сфера дії (на 

фінансову систему загалом, а не окремі компоненти); інструменти (методи 

прогнозування, виявлення та локалізація системних ризиків і управління ними) 

455; 475; 530.  

В Україні існує необхідність удосконалення механізмів макропруденційного 

нагляду за банківською системою та поступовим поширенням їх на підприємства, 

удосконаленням системи державного управління на пруденційній основі із 
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встановленням індикаторів фінансової безпеки, в першу чергу, в рамках взаємодії 

держави та підприємств. 

Для зменшення ризику національних фінансових систем та загалом 

забезпечення макроекономічної стабільності  має удосконалюватися контроль за 

ризиковим рухом фінансових ресурсів підприємств. Важливе значення мають 

фінанси підприємств, оскільки є факторами, що впливають на їхню фінансову 

стійкість у поточному та планових періодах, а також мають зворотну реакцію 

підприємств на регуляторні та ринкові зміни, з державними фінансами, а загалом 

з ефективністю фінансової взаємодії держави та підприємств.   

Таким чином принцип "участі держави в економічному розвитку" може бути 

реалізовано через взаємозв‟язок чотирьох рівнів системи (державний, 

регіональний, рівень підприємств і домогосподарств) та каналів впливу на 

фінанси підприємств. Застосування на кожному рівні відповідних інструментів, 

методів регулювання створюватиме додаткові передумови для забезпечення 

ефективної взаємодії держави та підприємства.  

Це має виражати сутнісну сторону їх фінансових відносин, зокрема щодо  

формування та використання фінансових ресурсів. 

Взаємоузгодженість процесів безпосередньо зачіпає засоби врівноваження 

фінансової системи. Важливим є також канали інформаційного та організаційно-

правового забезпечення, що є непрямим каналом впливу, але суттєво 

позначається на фінансах підприємства, зокрема на обсязі витрат звичайної 

діяльності; а також на якості прийняття інвестиційних рішень держави.  

До інструментів (див. рис.1.1), які потребують організаційно-правового 

забезпечення, можна віднести: 

1) загальні інструменти регулювання діяльності підприємств: 

  умови оподаткування, види і ставки податків, внесків, мінімальних внесків 

ЄСВ, нарахування та сплати рентних платежів; 

  обмеження видів діяльності: ліцензії, патенти, квоти, сертифікати 

відповідності ДСТУ, ISO, технічні регламенти, стандарти якості продукції, 

маркування, антидемпінгові мита; 
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 визначення умов здійснення господарських операцій: тарифи природних 

монополій та державної верифікації, ціноутворення на соціально значущі товари й 

послуги, екологічні обмеження, мінімальна заробітна плата; 

 реалізація політик:  промислової, інвестиційної, валютної, амортизаційної, 

дивідендної, управління державним майном, антимонопольної; політики захисту 

конкуренції та розподілу прибутку; 

2) спеціальні інструменти регулювання діяльності підприємств, вибір яких 

залежить від можливості держави впливати на участь підприємств у процесах 

фінансового забезпечення інноваційної економіки, зокрема для: приватизованих 

підприємств – моніторинг виконання інвестиційних зобов'язань; підприємств – 

одержувачів державної підтримки – контроль над ефективністю і 

результативністю інноваційно-інвестиційних проектів, для реалізації яких надано 

державну підтримку, резервуванням підприємствами коштів на покриття втрат від 

інвестиційних ризиків, страхуванням ризиків; підприємств, віднесених до 

природних монополій, – контроль за формуванням тарифів; державних і 

комунальних підприємств – управління інноваційною діяльністю; підприємств, 

які входять до складу ТНК, – моніторинг фінансових потоків та інвестицій за 

межами України. 

Залучення технологічних ресурсів ТНК в економіку України в цілому 

мають позитивний вплив на інноваційно-інвестиційну діяльність 

промисловості та їхню результативність. Водночас залежність 

модернізаційних процесів вітчизняних виробництв від іноземних технологій 

викриває низку проблем. Одна з них – висока залежність українських 

виробників від імпорту проміжних товарів. Її вирішення вимагає реалізації 

послідовної промислової політики із заохочуванням іноземних компаній до 

придбання необхідних напівфабрикатів на вітчизняному ринку, що 

спонукатиме до створення додаткового попиту й нових робочих місць в 

економіці України має узгодження зв‟язків з вітчизняними виробниками, то 

допомогою мають стати обов‟язкові положення інвестиційних угод, що 

стосуються місцевого виробництва вмісту продукції, за умови, що необхідний 
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для цього потенціал існує. Слід наголосити на тому, що без покращення 

фізичної інфраструктури, людського капіталу й фінансової системи вкрай 

складно забезпечити довготривалий інноваційно-інвестиційний ефект від 

залучення технологій ТНК [286, с.38]. 

Структурні компоненти загальної участі держави в економічних процесах 

можуть, як позитивно, так і негативно, позначатися на фінансах підприємств, 

зокрема: на забезпеченні інноваційної діяльності підприємств; перенесенні та 

перерозподілі ризиків суб'єктів сектору загальнодержавного управління, 

фінансових корпорацій та домогосподарств на фінанси підприємств; 

застосуванні оптимального диференційованого регуляторного навантаження 

(у тому числі чистого податкового навантаження). Такий підхід потребує 

удосконалення завдань Міністерства економічного розвитку і торгівлі 

України, як регулятора, що має визначати порядок реалізації державної 

політики у сфері забезпечення ефективної фінансової взаємодії держави та 

підприємств; регламентації взаємозв‟язків окремих елементів державної 

фінансової політики в контексті забезпечення ефективної фінансової взаємодії 

(рис. 2.1) тощо.  

Рушійною силою заощаджувального процесу на рівні домогосподарств є 

мотиви формування заощаджень, які не є випадковим наслідком перевищення 

доходів над витратами, що спонукають до інвестування. Очевидно, що 

домогосподарства у прийнятті рішення про інвестування керуються різними 

мотивами (або групою споріднених мотивів) залежно від вікової структури 

домогосподарства, місця проживання, матеріального становища, освітнього і 

культурного рівня, традицій соціуму, наявності професійної освіти або 

навичок в інвестуванні, наявності сімейного бізнесу, що потребує 

інвестування, рівня громадської свідомості тощо [266]. Потребує уваги 

подальше вдосконалення єдиних, прозорих механізмів, процедур реєстрації та 

діяльності суб‟єктів малого та середнього бізнесу, їх державної фінансової 

підтримки, діяльності вже створених інститутів фінансової підтримки; 

сприяння розвитку співпраці малого і великого бізнесу [203, с.126].  
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Ефективною можна вважати бюджетну політику, концепція якої забезпечує 

максимально можливе на даному етапі досягнення мети державного фінансового 

господарювання і забезпечення бюджетної рівноваги на основі найбільш повної 

реалізації функціональних можливостей (функцій) бюджету [184, с.57]. 

Стратегічне планування передбачає концентрацію зусиль і ресурсів держави на 

вирішенні найактуальніших і стратегічно важливих проблем розвитку 

національної економіки [302]. Тактичне планування виступає інструментом 

реалізації стратегічних цілей і завдань. У тактичних планах передбачаються 

сукупність заходів, порядок і терміни їх реалізації, ресурси тощо [99; 102, с.85]. 

З приводу встановлення взаємозв‟язків окремих елементів державної 

фінансової політики в контексті забезпечення ефективної фінансової взаємодії 

держави та підприємств існують різні точки зору. Найпоширенішою є думка,  що 

ефективність фінансової взаємодії держави та підприємств залежить від довіри 

підприємств до заходів держави [113, с. 48], а одним із підходів до відновлення 

або формування довіри є скорочення державою вартості адміністративних послуг 

для підприємств, зокрема шляхом зменшення кількості платних послуг, 

інформатизації надання послуг). Подолання недовіри до ефективності держави 

полягає у забезпеченні прозорості державних закупівель, а також здійснення 

бюджетних видатків [113, с. 48].  

Слід зазначити, що аудит стану державних закупівель, проведений 

Рахунковою палатою України показав, що у 2015–2016 рр. система публічних 

закупівель була неефективною, тобто такою, що не забезпечувала конкурентності 

на ринках товарів, робіт і послуг та не сприяла законності, ефективності 

використання державних коштів. Запровадження у 2016 р. електронної системи 

закупівель «Prozorro» не стало вирішальним чинником у запобіганні незаконному 

та неефективному використанню державних фінансових ресурсів [125]. 

Підхід щодо подолання недовіри до ефективності держави, який полягає у 

забезпеченні прозорості публічних закупівель, а також здійснення бюджетних 

видатків, звужує сукупність фінансових відносин держави та підприємств. При 

цьому скорочення адміністративних послуг, а потім тривале очікування 



110 

 

формування довіри підприємств до дій держави, призведе до втрати можливостей 

щодо знаходження шляхів співфінансування інноваційної діяльності та 

ускладнюватиме умови для переходу до інноваційної та конкурентоспроможної 

економіки. Крім цього, проведення органами загальнодержавного управління 

різних рівнів розрізнених заходів щодо забезпечення розвитку підприємств є 

більше декларативним, оскільки такі заходи неспроможні покращити ставлення 

підприємств до держави та вирішити проблеми забезпечення ефективної взаємодії 

держави та підприємств.  

За результатами опитування підприємств в рамках проекту "Щорічна оцінка 

ділового клімату в Україні" у 2016 р. виявлено, що лише 14% підприємств 

вважають державу "партнером бізнесу" [12]. Дотримання регуляторних вимог 

малими та середніми підприємствами супроводжується значними витратами 

(загальні витрати МСП на проходження зазначених процедур протягом 2016 р. 

становили в середньому 27412 грн., без урахування суми сплачених упродовж 

досліджуваного періоду податків) [12]. Дані опитування свідчать про необхідність 

впорядкування інструментів державного стимулювання та регулювання окремих 

аспектів  діяльності підприємств.   

Правове закріплення норм, що враховують принципи ефективної взаємодії 

держави та підприємств, має здійснюватися шляхом взаємоузгодження  

фінансової, промислової, інвестиційної, амортизаційної, дивідендної політики, 

політики управління державним майном, антимонопольної політики; політики 

захисту конкуренції та розподілу прибутку; стратегій і програм економічного 

розвитку України, а також відповідних законодавчих актах. При цьому заходи з 

реалізації стратегій та програмних документів мають розроблятися у тісному 

взаємозв'язку з джерелами та обсягами їх фінансування. Це дозволятиме 

забезпечити ефективну фінансову взаємодію держави та підприємств, а також 

фінансування розвитку економіки на інноваційній основі. 

Підґрунтям розробки адаптивного механізму фінансової стратегії 

підприємства є концепції сталого розвитку, вартості та системного і сценарного 

підходів. Ґрунтуючись на системному підході концептуальну модель фінансової 
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стратегії можна представити у послідовності за наступними етапами: формування 

цільової функції, ідентифікація і прогнозування факторів сталого розвитку 

підприємства, формування фінансової стратегії в системі управління вартістю 

підприємства, розробка альтернатив фінансової стратегії, заснованих на системі 

показників сталого розвитку підприємства, формування стратегічного плану у 

відповідності з ресурсними можливостями, контроль та оцінка результативності 

фінансової стратегії [158, с.39]. 

Таким чином, можна зробити висновок, що принципи забезпечення 

ефективної фінансової взаємодії держави та підприємств реалізуються через 

загальні принципи господарювання, визначені у Господарському кодексі України. 

З метою запровадження розробленої концепції фінансової взаємодії держави та 

підприємств слід на законодавчому рівні скасувати положення щодо обмежень 

державного регулювання економічних процесів, і ввести принцип "участі держави 

в економічному розвитку". Це дозволить  розширити інструменти державного 

стимулювання інноваційного розвитку, продовжуючи заходи щодо зменшення 

надмірного регуляторного навантаження на підприємства, посилення контролю та 

недопущення порушень умов конкуренції.  

 

 

2.2. Види регламентації ефективної фінансової взаємодії держави та  

підприємств 

 

Регламентація
1
 ефективної фінансової взаємодії держави та підприємств має 

здійснюватися, базуючись на потребах забезпечення розвитку національної 

економіки та їх фінансових можливостях. Слід враховувати, що для країн з 

                                                           
1
 За існуючих у науковій літературі підходів, регламентацію трактують лише як нормативно-правове 

забезпечення. У дисертації автором застосовано широкий підхід, за яким регламентація розглядається як 

сукупність норм, процедур, методик, підходів, що  визначаються законодавчими, іншими нормативно-правовими 

актами, рішеннями Конституційного Суду, іншими судовими рішеннями, настановами Європейського 

Співтовариства, рішеннями Європейського Суду, професійними організаціями (передова практика здійснення 

процедур), а також внутрішніми документами кластерів, об'єднань підприємств, акціонерних компаній, інших 

підприємств. Видами регламентації (у сфері фінансової взаємодії держави та підприємств) можуть бути допустимі 

напрями державної підтримки та структура джерел отримання такої підтримки.      
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малою, переважно сировинною економікою з метою забезпечення ефективної 

фінансової взаємодії держави та підприємств, а також розвитку інноваційної та 

конкурентоспроможної економіки загалом, необхідно: 

 формувати інноваційну домінанту з подальшим розвитком на цій основі 

домінанти ефективності національної економіки;  

 збільшувати доходність поточної та інноваційно-інвестиційної діяльності;  

акумулювати державою та підприємствами капітал на виконанні своїх функцій та 

підвищенні конкурентоспроможності; 

 запроваджувати механізми зниження рівня інноваційно-інвестиційних 

ризиків для держави та підприємств. 

Формування інноваційної домінанти потребує регламентації як на рівні 

держави, так і на рівні підприємств. Дослідження проблем фінансового 

забезпечення інноваційної діяльності підприємств (на здійснення досліджень, 

розробок і впровадження інновацій) та її результативності показали існування 

прогалин у законодавчій базі, а також низькі результати, зокрема, недостатні для 

прискорення темпів зростання інноваційної домінанти. У 2010–2016 рр. обсяг 

інвестицій в інноваційну діяльність підприємств реального сектору економіки 

України за рахунок усіх джерел фінансування становив близько 145 млрд. грн. 

Питома вага реалізованої інноваційної продукції в обсязі промислової 

зменшилася з 9,4% у 2010 р. до 1,4% або на 8 в.п.  

Необхідність вирішення цих проблем актуалізується з огляду на нові світові 

тенденції щодо фінансування та створення передумов для реалізації цілей сталого 

розвитку (ООН), переходу до четвертої промислової революції, яка за 

визначенням учасників Всесвітнього економічного форуму 2016 р., 

потребуватиме змін у всіх сферах, включаючи участь держави у розвитку 

економіки; стимулювання і підтримку досліджень, розробок та інновацій [324; 

369; 521].  

Поряд з функцією державного регулювання буде розвиватися функція 

прискорення фінансування досліджень, розробок та запровадження інновацій. 

Глобалізація сприятиме цим процесам і створюватиме можливість прискорити 
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модернізацію для країн, яким бракує власних фінансових ресурсів та 

інноваційних технологій. Однак, у країнах з малоефективними урядами та 

слабкою фінансовою системою в умовах зростаючої інтеграції та 

взаємозалежності фінансово-економічних систем світу виникає небезпека 

фінансової дестабілізації [146; 153; 154].  

Актуальність і необхідність фінансового забезпечення інноваційно-

інвестиційної діяльності констатуються багатьма вітчизняними та зарубіжними 

вченими, урядовцями, політиками, з огляду на: 

 відставання України від країн Європи у запровадженні нових 

інноваційних технологій у промисловість (не проведення фундаментального 

переоснащення вітчизняних високотехнологічних, на сьогодні, підприємств 

призводитиме до втрати їх конкурентоспроможності); високий рівень зносу 

основних фондів, матеріало- та енергомісткості виробництва, недотримання 

світових стандартів; 

 неефективну структуру економіки, деформовані пропорції між 

виробництвом, споживанням, нагромадженням; 

 необхідність розбудови промислової та транспортної інфраструктури;  

 дефіцит довгострокового фінансування; високі кредитні ставки; 

 прогалини у нормативно-правовій базі з питань регулювання і 

стимулювання інноваційної діяльності, розвитку ринку інноваційної продукції [4; 

84; 85; 89; 132; 229]. 

Законами України «Про інноваційну діяльність», «Про наукову і науково-

технічну діяльність» встановлено основні джерела фінансування наукових 

досліджень, розробок та інновацій, зокрема кошти державного та місцевих 

бюджетів України, власні та запозичені кошти суб'єктів інноваційної діяльності, 

кошти фізичних і юридичних осіб. Проте, довгострокові ресурси в економіці є 

надзвичайно обмеженими, а інноваційні процеси, особливо перші його етапи, 

недостатньо фінансуються, оскільки пов‟язані з високими ризиками втрати 

вкладеного капіталу.  У період 2011–2016 рр. основним джерелом фінансування 

інновацій були ресурси підприємств. У 2016 р. фінансове забезпечення 
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інноваційної діяльності промисловими підприємствами збільшилося майже удвічі 

порівняно з 2011 р. і становило майже 22 млрд. грн., або 95% від загального 

обсягу. Фінансовий аналіз складу витрат промислових підприємств показав, що 

частка витрат на наукові дослідження, розробки та інноваційну діяльність в обсязі 

чистого доходу від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) промисловості 

становила лише 0,33%. Крім цього, суттєво скоротилося фінансування за рахунок 

бюджетних коштів, коштів іноземних інвесторів та з інших джерел.  

У процесі стимулювання не вирішуються проблеми: нецільового 

використання податкових пільг та фінансових ресурсів підприємств від 

застосування методів прискореної амортизації; неузгодженості податкових 

реформ з іншими економічними реформами, зокрема програмами активізації 

розвитку економіки; неналежного податкового та державного фінансового 

контролю в цілому. Як відомо, відсутність цільової направленості застосовування 

окремих форм податкового стимулювання, призводить до зниження об‟єкту 

оподаткування та відповідно бюджетних надходжень від податку на прибуток. Це 

унеможливлює збільшення обсягів державних інвестицій, концентрації ресурсів 

на модернізації промисловості та загалом на досягненні національних 

економічних пріоритетів.  

У побудові інноваційної системи України були допущені серйозні помилки, 

зокрема у виборі головного напряму підтримки (основна увага має бути приділена 

не на малий і середній бізнес, а не велику промисловість).  

У ринковій економіці інноваційний процес повинен спиратися на 

конкурентне ринкове середовище, а роль держави полягати у захисті та 

фінансовій підтримці підприємств, які взяли на себе тягар інноваційної ініціативи 

[135]. Основним завданням державної політики щодо фінансового забезпечення 

інноваційної діяльності має бути пом‟якшення інвестиційних ризиків і надання 

суб‟єктам додаткових стимулів, за умови їх участі у фінансуванні проектів 

власними коштами, з урахуванням існування ризиків прийняття поведінкових 

рішень [132; 135]. Сфера досліджень поведінкових рішень зазвичай класифікує 

дослідження на дві категорії: судження та вибір. Дослідження судження 
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стосується процесів, які люди використовують для оцінки ймовірності. Вибір 

стосується процесів, які люди використовують для вибору серед дій, беручи до 

уваги будь-яких відповідних рішень, які вони могли зробити [531, с.9]. Тому 

мають застосовуватися альтернативи державного стимулювання підприємств та 

інших інституційних інвесторів.   

Регламентація бюджетно-податкового стимулювання, а також застосування у 

податковому законодавстві прискореної амортизації – не активізувало 

інвестиційно-інноваційні процеси. Фінансові ресурси концентруються на 

забезпеченні операційної діяльності (поповнення оборотних коштів, погашення 

поточної кредиторської заборгованості), а не на оновленні технологій до рівня 

нових технологічних укладів тощо. Наслідками цього є високий рівень 

зношеності основних фондів, порівняно з іншими країнами, та низький і середній 

рівень технологій. В Україні, на відміну від інших країн, приріст зносу основних 

засобів зростає швидшими темпами, ніж приріст інвестицій в основний капітал, 

введення в експлуатацію нових основних засобів.  

Таким чином, виникає необхідність поряд із податковими пільгами для 

інноваційної діяльності застосовувати податкові обмеження та санкції щодо 

прибуткових підприємств, які не здійснюють інноваційної діяльності та 

оновлення основних засобів. Це є необхідним заходам, оскільки в Україні поки 

що існує тісний зв'язок тіньового і законного бізнесу, застосування 

підприємствами схем ухилення від сплати податків або мінімізація їх сплати. 

Визначення податкових обмежень дозволяє одночасно застосовувати інструменти 

державного стимулювання та державного регулювання з метою активізації 

фінансування інноваційної діяльності. Такий підхід показав свою дієвість у 

Південній Кореї та інших країнах, які досягають високої результативності 

інноваційної діяльності.  

І.Крисоватим запропоновано у випадках критичного ступеню зносу основних 

фондів збільшувати ставку податку на прибуток на процент перевищення 

фактичним зносом критичного показника зносу [170]. 
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Регламентація ефективної фінансової взаємодії держави та підприємств має 

включати норми щодо формування фінансового забезпечення інноваційної 

діяльності.  При цьому має враховуватися поточний фінансовий стан підприємств 

реального сектора економіки, досвід країн ЄС щодо досягнення ними третього 

етапу розвитку економіки, а також особливості країн з малою та переважно 

сировинною економікою.    

Фінансове забезпечення наукових досліджень, розробок та інновацій (далі – 

R&D&І) є важливим завданням ЄС, що має на меті зміцнення наукових і 

технологічних основ розвитку для підвищення продуктивності праці, формування 

інноваційної та конкурентоспроможної економіки, забезпечення довгострокового 

економічного зростання. У кожній країні ЄС є певні особливості щодо залучення 

джерел фінансування та застосування окремих видів державної підтримки, 

передбачених Рамковим положенням для державної допомоги на дослідження, 

розробки та інновації. Уряд може фінансувати R&D&І за рахунок поєднання 

прямих і непрямих інструментів [377]. Пряма державна підтримка здійснюється в 

основному через державні закупівлі, надання грантів (на конкурсній основі), 

субсидій, кредитів або часткового фінансування витрат, зокрема з передачі знань. 

Це дозволяє уряду розвивати певні напрями діяльності у сфері R&D&І, в яких 

країна матиме конкурентні переваги, соціальну віддачу (екологічно чисті 

технології тощо) за низького рівня прибутку. Аналіз показав, що 55% загальних 

витрат у ЄС (28) у 2015 р. фінансувалися підприємствами, 31 – урядом, 14% 

іншими інвесторами.   

За висновками експертів ОЕСР, податкові стимули дають можливість 

зменшити граничну вартість досліджень, розробок та інновацій, проте заохочують 

до проведення короткострокових прикладних досліджень, використання новітніх 

технологічних виробничих процесів і поетапного запровадження інновацій, а не 

радикальних проривів. Прямі субсидії, державні закупівлі більш орієнтовані на 

довгострокові дослідження
 
[399; 409].

 

У Німеччині основними джерелами фінансування R&D&І є інвестиції 

підприємств та уряду. Компанії інвестують у наукові дослідження та розробку 
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інновацій, а також на придбання сучасного обладнання й техніки. У 2013–2014 рр. 

пряме бюджетне фінансування в Німеччині (надання грантів, контрактів і 

кредитів) здійснювалося на рівні 0,08% та 0,07% ВВП, відповідно [406; 410].  При 

цьому законодавством не передбачено надання непрямої підтримки уряду через 

податкові пільги для стимулювання діяльності досліджень, розробки та інновацій, 

за винятком особливих випадків – нарахування амортизації будівель в рамках 

забезпечення охорони навколишнього середовища. Важливим джерелом 

фінансування є банківське кредитування. Інноваційно-інвестиційні проекти 

можуть фінансуватися за програмами кредитування «KfW-                

Unternehmerkredit Plus», якщо вони є об‟єктом програм ЄС–Горизонт 2020, 

Інвестиційної програми Європейського фонду стратегічних інвестицій «EFSI» 

[392]. Кредит надається за проектом в сумі до 7,5 млн. євро. до 10 років з 

процентною ставкою 1% річних. Доступність джерел фінансування інвестицій 

позитивно впливає на розвиток підприємств. Коефіцієнт прибутковості 

підприємств збільшився з 41,46% у 2013 р. до 41,65% у 2015 р., або на 0,19 в.п. 

[395; 406; 410] . Коефіцієнт прибутковості нефінансових корпорацій визначається 

шляхом ділення суми валового операційного прибутку на обсяг створеної валової 

доданої вартості [395; 406; 410]. 

У Франції впродовж 2011–2015 рр. застосовувалася комбінована бюджетно-

податкова підтримка R&D&І та продовжується диверсифікація інших джерел 

фінансування для розширення інноваційно-інвестиційного простору та 

прискорення темпів запровадження інновацій. Бюджетно-податкова підтримка 

становить близько 0,39% ВВП та надається у формі прямого бюджетного 

фінансування (у розмірі 0,12% ВВП), податкових пільг (0,27% ВВП). Податкова 

пільга у вигляді податкового кредиту становить [409; 410]: для діючих 

підприємств – 50% від загального обсягу витрат на проведення наукових 

досліджень; для новостворених компаній сума податкового кредиту становить 

50% від загального обсягу витрат на проведення досліджень у звітному році; 

податковий кредит відшкодовується з бюджету. Податковим кодексом 

передбачено застосування прискореної та бонусної амортизації основних засобів. 
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Важливим джерелом фінансового забезпечення R&D&І є банківське 

кредитування. Державним банком розвитку Франції у 2016 р. спрямовано в 

економіку більше як 24 млрд. євро. [391; 460]. Результатом такої політики 

фінансування інноваційно-інвестиційної діяльності підприємств є зростання та 

оновлення основних засобів, про що свідчить коефіцієнт інвестування. У період 

2009–2015 рр. встановилась тенденція зростання цього коефіцієнта до 22,86% у 

2015 р. – загалом за період він збільшився на 1,32 в.п. Коефіцієнт прибутковості 

збільшився з 29,94% у 2013 р. до 31,45% у 2015 р., або на 1,51 в.п. [401]. 

У Великій Британії за період 2011–2015 рр. відбувалися зміни структури 

джерел фінансування. Бюджетно-податкова підтримка становить близько 0,23% 

ВВП та здійснюється у формі прямого бюджетного фінансування (у розмірі 0,1% 

ВВП), податкових пільг (0,13% ВВП) [395; 406; 410]. У Великій Британії уряд 

створив перспективну програму із закупівель зобов‟язань і витрат виробництва 

певних товарів або послуг (взаємодія отримувача та постачальника є основними 

особливостями цієї програми). Податкові пільги на науково-дослідні розробки 

надаються у вигляді збільшеного вирахування витрат на наукові дослідження та 

розробки при визначенні оподаткованого прибутку [422]. Збільшення коефіцієнту 

прибутковості підприємств із 33,96% у 2013 р. до 35,56% у 2015 р., або на 1,6 в.п. 

та коефіцієнту інвестування
 
у період 2009-2015 рр. з 15,7% до 17,33% у 2015 р. – 

загалом за період він збільшився на 1,63 в.п., може свідчити про успішність 

здійснення бюджетно-податкового стимулювання [395; 406; 410].   

У Південній Кореї проводиться політика збільшення фінансування R&D&І. За 

підсумками 2015 р. Корея входить в першу п‟ятірку виконавців наукових досліджень 

[410]. Наукові дослідження, розробки та інновації в основному фінансуються 

великими виробничими конгломератами. Упродовж 2011–2014 рр. інвестування 

державного сектора становило лише близько 11% від загального обсягу фінансування 

[395; 406; 410]. Південною Кореєю надаються різні види податкового кредиту для 

стимулювання проведення досліджень і розробок (R&D), зокрема: 

 податковий кредит для досліджень і підтримки робочої сили: надається у 

розмірі 2–3%, 8–15%, 25% вартості основних фондів, придбаних для проведення 
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досліджень і розробок (відповідно для великих, середніх та малих підприємств); 40% 

та 50% середньорічного обсягу поточних витрат на проведення досліджень і розробок 

(відповідно для великих та для малих і середніх підприємств); 

 додатковий кредит на здійснення інвестиційних проектів з досліджень і 

розробок у стратегічних для розвитку сферах, визначених урядом, до кінця грудня 

2018 р., у 20% і 30% поточних витрат (відповідно для великих та для малих і середніх 

підприємств). Невикористаний кредит може бути перенесений на наступні п'ять років; 

 податковий кредит для поширення технологій серед малих і середніх 

підприємств (Корейські патенти – «режим коробки»): у розмірі 50% вартості патенту 

для великих підприємств, які передають патент малим і середнім підприємствам; у 

розмірі 25% доходів, одержуваних малими і середніми підприємствами, від 

використання патентів; 7% від суми, сплаченої малими і середніми підприємствами за 

використання патенту (оренда або викуп); 

 податковий кредит для злиття або придбання інноваційної технології малого і 

середнього бізнесу в розмірі 10% вартості основних засобів та нематеріальних 

активів; 

 податковий кредит для інвестицій у нові енергозберігаючі об'єкти в розмірі 

1%,  3%,  6% вартості таких об'єктів (відповідно для великих, середніх та малих 

підприємств); 

 податковий кредит для інвестицій в обладнання для захисту навколишнього 

середовища у розмірі 3%, 5%, 10% їх вартості (відповідно для великих, середніх та 

малих підприємств) [440]. 

Поряд із стимулюванням застосовуються і окремі регуляторні інструменти. 

Починаючи з січня 2015 р., урядом введено додатковий податок на прибуток 

надприбуткових юридичних осіб у розмірі 10%, якщо витрати компанії з 

інвестування, підвищення заробітної плати, а також виплати дивідендів нижчі за 

встановлений рівень (80% або 30% оподатковуваного доходу). Національним 

законодавством визначено, що корпоративні платники податків несуть 

відповідальність за мінімальний податок, який визначається на рівні: 10% доходів, 

якщо податкова база складає 10 мільярдів корейських вон; 12% від податкової бази, 
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що перевищує 10 мільярдів корейських вон; 17% від податкової бази, що перевищує 

100 мільярдів корейських вон) для великих підприємств;  для малих і середніх 

підприємств – мінімальний податок на рівні 7% від оподатковуваного доходу. 

Податковим законодавством для нарахування амортизації передбачено застосування 

прямолінійного методу та методу зменшення залишкової вартості основних засобів. 

Хоча податкове законодавство визначає стандартні терміни корисного використання 

по кожному виду активів, вони можуть бути збільшені або зменшені на 25% (в межах 

50% після погодження з податковими органами) від стандартного строку корисного 

використання на вибір платника податків.  Сума амортизації вираховується з бази 

оподаткування податком на прибуток, якщо вона використовується за призначенням – 

на придбання, відновлення основних засобів. Банк розвитку Південної Кореї надає 

кредити на реалізацію інноваційно-інвестиційних проектів на загальних умовах. 

Для дослідження альтернативного підходу до джерел фінансування досліджень, 

розробок та інновацій розглянуто досвід В‟єтнаму. Структура фінансування 

регулюються Міністерством планування та інвестицій. Державний інвестиційний 

план на 5 років (2016–2020 рр.) визначає обсяги фінансування та напрями 

використання фінансових ресурсів в частині державних інвестицій та підприємств 

державної власності. За участю держави у В‟єтнамі здійснюються великі інвестиційні 

проекти (за рахунок бюджету та випуску державних облігацій). Заплановано 

інвестувати в економіку близько 300,1 трильйонів донгів, у т.ч. з бюджету 252,6 

трильйонів донгів. Упродовж 2011–2015 рр. змінювалася структура джерел 

фінансування інвестиційної діяльності: збільшувалася частка підприємств, 

банківських кредитів та зменшувалася частка бюджетних інвестицій (на 9,7 в.п. з 

52,1% у 2011р. до 42,4% у 2015 р.). Крім цього, передбачено надання податкових 

пільг. Податкові пільги надаються для стимулювання інноваційно-інвестиційної 

діяльності в окремих видах економічної діяльності (високотехнологічного 

спрямування), складних соціально-економічних районах та для реалізації масштабних 

інвестпроектів (вартість проекту понад 6 трильйонів донгів (близько 7 млрд. грн. за 

курсом на 05.02.2017 р.); термін надання пільги до 3-х років, результативність на 

перший рік після завершення проекту – мінімальний дохід 10 трильйонів донгів 
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(близько 12 млрд грн курсом на 05.02.2017 р.)  в рік, мінімальна чисельність 

персоналу 3000) [532]. Податкові пільги на інвестиційний проект (яким 

передбачено створення виробництва товарів, що мають "міжнародну 

конкурентоспроможність", річний дохід перевищуватиме 20 трильйонів донгів на 

рік протягом п'яти років з першого року отримання доходів, з мінімальною 

чисельність персоналу 6000) надається на період від 3 до 15 років. Обов‟язковою 

умовою надання пільг є цільова спрямованість проектів, а саме реалізація у сфері 

високих технологій, інформаційних технологій, легкої промисловості (швейна, 

текстильна, взуття); а також відповідність продукції стандартам якості ЄС. 

Застосовуються пільгові ставки податку на прибуток в розмірі 10%, 15% і 17% 

(стандартна ставка 20% з 01 січня 2016 р). Податкове стимулювання здійснюється 

для розширення існуючих підприємств, а саме: придбання основних засобів 

вартістю, більш як 20 млрд донгів (або 10 млрд. донгів, якщо проекти 

реалізуються в районах зі складними соціально-економічними умовами). 

Податкові канікули надаються новоствореним підприємствам на 3 роки і 9 

наступних років сплачується 50% ставки податку на прибуток, які реалізують 

інвестиційні проекти для виробництва: енергозберігаючих товарів; машин та 

устаткування для обслуговування сільського господарства; іригаційного 

обладнання; кормів для великої рогатої худоби і птиці; високоякісної сталі. 

Здійснюється податкове стимулювання підприємств для їх участі у державному 

фонді розвитку з метою отримання необхідного фінансування наукових 

досліджень та запровадження інновацій. Законодавчо закріплено можливість 

сплати до Фонду у розмірі до 10% річного прибутку до оподаткування [532]. До 

амортизації відносяться як до процесу відновлення інвестиційного капіталу. 

Застосовується прямолінійний метод нарахування амортизації. Акціонерний 

комерційний Банк інвестицій та розвитку В'єтнаму здійснює кредитування за 

інвестиційними проектами у розмірі до 85% від загального обсягу інвестицій на 

період до 15 років. Крім цього банк здійснює підтримку експорту [355]. Держава 

заохочує інвестиції у технології, винаходи, у створення повного ланцюжка 

виробництва продукції, що експортується, інтеграцію в глобальні ланцюжки 
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доданої вартості. Концентрація внутрішніх ресурсів та залученого капіталу на 

інвестиціях в технології та інновації здійснюється через систему фондів розвитку: 

державного фонду розвитку, Національного інноваційного фонду технологій, 

венчурного інвестиційного фонду, фонду розвитку підприємств (створюється 

підприємством у розмірі від 3% до 10% оподатковуваного доходу). Ресурси фонду 

розвитку підприємства можуть спрямовуватися на фінансування власних 

інвестиційних проектів, проектів державно-приватного партнерства, завдань 

науково-технічного співробітництва відповідно до протоколів уряду, або можуть 

перераховуватися як внески до державного фонду розвитку на центральному та 

місцевому рівнях.  

Проведене дослідження вказує на можливість поєднання та застосування 

численних інструментів державного стимулювання та регулювання діяльності 

підприємств.   

Узагальнення зарубіжного досвіду дає підстави для визначення видів 

регламентації ефективної фінансової взаємодії держави та підприємств: 

 1) законодавчі та нормативно-правові акти, розпорядчі документи органів 

загальнодержавного управління різних рівнів, судова практика спрямовані на 

забезпечення державного стимулювання та регулювання окремих видів 

діяльності підприємств; 

2) внутрішні розпорядчі документи підприємств, рішення загальних зборів 

власників підприємства, рішення керівних органів корпоративних підприємств. 

За ринкових умов держава регламентує фінансову взаємодію на макрорівні та 

захищає дотримання законності і не порушення прав у внутрішніх регламентах 

ведення господарської діяльності підприємств.  

Застосування різних видів регламентації ефективної фінансової взаємодії 

держави та підприємств дозволить досягти найкращих результатів фінансового 

забезпечення інноваційної діяльності підприємств та сприяти розширенню 

інноваційної домінанти розвитку національної економіки. 

Поряд з цим має значення розробка та регламентація державою прогнозів 

макроекономічних показників, середньострокового бюджетного планування на 
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постійній основі на рівні державного та місцевих бюджетів, включаючи бюджети 

розвитку.  

Це дозволить прогнозувати  фінансове забезпечення розвитку інноваційної та 

конкурентоспроможної економіки, залучаючи для її потреб фінансові ресурси 

суб'єктів інституційних секторів економіки на взаємовигідних умовах.  

Збалансування фінансових ресурсів системи передбачає достатнє фінансування 

операційної та інноваційної діяльності підприємств, що сприятиме здійсненню 

необхідного оновлення діючих підприємств, а  також надасть можливість 

здійснювати державні інвестиції у інноваційно-інвестиційні проекти.  

Для зменшення інвестиційних ризиків також пропонується регламентувати 

участь держави в акумуляції відповідним державним банком фінансових ресурсів, 

зокрема коштів підприємств, страхових компаній, недержавних пенсійних фондів, 

домогосподарств, інших інвесторів, які використовуються для подальшого 

фінансування інноваційно-інвестиційних проектів у формі позик, що передбачає 

своєчасність надання, використання й повернення коштів банку. Це буде 

вирішувати проблеми підприємств, оскільки формування ефективної фінансової 

взаємодії держави та підприємств ускладнюється дефіцитом власних коштів 

підприємств, зменшенням іноземних інвестицій через високий країновий ризик 

інвестування, високою вартістю банківських кредитів, нерозвиненістю механізмів 

залучення підприємствами коштів домогосподарств, інших ресурсів, які можуть 

бути спрямовані на реалізацію інноваційно-інвестиційних проектів. З боку 

держави будуть вирішуватися проблеми щодо тривалості процесів відбору 

проектів, формування реєстру інноваційно-інвестиційних проектів, складання 

державної програми, законодавчого закріплення отримання державної підтримки 

(проект державного бюджету на наступний рік), отримання державної підтримки 

та її спрямування на реалізацію інноваційно-інвестиційного проекту. Тож, 

регламентації підлягають інструментарій реалізації бюджетно-податкової, 

грошово-кредитної, промислової політики та політики міжнародної торгівлі, а 

також важелі впливу на економіку. Крім того, це дозволить регламентувати 

проектне фінансування, що передбачає прогнозування державних і приватних 
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інвестиційних ресурсів для реалізації інноваційно-інвестиційних проектів та 

фінансовий контроль над акумуляцією, реалокацією та ефективністю 

використання таких ресурсів. Такий підхід базується на пріоритетності 

своєчасного фінансування проекту, що досягається через регламентацію 

застосування фінансових важелів для формування власних ресурсів та залучення 

тимчасово вільних ресурсів підприємств, банків, страхових компаній, 

недержавних пенсійних фондів, домогосподарств за умов зниження вартості 

(ціни) фінансування. Це сприятиме  запровадженню структурного фінансування, в 

рамках якого можуть створюватися  інвестиційні платформи для фінансового 

забезпечення інноваційно-інвестиційних проектів підприємств та активізації 

інвестиційних процесів загалом.  

 

 

2.3. Структурне фінансування як інструмент ефективної взаємодії держави 

та підприємств 

 

Відповідно до Бюджетного кодексу України держава здійснює 

співфінансування інноваційно-інвестиційних проектів підприємств шляхом 

бюджетного кредитування та надання субвенцій. Прийняття державою  

інвестиційних рішень про надання підприємствам субвенцій на виконання 

інвестиційних проектів ґрунтується на таких основних принципах [56]: 

1) принцип об'єктивності та відкритості – отримувач субвенції визначається за 

прозорими процедурами; 

2) принцип єдності – розподіл коштів має забезпечити реалізацію системи 

національних цінностей і завдань інноваційного розвитку та сприяти зменшенню 

відмінностей в рівні життя населення різних регіонів країни; 

3) принцип збалансованого розвитку – надання державної підтримки 

територіям з урахуванням їх потенціалу; 

4) принцип цільового використання коштів – субвенція використовується 

виключно на мету, визначену її надавачем, з урахуванням прогнозних та 
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програмних документів економічного та соціального розвитку країни і 

відповідної території, державних цільових програм, прогнозу бюджету на 

наступні за плановим два бюджетні періоди. 

Враховуючи, що субвенції на виконання інвестиційних проектів (згідно зі 

статтею 105 Бюджетного кодексу України) надаються на безповоротній основі та 

мають чітко визначене призначення, необхідно законодавчо закріпити норму 

щодо повернення у повному обсязі або часткового повернення отриманих 

підприємствами субвенцій, у разі нецільового їх використання. Це узгоджується з 

європейськими принципами надання державної підтримки підприємствам. У 

зв'язку з цим, пропонується доповнити принцип цільового використання коштів 

нормою, яка кореспондує з вимогами щодо використання податкових пільг. 

Відповідно до Податкового кодексу України податкові пільги, використані не за 

призначенням, повертаються до відповідного бюджету з нарахуванням пені в 

розмірі 120% річних облікової ставки Національного банку України [237]. Таким 

чином, встановлюватиметься основна умова надання субвенцій (цільове 

використання бюджетних коштів на виконання інвестиційних проектів), а також 

визначатиметься порядок їх повернення та сума розрахунку пені (як 

відшкодування втрат бюджету). Субвенції на виконання інвестиційних проектів 

надаються з державного бюджету місцевим бюджетам з урахуванням таких 

основних засад [56]: 1) економічної ефективності досягнення цілей 

інвестиційного проекту із залученням мінімального обсягу бюджетних коштів на 

виконання інвестиційних проектів; 2) направленості субвенції виключно на 

створення, приріст чи оновлення основних фондів комунальної форми власності; 

3) фінансової забезпеченості інвестиційних проектів, строк впровадження яких 

довший, ніж бюджетний період, необхідними фінансовими ресурсами місцевих 

бюджетів, кредитами (позиками), залученими під державні та/або місцеві гарантії, 

та коштами субвенції на їх виконання впродовж усього строку впровадження; 4) 

рівня забезпеченості об‟єктами виробничої, комунікаційної та соціальної 

інфраструктури, що підвищує інвестиційну привабливість території; 5) участі 

бюджету – отримувача субвенції: для бюджетів сіл, їх об‟єднань, селищ, міст 
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районного значення (не менш як 1% від обсягу такої субвенції); для бюджету 

АРК, обласних і районних бюджетів, бюджетів м.Севастополя, міст 

республіканського АРК та обласного значення, бюджетів об‟єднаних 

територіальних громад (не менш як 3% від обсягу такої субвенції); для бюджету 

м.Києва (не менш як 5% від обсягу такої субвенції); 6) обґрунтування 

спроможності подальшого утримання за рахунок коштів місцевих бюджетів 

об'єктів комунальної власності. 

Віднесення до основних засад норми щодо фінансової забезпеченості 

інвестиційних проектів, строк впровадження яких довший, ніж бюджетний 

період, необхідними фінансовими ресурсами законодавчо створюються умови для 

збільшення участі держави у реалізації інноваційно-інвестиційних проектів 

підприємств. Проте, відсутність належного інструментарію для забезпечення 

фінансування ресурсами місцевих бюджетів, кредитами (позиками), залученими 

під державні та/або місцеві гарантії, та коштами субвенції на їх виконання, а 

також дефіцит бюджетних коштів не дозволяє здійснювати співфінансування 

держави та підприємств інвестиційних проектів. З цією метою може бути 

запроваджено державне структурне фінансування. Найбільш прийнятним для 

виконання цього завдання міг би бути державний Банк розвитку України (після 

його створення). До цього банку можна було б передати функції здійснення 

бюджетного кредитування.       

Відповідно до Бюджетного кодексу України, кредитування бюджету 

трактується як операції з надання коштів з бюджету на умовах повернення, 

платності та строковості, внаслідок чого виникають зобов'язання перед бюджетом 

(надання кредитів з бюджету), та операції з повернення таких коштів до бюджету 

(повернення кредитів до бюджету). До кредитів з бюджету також належать 

бюджетні позички та фінансова допомога з бюджету на поворотній основі [56].  

Співфінансування державою інвестиційних проектів підприємств на умовах 

платності (плата за надання державних гарантій на рівні 0,001% річних суми 

гарантійних зобов‟язань, відсотки за державними кредитами) створює умови, за 

яких для підприємств додаткові фінансові витрати збільшують вартість 



127 

 

інвестиційного проекту, роблячи його менш непривабливим при залученні 

позикових коштів, а для держави створює інвестиційні ризики неповернення 

таких кредитів до державного та місцевих бюджетів.     

"Значна частина кредитів під гарантію уряду не відповідає тому сенсу, який 

вкладаються у це поняття в країнах з ринковою економікою. За відсутності 

працездатної процедури банкрутства та майнової відповідальності за виконання 

договірних зобов'язань значна частина кредитів, особливо у пріоритетних галузях, 

перетворюється просто в іще одну, вельми дорогу форму субсидування 

підприємств за соціально-політичними мотивами, поза критеріями економічної 

ефективності" [196, с.29].   

Таким чином, в умовах обмеженості бюджетних коштів виникає необхідність 

у запровадженні спеціальної форми державної підтримки – інноваційних 

бюджетних трансфертів підприємствам для реалізації інноваційно-інвестиційних 

проектів. Такі трансферти підприємствам мають надаватися на умовах: 1) 

повернення коштів у частці, розмір якої залежить від інноваційної спрямованості, 

прибутковості та рівня інвестиційного ризику проекту; 2) набуття державою прав 

на фінансові та інші майнові результати; 3) участі держави у капіталі підприємств. 

Така спеціальна форма державної підтримки є допустимою з точки зору не 

порушення умов конкуренції, оскільки надаватиметься на наукові дослідження, 

технічний розвиток та інноваційну діяльність підприємств, а також відповідатиме 

критерію незначної допомоги (в межах 200 тис. євро на три роки одному суб‟єкту 

господарювання) та іншим європейським вимогам.  

Інноваційні бюджетні трансферти можуть надаватися в рамках структурного 

фінансування. На сьогодні структурне фінансування є інструментом фінансування 

комерційними банками інвестиційних проектів підприємств. З метою розширення 

сфери його застосування на фінансування (зокрема, співфінансування за участю 

держави) великомасштабних інноваційно-інвестиційних проектів підприємств 

досліджено його економічна сутність та завдання в контексті складових 

забезпечення ефективної фінансової взаємодії держави та підприємств.  

Використання структурного фінансування є інструментом, який дозволятиме 
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здійснювати фінансове забезпечення (у повному обсязі) заходів досягнення 

стратегічних і тактичних цілей держави. З цією метою доцільно, зокрема: уточнити 

національні пріоритети в рамках забезпечення розвитку інноваційної, 

конкурентоспроможної економіки; визначити національних виробників-лідерів; 

регламентувати форми об‟єднання фінансових ресурсів (включаючи ресурси 

домогосподарств) для співфінансування інноваційно-інвестиційних проектів 

підприємств та участі у виробничій кооперації як на національному, так і на 

міжнаціональному рівнях. Для реалізації національних пріоритетів, подальшого 

розвитку реального сектора доцільно забезпечити формування та акумулювання 

державних активів, залучення фінансових ресурсів інших країн, бізнесу та 

домогосподарств на основі співфінансування.  

Залучення тимчасово вільних коштів до фінансування інноваційно-

інвестиційних проектів дозволить підвищити ефективність фінансових потоків. 

Зокрема, можуть бути залучені бюджетні кошти, які знаходяться на рахунках 

банків і небудуть використовуватися упродовж 60 днів і більше. Так, за даними 

Державної казначейської служби України станом на 01.01.2018 р. на рахунках 

обліковувалося 19,9 млрд.грн.    

Структурне фінансування дозволить здійснювати концентрацію капіталу на 

забезпеченні диференційованої підтримки розвитку вітчизняних виробників-

лідерів, діяльність яких спрямована на досягнення національних пріоритетів; та 

зменшення інвестиційних ризиків. Участь держави у структурному фінансуванні 

дозволить активізувати застосування фіскальних і грошово-кредитних важелів. 

Зарубіжний досвід показує, що через структурне фінансування залучалися кошти 

для реалізації проекту "Будівництво швидкісної лінії з євротунелем під Ла-Маншем" 

(залучення інституційних інвесторів, бюджетне фінансування, кредитування, цінні 

папери тощо).  

С.В.Онишко зазначає, що "…центральним питанням державної політики є 

концентрація ресурсів на пріоритетних напрямах технічного прогресу, мобілізація з 

цією метою всіх ресурсів" 222, с.50. Регулювання інвестиційної діяльності      

підприємства визначено складовою державного регулювання економіки 227. 
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Активізація інвестиційних процесів на інноваційній основі має здійснюватися із 

застосуванням інструментів державного стимулювання. При цьому інтенсивність 

їх застосування має залежати від таких критеріїв:  

 пріоритетність інвестиційних проектів за державною стратегією розвитку 

країни;  

 спрямованість проектів на нагромадження основного капіталу, запровадження 

інновацій, підтримку експортерів, імпортерів інноваційних технологій (аналогів яких 

немає в Україні), підприємств, що стабільно створюють високу додану вартість; 

 рівень інвестиційних ризиків; 

 стадія реалізації інноваційно-інвестиційних проектів (розробка проектної 

документації, завершення проекту). 

Система ефективної фінансової взаємодії держави та підприємств для 

забезпечення її цілісності, збалансованості, прозорості та адаптивності має бути 

побудована за матричним форматом (матрична структура), що включає такі рівні: 1) 

державне стимулювання підприємств; 2) регулювання окремих видів діяльності 

підприємств (із застосуванням спеціальних інструментів організації діяльності та 

управління фінансами підприємств державного сектору економіки (в цілому через 

державне майно, державні корпоративні права); 3) моніторинг за фінансами 

підприємств, діяльність яких призводить до утворення суттєвих ризиків 

(ризикоутворюючими підприємствами), та підприємств, які отримують бюджетні 

кошти, державне майно (на умовах тимчасового користування) та інші види 

державної підтримки. На кожному з цих рівнів нами пропонується застосовувати:  

 механізми системи внутрішнього управління: прогнозування, планування, 

аналіз, облік, внутрішній контроль та аудит, інформаційне та правове 

забезпечення, які здійснюються відповідно до визначених форм управління (як 

певного порядку здійснення управління): моніторинг, організація, регулювання та 

методів їхнього проведення: координації, кадрового забезпечення (освіти), 

мотивації, пруденційного (адміністративного чи економічного (ринкового)) 

регулювання; 

 інструменти управління (законодавчі та процедурні);  
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 канали управління (прямі – бюджетний канал, непрямі – монетарний, 

податковий, ціновий, споживчий та організаційно-правовий, змішаний – 

фіскально-кредитний канал);  

 важелі управління: засоби реалізації державної фінансової політики 

(бюджетна, податкова, грошово-кредитна політика) та політики ціноутворення. 

При цьому, для підприємств недержавної форми власності, діяльність яких 

не призводить до утворення суттєвих ризиків, застосовується така форма 

державного управління, як державне регулювання та моніторинг. У разі 

отримання такими підприємствами державної допомоги (на період використання 

цієї допомоги) до підприємств-отримувачів мають застосовуватися спеціальні 

інструменти. Вищенаведені канали управління відображають силу впливу 

держави на фінанси підприємств та одночасно здійснюють розповсюдження 

оберненої (зворотної) реакції підприємств реального сектора на державне 

регулювання, зокрема на заходи, спрямовані на збалансування фінансової 

системи із застосуванням таких важелів як девальвація, інфляція, державні 

інвестиції тощо. Наведена система дозволить врівноважити (збалансувати) 

інтереси держави та підприємств, визначити з урахуванням положень концепції 

фінансової рівноваги, теорії регуляції (саморегуляція: ринкова регуляція або 

дисципліна, мотиваційні чинники економічних агентів; державне регулювання) 

оціночні критерії і показники результативності руху фінансових ресурсів, 

фінансової стійкості підприємств, капіталізації та стабільності їхнього розвитку, 

а також важелі впливу держави на їх функціонування та мотивацію на 

покращення таких показників.  

У науковій літературі зазначається, що для побудови раціональних фінансово-

господарських відносин держава–підприємництво слід застосовувати сучасні 

економічні теорії раціонального вибору, суспільного розвитку, суть яких полягає у 

формуванні певних гіпотез стосовно поведінки економічних суб‟єктів та 

прогнозуванні можливих відносин між ними й державою 179; 201. З.Борисенко 

вводить поняття "конкурентна політика держави" як комплекс цілеспрямованих 

державних заходів, спрямованих на створення та захист конкурентного 
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середовища, здійснення профілактики та безпосереднє припинення порушень 

конкурентного законодавства, сприяння розвитку добросовісної конкуренції на 

товарних ринках 52. В.В.Зимовець вплив державної фінансової політики на 

фінанси підприємств розглядає як вплив на розподіл прибутку та формування 

власних джерел фінансування активів із застосуванням податкових, бюджетних 

(фіскальний канал), кредитних (кредитний канал), доходних (канал доходів) та 

інших важелів 45. Враховуючи, що канал доходів за своїм змістом відображає 

сукупний споживчий попит домогосподарств, а для підприємств зміни рівня 

попиту спричиняють зростання або скорочення обсягів доходів від реалізації 

продукції (товарів, робіт, послуг), то для більш точного розуміння сутності та 

призначення цього каналу пропонується називати – "споживчий канал". 

Визначення напрямів державного впливу на фінанси підприємств є основою для 

встановлення таких інструментів, як оцінка навантаження державного регулювання 

(регуляторного навантаження) за кожним каналом впливу та зворотного впливу, як 

реакції на дії  держави. Негативна реакція на дії держави виявляється через: 

відкриті висловлення невдоволення окремих підприємців у засобах масової 

інформації, акції протесту професійних спілок, консалтингових компаній або 

поступове застосуванням тіньових схем, участь у тіньових ланцюгах руху 

грошових ресурсів, цінних паперів, товарів і послуг. 

Беручи це до уваги, застосування тих чи інших важелів впливу має 

відбуватися з урахуванням фінансово-господарського стану підприємств, 

перспектив їх конкурентоспроможності на зовнішньому та внутрішньому ринках, 

а також мінімізації ймовірних економічних втрат держави. Як зазначалося вище, 

запровадження системи ризикоорієнтованого управління дозволить зменшити 

витрати держави на управління фінансами підприємств та втрати від ухиляння від 

сплати податків, застосування підприємцями тіньових схем та підвищити 

ефективність державного фінансового контролю. Це сприятиме формуванню  

оптимального регуляторного навантаження, що стимулюватиме подальший 

розвиток підприємств. Проте, неврахування цих аспектів призводить до 

погіршення фінансово-господарського стану підприємств-сумлінних платників 
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податків, що прямо впливає на збільшення економічних втрат держави. Ризики 

економічних втрат держави виникають, зокрема, унаслідок зменшення 

податкових доходів бюджету від податку на прибуток підприємств, погіршення 

платіжного балансу, збільшення сумнівних боргів за кредитами, виданими під 

державні гарантії тощо. 

Взаємоузгодженість дії важелів та прискорення фінансового забезпечення 

інноваційно-інвестиційних процесів через застосування структурного 

фінансування дозволить підвищити ефективність фінансової взаємодії держави та 

підприємств.  

Структурне фінансування інноваційно-інвестиційних проектів 

потребуватиме від державних регуляторів інвестиційних процесів узгодження 

своїх управлінських рішень в частині фінансового забезпечення реалізації 

інноваційно-інвестиційних проектів, зокрема Міністерства фінансів України, 

Міністерства економічного розвитку і торгівлі України, державного банку 

розвитку України, Фонду розвитку інновацій, Державної інноваційної фінансово-

кредитної установи, Офісів залучення інвестицій, Державного фонду 

регіонального розвитку, Центрів з підтримки технологій та інновацій в Україні. 

Це також вимагатиме виокремлення проектів соціальної інфраструктури та інших 

проектів, які на сьогодні надаються Державним фондом регіонального розвитку 

бюджетним установам, фінансуючи їх у загальному, передбаченому бюджетним 

законодавством порядку, а також комерційних проектів підприємств, які 

спрямовано на підвищення конкурентоспроможності економіки регіонів. Такий 

підхід буде основою при побудові інвестиційних платформ, які успішно 

застосовуються у країнах ЄС. Платформи є корисним інструментом для 

використання державного фінансування з метою залучення приватних інвесторів 

до інвестування в конкретний "пул інвестпроектів" (на відміну від окремих 

проектів). Тому платформи можуть сприяти досягненню цілей Інвестиційного 

плану для Європи, тобто мобілізувати державні та приватні інвестиції в підтримку 

економіки ЄС 428. Спільне інвестування в інвестиційні платформи може 

посилити співпрацю між Європейським інвестиційним банком та Національними 



133 

 

банками та інституціями. На кінець липня 2017 р. 30 інвестиційних платформ вже 

схвалено для отримання фінансування EFSI, що становить майже 3 млрд. євро, 

схвалено фінансування для більш ніж 23 млрд. євро інвестицій, які очікуються на 

мобілізацію. Основним документом інвестиційної платформи є план 

фінансування портфелю інвестиційних проектів. 

Узагальнення досвіду країн ЄС щодо застосування інвестиційних платформ 

підтвердило доцільність їх використання з метою прискорення співфінансування 

інноваційно-інвестиційних проектів підприємств шляхом уніфікації процесів 

оцінки прибутковості та ризикованості проектів, їх відбору залежно від 

очікуваних результатів щодо забезпечення інноваційної домінанти 

конкурентоспроможності національної економіки.  

Для України автором пропонується створювати інвестиційні платформи, 

учасником яких є держава. Інвестиційні платформи розглядати як вид фінансової 

взаємодії держави та підприємств, що передбачає через кредитний канал, 

об'єднання ресурсів, отриманих з різних джерел, для їх спрямування у сукупність 

проектів малих підприємств або виробничих кластерів за тематичним або 

географічним спрямуванням. Інвестиційні платформи мають стати засобом 

агрегування фінансування для підтримки груп інвестиційних проектів, зменшення 

операційних та інформаційних витрат і забезпечення розподілу ризиків між 

різними інвесторами, зменшення витрат часу на кожному етапі інвестування.  

Таким чином, інвестиційна платформа може бути створена для надання 

фінансових продуктів для проектів, які мають потенціал для отримання доходів 

або економії витрат, але які, як правило, є занадто малими та/або надто 

ризикованими для фінансування за рахунок лише приватних інвесторів. 

В Україні існуючий розподіл бюджетних видатків розвитку, значний дефіцит 

вільних коштів підприємств реального сектора, висока вартість банківських 

кредитів, низький рівень залучення ресурсів домогосподарств не сприяють 

створенню відповідних інвестиційних платформ. Це потребує формування 

бюджетних передумов, зокрема: 1) регламентації складу та цільової 

спрямованості видатків розвитку, зокрема у новітні технології, знання і людський 
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капітал; 2) надання інноваційних бюджетних трансфертів підприємствам та 

місцевим органам влади для забезпечення реалізації інноваційно-інвестиційних 

проектів та поширення позитивних зовнішніх ефектів у технологічно пов'язаних 

підприємств та кластерів; 3) співфінансування з підприємствами інвестиційних 

проектів (на рівних і пропорційних умовах розподілу ризиків інвестування і 

майбутніх прибутків); 4) державних (публічних) закупівель товарів, робіт та 

послуг;  5) інших передумов. 

Пропонується удосконалити напрями застосування інвестиційних платформ 

щодо формування їх державними банками для участі держави у підтримці 

дрібного кредитування (зокрема, однотипних інноваційно-інвестиційних проектів 

регіональних виробничих кластерів в економічно слабких регіонах і малих 

підприємств), а також запровадження органами загальнодержавного управління 

фінансового контролю на етапах відбору і реалізації інноваційно-інвестиційних 

проектів, розподілу прав на майнові результати та, у разі недосягнення 

результативних показників проекту, повернення суми державної допомоги. 

Для запобігання виникненню інвестиційних ризиків фінансування через 

інвестиційні платформи необхідно здійснювати фінансовий контроль з боку 

органів загальнодержавного управління різних рівнів, банків, інших інвесторів на 

різних етапах реалізації проектів, а також забезпечувати повернення коштів у 

випадках неефективного та нерезультативного використання інвестованих 

фінансових ресурсів (зокрема, суми державної допомоги).  

Мобільність структурного фінансування має досягатися через запровадження 

прогнозування бюджетних ресурсів, місцевих бюджетів розвитку, а також оцінок 

очікувань інвестування від підприємств, банків, страхових компаній, недержавних 

пенсійних фондів, домогосподарств та іноземних інвестицій у формі прямих 

інвестицій, позик, кредитів, інших боргових інструментів, включаючи проектні 

облігації підприємств, за умов зниження вартості (ціни) фінансування. Для 

підприємств державного сектору економіки обов'язком має бути складання: 

прогнозних показників розвитку підприємств на середньостроковий період та 

стратегічних планів фінансового забезпечення розвитку; короткострокових 
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прогнозів руху товарів, сировини, основних засобів; інвестиційних планів 

забезпеченості власними фінансовими ресурсами підприємств інноваційно-

інвестиційних проектів; залученими ресурсами (у розрізі джерел надання коштів).  

Агрегований фінансово-інвестиційний прогноз при його побудові має 

враховувати наміри підприємств щодо інвестування в основний капітал на 

середньострокову перспективу, короткострокові інвестиційні плани підприємств 

(інших приватних інвесторів), обсяг дефіциту ресурсів для фінансування 

інноваційно-інвестиційних проектів. Такий прогноз може слугувати базою для 

складання інвестиційних проспектів на один-три роки з метою залучення 

підприємств до співфінансування інноваційно-інвестиційних проектів інших 

підприємств та державних інвестиційних проектів. Наприклад, підприємства, які 

мають конкурентні переваги на світових ринках та проводять подальше 

запровадження інноваційних видів продукції з інноваційно-виробничими 

процесами сьомого або шостого технологічних укладів, зокрема, орієнтовані на 

енергозбереження та забезпечення екологічних норм; мають високий рівень 

доданої вартості, навчання працівників інженерних та робітничих спеціальностей 

з подальшим підвищенням їхньої кваліфікації; здійснюють платежі до бюджету, які 

у сукупності забезпечують виплату соціальних зобов‟язань держави, мають 

першочергово залучатися до інвестування підприємств-постачальників сировини, 

підприємств – учасників інноваційно-виробничих кластерів тощо. 

Це створюватиме передумови для формування системи державного 

структурного фінансування економічного розвитку. Прозорість такої системи 

створюватиме рівні умови, як для інвесторів, так і отримувачів коштів для 

реалізації інвестиційних проектів (включаючи державу).  

При цьому держава виступає в якості інвестора (співфінансуючи 

інноваційно-інвестиційні проекти підприємств), отримувача коштів підприємств 

та інших інвесторів для реалізації державних інвестиційних проектів, а також 

регулятора, що захищає права інвесторів.  

М.Диба зазначав, що "тільки держава спроможна забезпечити однакові правові 

умови для всіх форм власності, для всіх носіїв економічного інтересу [320]. Завдяки 
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своїй конституційно-законодавчій функції держава здійснює централізоване 

втручання в основні економічні проблеми. Ступінь цієї централізації визначається 

національно-державною специфікою, але в будь-якому разі вона розглядається як 

системоутворювальний чинник, що гарантує проведення реформ і впорядкування 

суспільних інтересів у загальнонаціональному масштабі" 100, с.143. 

Це свідчить про те, що фінансові відносини держави та підприємств 

продовжують трансформуватися під впливом дії внутрішніх та зовнішніх чинників, 

які мають позитивний або негативний вплив на фінанси підприємств та на державні 

фінанси. Для країн з ринками, що розвиваються, ризики світових тенденцій, 

незбалансованості руху фінансових ресурсів, нестабільності на фінансових 

ринках, економічних дисбалансів поглиблюються відсутністю належних ринкових 

інституцій, механізмів, що забезпечуватимуть відновлення стійкості та по-

дальший розвиток фінансів держави. Це у свою чергу безпосередньо впливає на 

розвиток реального сектора економіки. Таким чином, забезпечення ефективної 

фінансової взаємодії держави та підприємств в умовах нестабільності потребує 

створення економічних, організаційних та правових умов, за яких підприємства 

матимуть мотивацію для їх інноваційної діяльності.  

Назрівання кризових явищ на рівні підприємств посилюється через: 

 зростання зобов‟язань підприємств перед банківськими та іншими 

фінансовими установами за банківськими кредитами, а також контрагентами за 

товарними кредитами. Це дає можливості підприємствам функціонувати за 

низького рівня прибутковості та низького попиту на продукцію, але призводитиме, 

відповідно, до збільшення сумнівних активів фінансових установ та дебіторської 

заборгованості у інших підприємств; 

 зменшення реальної вартості матеріальних активів та завищення  

їхньої балансової вартості; нарощення малоліквідних фінансових активів  

(за даними фінансової звітності це штучно робить підприємство "привабливим" 

для недержавного інвестування); 

 уповільнення модернізації виробництва, застосування технологій 

енергозбереження;  



137 

 

 порушення фінансової стійкості, деформованість структури витрат, 

збитковість, низьку рентабельність активів тощо; 

 нестійкий рівень попиту на вітчизняну продукцію внутрішнього та  

зовнішнього ринків; 

 проведення країнами-членами ЄС структурних реформ в економіці, підтримка 

розвитку нових кластерів та формування "корпорацій-лідерів", які здатні 

конкурувати та займати найбільші сегменти світових ринків. Це вплине на 

зменшення попиту на продукцію вітчизняних виробників, а в поєднанні із 

зростанням вартості енергоресурсів та сировини, зменшенням продуктивності праці, 

може призвести до необхідності перепрофілювання та реструктуризації або 

банкрутства підприємств.  

В Україні до найсуттєвіших ризиків макросередовища в контексті фінансової 

взаємодії держави та підприємств можуть бути віднесені ризики, що виникають 

внаслідок:  

 незавершеності і довготривалості економічних реформ;  

 відсутності належної цілісної, прозорої, збалансованої, адаптивної системи 

державного управління та політики державного регулювання фінансів; 

 застосування механізмів державного регулювання, що мають 

фіскальноспрямовані та "реакційно-реверсивні" ознаки;  

 послаблення державного регулювання без існування усталених належних 

ринкових інституцій, що, зокрема, забезпечують розвиток підприємств реального 

сектора економіки;  

 скорочення попиту на внутрішньому та зовнішньому ринках продукції; 

 недостатності фінансових ресурсів для провадження операційної та 

інноваційної діяльності підприємств;  

 зменшення банками пропозиції кредитів на прийнятних для підприємств  

умовах;  

 трансформації світових ринків через проведення глобалізаційних процесів;  
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 циклічності утворення на світових ринках кризових явищ, що безпосередньо 

впливають на фінансовий стан експортоорієнтованих та інших вітчизняних 

підприємств;  

 негативних тенденцій до віртуалізації світової економіки через створення 

різних схем нарощування вартості активів на підставі принципів бухгалтерського 

обліку та фінансової звітності "нарахування та відповідності доходів і витрат; 

превалювання сутності над формою" тощо. 

З метою зменшення інвестиційних ризиків як держави, так і підприємств, 

необхідно сприяти підвищенню прозорості використання підприємствами 

інноваційних бюджетних трансфертів, податкових пільг, інших видів державної 

допомоги. З цією метою слід запровадити статистичну звітність про отриману 

підприємствами суму державної допомоги у розрізі кожного виду допомоги (в 

тому числі на умовах повернення), а також проекти підприємств, на які була 

отримана державна допомога.  

Інвестиційні ризики держави, які можуть виникати в процесі фінансового 

забезпечення великомасштабних і середньострокових інноваційно-інвестиційних 

проектів підприємств, мають зменшуватися через вибір і диференціацію участі 

держави у цих проектах або їх окремих етапів. Різні етапи реалізації проектів 

(підготовка; розробка або придбання інноваційних технологій, здійснення інших 

етапів проекту, введення в експлуатацію новостворених об'єктів, окупність 

інвестицій) мають різні ступені інвестиційного ризику. Реалізація таких проектів 

вимагає залучення (крім держави) широкого кола інвесторів (включаючи інші 

підприємства, страхові компанії, недержавні пенсійні фонди, домогосподарства). 

Участь держави у співфінансуванні має відбуватися на окремих 

найризикованіших етапах їх реалізації. З огляду на досвід країн ЄС, доцільно 

визначати частки участі інвесторів (включаючи державу) в доходах залежно не 

тільки від участі кожного з них у фінансуванні проектів, але й від інвестиційних 

ризиків його відповідних етапів. Отже, частка участі інвесторів у доходах 

залежить від частки кожного з них у фінансуванні проектів і розміру надбавок за 

ризик. Крім того, реалізація таких проектів вимагає створення резервів для 



139 

 

покриття можливих втрат унаслідок виникнення інвестиційних ризиків.    Для 

забезпечення прозорості фінансових потоків у рамках реалізації 

великомасштабних і середньострокових інноваційно-інвестиційних проектів 

(дорожчих за 10 млн. грн.) мають створюватись підприємствами–отримувачами 

державної допомоги інвестиційні філії, що відповідатимуть за їх реалізацію.   

Таким чином, система структурного фінансування сприятиме активізації 

інноваційно-інвестиційних процесів для розвитку національної економіки на 

інноваційній основі. 

  

Висновки розділу 2 

 

1. Ефективність фінансової взаємодії держави та підприємств визначається 

автором у широкому розумінні – як сукупність фінансових відносин, результатом 

яких є досягнення цілей конкретного етапу економічного розвитку при 

найменших затратах часу й ресурсів. Для країн з малою, переважно сировинною 

економікою таким результатом визнано пріоритетність формування інноваційних 

домінант, з подальшим розвитком на цій основі домінанти ефективності 

національної економіки, а також зниженням рівня інноваційно-інвестиційних 

ризиків для держави та підприємств.  

2. Доведено, що ефективна фінансова взаємодія держави та підприємств 

створює надійну економічну базу для формування державних доходів, 

необхідних, зокрема, для виконання державою своїх економічних функцій, та 

умов для нарощування інвестиційного і фінансового потенціалу.  

3. На сьогодні господарська діяльність проводиться відповідно до загальних 

принципів, встановлених Господарським кодексом України, зокрема – 

забезпечення державою "економічної багатоманітності" та рівного захисту; 

свободи підприємницької діяльності; вільного руху капіталів, товарів і послуг на 

території України; обмеження державного регулювання економічних процесів; 

захисту національного товаровиробника; заборони незаконного втручання 

держави у господарські відносини. Доведено, що принцип обмеження державного 
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регулювання економічних процесів суперечить сучасній ролі держави в економіці 

та обмежує можливості держави до стимулювання інноваційно-інвестиційних 

процесів.  

4. Обґрунтовано необхідність заміни принципу "обмеження державного 

регулювання економічних процесів" на принцип "участі держави в економічному 

розвитку", що дає можливість розширити інструменти державного стимулювання 

інноваційного розвитку, передбачає регулювання окремих видів діяльності 

підприємств і недопущення порушень умов конкуренції.  

5. Визначено, що для реалізації принципів необхідно здійснювати 

нормативно-правове або контрактне закріплення: 1) обсягів надання прямої 

державної підтримки підприємствам у формі інноваційних бюджетних 

трансфертів на умовах часткового повернення; ресурсів від податкових пільг на 

умовах їх цільового використання; державних (публічних) закупівель за 

інноваційним пріоритетом; державного замовлення та інших інструментів 

державного стимулювання за кількісно окресленими результативними 

показниками стимулювання; 2) частки держави у співфінансуванні інноваційно-

інвестиційного проекту підприємства; 3) умов розподілу майнових результатів 

реалізації проектів та інвестиційних ризиків. Визначення участі держави у  

страхуванні інвестиційних ризиків, залежно від очікуваних результатів; 4) норм 

отримання надбавки за фінансування етапів реалізації проектів з високим 

інвестиційним ризиком; 5) частки чистого прибутку підприємств державного 

сектору економіки, яка має направлятися на фінансове забезпечення інноваційної 

діяльності.  

6. Обґрунтовано доцільність застосування в умовах обмеженості бюджетних 

коштів спеціальної форми державної підтримки – інноваційних бюджетних 

трансфертів підприємствам для реалізації інноваційно-інвестиційних проектів.  

7. Визначено умови надання таких трансфертів: 1) повернення коштів у 

частці, розмір якої залежить від інноваційної спрямованості, прибутковості та 

рівня інвестиційного ризику проекту; 2) набуття державою прав на фінансові та 

інші майнові результати; 3) участь держави у капіталі підприємств. Така 
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спеціальна форма державної підтримки є допустимою з точки зору непорушення 

умов конкуренції, оскільки надаватиметься на наукові дослідження, технічний 

розвиток та інноваційну діяльність підприємств, а також відповідатиме критерію 

незначної допомоги та іншим європейським вимогам.  

8. Доведено, що важливими передумовами для зростання ефективності 

фінансової взаємодії держави та підприємств є, з одного боку, зменшення 

інвестиційних ризиків підприємств, а з іншого – підвищення прозорості 

використання підприємствами інноваційних бюджетних трансфертів, податкових 

пільг, інших видів державної допомоги. Запропоновано запровадити статистичну 

звітність про отриману підприємствами суму державної допомоги у розрізі 

кожного виду допомоги (в тому числі на умовах повернення), а також проекти 

підприємств, на які була отримана державна допомога.  

9. Обґрунтовано доцільність фінансового забезпечення великомасштабних і 

середньострокових інноваційно-інвестиційних проектів підприємств за окремими 

етапами їх реалізації (підготовка; розробка або придбання інноваційних 

технологій, здійснення інших етапів проекту, введення в експлуатацію 

новостворених об'єктів, окупність інвестицій), які різняться за ступенем 

інвестиційного ризику. Реалізація таких проектів вимагає залучення (крім 

держави) широкого кола інвесторів (включаючи інші підприємства, страхові 

компанії, недержавні пенсійні фонди, домогосподарства). Участь держави у 

співфінансуванні має відбуватися на окремих найризикованіших етапах їх 

реалізації. Доведена доцільність визначення частки участі інвесторів (включаючи 

державу) в доходах залежно не тільки від участі кожного з них у фінансуванні 

проектів, але й від інвестиційних ризиків його відповідних етапів. Частка участі 

інвесторів у доходах залежить від частки кожного з них у фінансуванні проектів і 

розміру надбавок за ризик. Реалізація таких проектів вимагає створення резервів 

для покриття можливих втрат унаслідок виникнення інвестиційних ризиків.     

10. Для забезпечення прозорості фінансових потоків у рамках реалізації 

великомасштабних і середньострокових інноваційно-інвестиційних проектів 

(дорожчих за 10 млн. грн.) мають створюватись підприємствами–отримувачами 
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державної допомоги інвестиційні філії, що відповідатимуть за їх реалізацію.   

11. Доведено, що до фінансування однотипних інноваційно-інвестиційних 

проектів регіональних виробничих кластерів, які ведуть свою діяльність в 

економічно слабких регіонах, і проектів малих підприємств, може залучатися 

держава. Для дрібного кредитування зазначених проектів державними банками 

доцільно застосовувати інвестиційні платформи.  

Для запобігання виникненню інвестиційних ризиків фінансування через 

інвестиційні платформи необхідно здійснювати фінансовий контроль з боку 

органів загальнодержавного управління різних рівнів, банків, інших інвесторів на 

різних етапах реалізації проектів, а також забезпечувати повернення коштів у 

випадках неефективного та нерезультативного використання інвестованих 

фінансових ресурсів (зокрема, суми державної допомоги). Обґрунтовано 

доцільність їх використання з метою прискорення співфінансування інноваційно-

інвестиційних проектів підприємств шляхом уніфікації процесів оцінки 

прибутковості та ризикованості проектів, їх відбору залежно від очікуваних 

результатів щодо забезпечення інноваційної домінанти конкурентоспроможності 

національної економіки.  

Основні наукові результати, отримані в процесі підготовки другого 

розділу дисертації, опубліковано автором у таких наукових працях: [15; 19; 37; 41; 

44; 92–93]. 
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РОЗДІЛ 3 

ВПЛИВ ДЕРЖАВИ НА ФІНАНСИ ПІДПРИЄМСТВ ДЛЯ 

ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЗРОСТАННЯ ІННОВАЦІЙНОЇ ЕКОНОМІКИ 

 

 

3.1. Державні інвестиції у фінансуванні розвитку підприємств 

 

Держава через бюджетні механізми може впливати на інвестиції 

підприємств у новітні технології, знання та людський капітал, а також 

співфінансувати інноваційно-інвестиційні проекти підприємств, реалізовувати 

державні інвестиційні проекти за пріоритетними напрямами, такими як: 

створення та впровадження інновацій, формування сучасної інноваційної 

інфраструктури, розвиток економічної бази слабших регіонів, енергозбереження, 

охорона навколишнього середовища та інші, які в цілому впливають на 

забезпечення інноваційної домінанти розвитку економіки.  

Інвестиції, як категорію, зазвичай розглядають у складі чинників активізації 

економічного зростання, серед функцій в економічних моделях, а також як об‟єкт 

державної фінансової та інвестиційної політики. Наведені у науковій літературі 

концептуальні підходи до державних інвестицій відрізняються щодо визначення: 

їх сутності та складу; обсягів, джерел фінансування і механізмів концентрації; 

цільового призначення; циклічності, тривалості та умов державного інвестування; 

ефективності їх використання з позиції досягнення суспільного (соціально-

економічного) ефекту у короткостроковому та довгостроковому періодах; рівня 

прибутковості. Загалом, державні інвестиції визначаються як компонент 

державних витрат, за допомогою яких уряди збільшують і поліпшують запас 

капіталу, зайнятого у виробництві товарів і послуг, які вони надають [120; 121; 

495]. Державні інвестиції забезпечують створення:  

 соціальної інфраструктури (шкіл, лікарень, інших об‟єктів соціальної 

інфраструктури для надання державних послуг суспільству); 

 об‟єктів економічної інфраструктури (аеропортів, морських портів, 

об‟єктів з виробництва та передачі електроенергії, транспорту, автошляхів, мереж, 
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які забезпечують телекомунікаційний зв'язок тощо) та промислової 

інфраструктури
2
 та підприємств державної власності; 

 передумов для активізації надходження приватних інвестицій у проекти, 

що спрямовані на реалізацію національних пріоритетів та модернізацію реального 

сектора економіки, шляхом співфінансування з підприємствами (недержавної 

форми власності) державних інвестиційних проектів; 

 умов для підвищення сукупного попиту за рахунок короткострокової дії 

фінансового важеля, величина якого може змінюватися залежно від стану 

економіки. 

Загалом, активізація вкладення державних коштів у фінансування приросту 

продуктивного капіталу національної економіки, а також створення відповідних 

стимулів для інноваційної діяльності підприємств забезпечать перехід від 

деструкції до модернізації й забезпечення довгострокового економічного 

зростання на інноваційній основі. Державні інвестиції мають відігравати роль 

каталізатора, що збільшує обсяги коштів, залучених у інвестиційну сферу, та 

посилює їх вплив на розвиток економіки [109; 281; 282; 374].  

Вчені звертають увагу на те, що за всі роки незалежності наша країна не 

змогла зробити помітних кроків щодо переходу на інвестиційну модель розвитку 

109. За сучасних умов державні інвестиції звужено до бюджетних ресурсів, які 

компенсують брак обігових коштів на погашення боргів окремих суб‟єктів 

господарювання, а отже, не виконують свого завдання. Збереження такої 

тенденції призводитиме до утворення фіскальних ризиків. Це також ставить в 

нерівні умови інші підприємства, що негативно позначається на фінансовій 

взаємодії держави та підприємств. С.Гасанов, В.Кудряшов та І.Лютий 

удосконалення механізмів державної інвестиційної діяльності відносять до 

завдань, що потребують першочергового виконання (в плані проведення 

інноваційної модернізації державних фінансів в Україні) 97.  

                                                           
2 Промислова інфраструктура  – це мережа залізничних шляхів на території підприємств, автономні та локальні системи 

електропостачання, водовідведення та очистки шахтних та кар‟єрних вод підприємств, які ліквідуються, або території закритих 

шахт і кар‟єрів тощо.  



145 

 

Механізм державної інвестиційної діяльності має забезпечувати 

здійснення державних капітальних вкладень на інноваційній основі, під яким 

розуміється інвестування ресурсів у розширене відтворення основного капіталу 

з метою підтримки розширення інноваційних факторів розвитку економіки, 

одержання прибутку або досягнення соціального ефекту [173]. Відповідно до 

Бюджетного кодексу України державні капітальні вкладення визначено як  

капітальні видатки державного бюджету (надання кредитів з державного 

бюджету), що спрямовуються на підставі державного інвестиційного проекту на  

створення (придбання), реконструкцію, технічне переоснащення основних засобів 

державної власності, очікуваний строк корисної експлуатації яких перевищує 

один рік [56]. Метою інвестування підприємств є отримання доходу й прибутку, 

що збільшують вкладений капітал та забезпечують його приріст [199]. Різна 

цільова спрямованість інвестування державою та підприємствами вказує на 

необхідність, враховуючи важливість цих процесів для економіки, застосування 

взаємозв'язаних інструментів державного стимулювання.   

Теоретичним фундаментом активної державної інвестиційної політики є 

кейнсіанські та неокейнсіанські теорії економічного зростання, згідно з котрими 

його темпи безпосередньо залежать від приросту інвестицій. Роль державних 

інвестицій полягає в тому, що вони не тільки компенсують брак приватних, а й 

стимулюють і приваблюють їх, а також спрямовуються у сфери, що не 

становлять інтересу для приватного інвестора 321.  

На основі аналізу досвіду здійснення державних інвестицій країнами, які на 

сьогодні входять до вищого, третього етапу розвитку економіки з домінуванням 

інноваційних факторів (зокрема, Австрія, Бельгія, Велика Британія, Німеччина), 

виявлено, що на початкових етапах (першому і другому) відбувалося збільшення 

частки державних інвестицій у ВВП до 5–7% ВВП [395; 406; 410]. Кожна з цих 

країн формувала економічну базу для розвитку національної економіки. На 

третьому етапі розвитку економіки відбувалося скорочення обсягів державних 

інвестицій в об‟єкти інфраструктури, проте збільшились інвестиції в наукові 
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дослідження, інновації та розвиток вищої освіти, досягнувши у 2015–2016 рр. у 

цих державах близько 2–3% ВВП (табл.3.1). 

Таблиця 3.1 

Державні інвестиції та індекс інновацій за 2015–2016 рр.* 

Країни  Державні 

інвестиції, 

% ВВП 

Капітальні 

інвестиції, 

% ВВП 

Частка державних 

інвестицій у 

загальному обсягу  

інвестицій, % 

Індекс 

інновацій, 

від 0 до 100** 

Швеція 4,3 23,8 17,3 63,0 

Велика Британія 2,7 16,9 14,7 62,2 

Нідерланди 3,6 21,1 13,6 60,0 

Данія 3,7 20,0 17,4 58,1 

Німеччина 2,2 20,0 10,7 57,5 

Франція 3,4 21,7 16,1 53,8 

Австрія 3,0 23,0 12,7 53,4 

Бельгія 2,3 23,2 10,2 51,5 

Україна 2,7 14,4 8,9 36,1 

Примітки:  

* – у середньому за 2015–2016 рр.;  

** – індекс інновацій, де 100 є найкращим показником.  

Джерело: складено і розраховано автором за даними [94–95; 279; 371; 395; 409; 474; 529]. 
 

В Україні цей показник становив 2,7% ВВП, а частка державних інвестицій у 

загальному обсягу інвестицій – 8,9%, що є значно меншим від показників інших 

країн. Зростання у досліджуваних країнах ОЕСР [474] державних інвестицій 

активізує інвестиційну діяльність підприємств і капітальні інвестиції в цілому 

(частка капітальних інвестицій перевищувала 20% ВВП), тоді як в Україні – 

14,4% ВВП. З огляду на це, зроблено висновок, що в Україні існує потреба у 

збільшенні як державних, так і приватних інвестицій на інноваційній основі.  

Перехід до інноваційно-інвестиційної моделі відтворення ВВП із ефектом 

відновлення економічного зростання та соціально-економічного розвитку країни 

на довгострокову перспективу потребує макроструктурних трансформацій, 

спрямованих на оздоровлення фінансових балансів усіх учасників ринку. 

Водночас збільшення взаємної довіри і повернення валютних заощаджень 

населення в оборот вплине на формування достатніх валових заощаджень для 

активізації валового нагромадження основного капіталу за рахунок власних 

джерел [196].  

В умовах обмежених обсягів фінансових ресурсів виникає необхідність 
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використання додаткових джерел фінансування інвестиційних процесів. Таким 

додатковим джерелом державних інвестицій мають стати кошти від приватизації 

державного майна та доходи від управління державною власністю. За нашими 

розрахунками, за 1992–2016 рр. в Україні бюджетні надходження від приватизації 

сягнули 65,6 млрд. грн. (табл. 3.2).  

Таблиця 3.2 

Фінансові результати приватизації в Україні 

Роки 

Кількість 

приватизован

их  

об'єктів 

Доходи 

від приватизації 

Податкові 

доходи 

Зведеного 

бюджету 

України, 

млн. грн. 

Відношення доходів 

від приватизації до 

податкових доходів 

Зведеного 

бюджету України, % 

Бюджетні 

інвестиції  

в основний 

капітал, 

млн. грн. 
млн. грн. 

млн. дол. 

США* 

  1992–

1993 3 614 17,8 39,3 391,4 4,676 67,3 

1994 8 249 25,1 79,2 3 307,5 0,759 530,0 

1995 16 212 75,8 51,4 12 127,2 0,625 …  

1996 19 689 206,3 112,8 15 962,8 1,292 …  

1997 8 706 128,3 68,9 19 746,5 0,650 1 479,0 

1998 5 706 470,6 192,1 21 848,3 2,154 1 572,1 

1999 5 371 821,8 199,0 25 130,4 3,270 1 999,6 

2000 5 315 2 291,1 421,1 31 317,5 7,316 3 158,1 

2001 6 145 2 563,7 477,2 36 716,7 6,982 4 549,0 

2002 6 132 603,4 113,3 45 392,5 1,329 5 148,0 

2003 6 396 2 174,1 407,7 54 321,0 4,002 7 429,5 

2004 6 334 9 501,5 1 786,3 63 161,7 15,043 9 622,9 

2005 5 529 20 758,9 4 050,8 98 065,2 21,168 8 282,3 

2006 5 176 558,8 110,7 125 743,1 0,444 11 732,2 

2007 3 176 2 458,8 486,9 161 264,2 1,525 17 888,3 

2008 7 607 482,3 91,6 227 164,8 0,212 21 392,3 

2009 3 875 808,0 103,7 208 073,2 0,388 10 799,6 

2010 2 691 1 093,0 137,7 234 447,7 0,466 14 845,3 

2011 1 376 11 480,3 1  440,9 334 691,9 3,430 20 178,5 

2012 1 516 6 763,5 846,4 360 567,2 1,876 21 210,7 

2013 1 112 1 480,0 185,2 353 968,1 0,418 16 648,4 

2014 794 466,9 39,3 367 511,9 0,127 13 959,3 

2015 782 151,5 6,9 507 635,9 0,030 35 758,2 

2016 547 188,9 7,4 650 781,7 0,029 51 958,1 

Усього  132 050 65 570,4 10 014,9 3 959 338,4 1,656 280 208,8 

Примітка : * – розраховано за середньорічним офіційним курсом гривні щодо дол. США.  

Джерело: складено і розраховано автором за даними Міністерства фінансів України, НБУ та 

Фонду державного майна України [123]. 

 

У середньому за досліджений період доходи від приватизації складали 1,7% 

податкових надходжень Зведеного бюджету України, з мінімальним значенням у 

2014–2016 рр. (0,03–0,1%) і максимальним – у 2004–2005 рр. (відповідно, 15% і 
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21%), завдяки продажу одного великого об'єкта. Приватизація АТ 

«Криворіжсталь» (викуп пакета акцій у розмірі 93%) принесла до бюджету 

України 4 млрд. дол. Для порівняння: у 2000–2007 рр. у країнах ОЕСР менші 

підприємства приватизувались за 5,8–13,7 млрд. дол. 481. У 2005 р. зростання 

бюджетних надходжень від приватизації в Україні (до більше як 20 млрд. грн.) не 

супроводжувалось істотним зростанням бюджетних інвестицій в основний 

капітал, які становили лише 8,3 млрд. грн. Крім цього, в умовах масової ваучерної 

приватизації низькі надходження до бюджету не були опосередковано 

компенсовані інвестиціями таких підприємств (у рамках виконання інвестиційних 

зобов'язань нових власників приватизованих підприємств) у їх модернізацію, 

регіональну інфраструктуру, збереження робочих місць.  

Слід враховувати, що приватизація проводилася в умовах зниження доходів 

працюючих, масових звільнень, зростання заборгованості по заробітній платі. 

Якщо в 1995 р. (перший рік проведення масової, ваучерної приватизації) темпи 

зростання реальної заробітної плати становили 128,1%; в 1996 р. – 86,2%; 1997 р. 

– 97,6%; то в 1998р. (рік її завершення) – 87,1% [226]. Кількість безробітних за 

1995–1998 рр. збільшилася у два рази, а саме: від 1437 тис. осіб в 1995 р., 1997,5 

тис. осіб в 1996 р., 2330,1 тис. осіб в 1997 р., до 2937,1 тис. чол. в 1998 р. [226]. 

Кількість звільнених громадян у зв'язку зі змінами в організації виробництва, 

звільнених за скороченням чисельності або штату без права на пенсію за період 

1995–1998 рр. також зросла (218,4 тис. осіб у 1995 р., 363,8 тис. осіб в 1996 р., 426,7 

тис. осіб у 1997 р., 273,3 тис. осіб у 1998 р.).  

Погіршення соціальної ситуації вимагало збільшення державних витрат, 

зокрема, на виплату допомоги з безробіття. За даними Інституту соціології НАН 

України, напередодні кризи (у 2008 р.) понад 64% опитаних ставилися до передачі 

великих підприємств в приватну власність скоріше негативно і тільки 13,9% – 

скоріше позитивно [77]. 

В Україні не вдалося сформувати ефективного власника, готового 

капіталізувати прибуток. Дослідження підсумків вітчизняної приватизації 1992–

2010 рр., проведені під керівництвом А.І.Даниленко в ДУ «Інститут економіки та 
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прогнозування НАН України» за даними Фонду державного майна України, 

Державної служби статистки України, показали, що приватизовані підприємства 

погіршили свої доприватизаційні показники. До вибірки дослідження увійшли 

1399 приватизованих в 2002–2004 рр. підприємств. За 2002–2010 рр. 707 

приватизованих підприємств (або 50,5% загальної сукупності) припинили 

господарську діяльність, надання фінансової та статистичної звітності. При цьому 

в 1-й рік після проведення приватизації припинили фінансово-господарську 

діяльність більше 2% досліджених підприємств, а протягом перших трьох років – 

27,5%. Це означало скорочення робочих місць, податкових надходжень до 

державного та місцевих бюджетів, перекладання екологічних проблем 

ліквідованих підприємств (шахт, хімічних заводів тощо) на бюджети регіонів, які 

в більшості випадків не мали фінансових можливостей для їх вирішення. З 1399 

підприємств тільки 692 (або 49,5% загальної сукупності) увійшли в число 

економічно активних. З цих 692 підприємств 28,8% працювали в промисловості (з 

них 84,9% – у переробній промисловості); 19,8% – в сільському господарстві; 

16,5% – на транспорті і в зв'язку; 16,6% – у сфері надання послуг підприємцям; 

18,3% – в інших видах економічної діяльності. Однак фінансові показники їх 

діяльності погіршувалися в порівнянні з доприватизаційним періодом [90]. 

Динаміка показника «Фінансовий результат від звичайної діяльності до 

оподаткування» в досліджуваному періоді відображає скорочення прибутковості в 

порівнянні зі значеннями цього показника в економіці України у відповідних 

періодах. У доприватизаційному – 2001 р. прибуток зазначених 692 підприємств 

склав 3497,2 млн. грн., або 6,31% сукупного прибутку в економіці України, а в 

післяприватизаційний період зменшилася до 1%. Якщо до приватизації на частку 

цих підприємств припадало близько 10% чистого прибутку, створеного в 

економіці України, то в 2010 р. результатом їх діяльності стали чисті збитки в 1,7 

млрд. грн., хоча в цілому по економіці було отримано чистий прибуток. Як 

бачимо, в результаті приватизації відбулося погіршення фінансових результатів 

діяльності приватизованих підприємств. Аналіз, проведений по досліджуваній 

групі приватизованих підприємств, показав, що зменшилася частка власних 
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фінансових ресурсів, цільового бюджетного фінансування (державної підтримки), 

а збільшилася частка банківського і торгового кредитів (табл. 3.3). Структура 

джерел фінансового забезпечення приватизованих підприємств свідчить про 

збільшення боргової залежності підприємств і зростання їх фінансових витрат на 

обслуговування банківських кредитів. Інвестиційні зобов'язання новими 

власниками підприємств найчастіше не виконувалися 233. Приватизація істотно 

вплинула на структуру власних, бюджетних та позикових коштів. Фінансова 

взаємодія держави та підприємств потребувала змін, а також координації для 

успішної трансформації до ринкових умов.    

Таблиця 3.3 

Структура джерел фінансового забезпечення приватизованих підприємств  

(група досліджуваних українських підприємств), % 

Показники 
Рік до 

приватизації 

Рік 

приватизації 

Перший рік після 

приватизації 

П'ятий рік 

після 

приватизації 

Власні ресурси підприємств:      

   чистий прибуток 22,17 18,13 18,91 7,01 

   амортизація 9,16 23,67 6,28 15,84 

Всього власних фінансових 

ресурсів 31,33 41,80 25,19 22,85 

Цільове фінансування (державна 

підтримка) 1,86 1,25 1,49 0,09 

Позикові фінансові ресурси:         

   довгострокові і середньострокові 

кредити банків 5,31 4,03 3,58 11,81 

   короткострокові кредити банків 8,35 8,64 8,20 9,77 

Всього банківських кредитів 13,66 12,67 11,78 21,58 

Товарні кредити 53,16 44,28 61,54 55,48 

Джерело: розрахунок автора за даними [90]. 

Незважаючи на взяті підприємствами інвестиційні зобов'язання, істотного 

зростання інвестицій не відбулося. В цілому зміни, які відбувалися у фінансовій 

взаємодії держави та підприємств, негативно позначилися на їх фінансах. 

Наслідком цього стало скорочення податкової бази, зростання нерівності доходів і 

збільшення групи надбагатих олігархів. Така ж тенденція простежувалася і в 

інших постсоціалістичних країнах. За оцінкою Дж. Стігліца, основною причиною 

нерівності в доходах населення в багатьох країнах є приватизація і продаж 

державного майна на неконкурентних умовах. 
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У бюджетній статистиці доходи від приватизації та управління державною 

власністю відображаються у складі джерел фінансування бюджету, податкових і 

неподаткових бюджетних надходженнях, відповідно. Для здійснення оцінки 

обсягу таких надходжень проаналізовано дані зведеного бюджету України 

(табл.3.4).  

Таблиця 3.4 

Доходи від управління об‟єктами державної власності в Україні, млн. грн. 

 2012 2013 2014 2015 2016 

Податок на прибуток підприємств і 

організацій, що перебувають у 

державній власності*   10611,5 1829,6 1039,6 4164,0 8485,6 

Податок на прибуток підприємств та 

фінансових установ комунальної 

власності*  443,3 425,3 139,4 587,0 230,5 

Доходи від власності та 

підприємницької діяльності*, у т. ч.: 32808,6 33744,2 28806,8 71563,0 53364,5 

     частина чистого прибутку (доходу) 

державних унітарних підприємств та 

їх об'єднань, що вилучається до 

бюджету, та дивіденди, нараховані на 

акції (частки, паї) господарських 

товариств, у статутних капіталах яких 

є державна власність 6483,5 2489,2 3432,6 7321,6 11956,0 

Надходження від орендної плати за 

користування цілісним майновим 

комплексом та іншим державним 

майном*  1777,4 2011,3 1716,0 2015,6 1888,4 

Надходження від приватизації  

державного майна** 6763,5 1480,0 466,9 151,5 188,9 

Усього 52404,3 39490,4 32168,6 78481,0 64157,8 

Примітки: * – дані розділу I «Доходи» річного Звіту про виконання зведеного бюджету; ** – дані розділу  

IV.1 «Фінансування за класифікацією фінансування бюджету за типом кредитора» річного Звіту про виконання 

зведеного бюджету. 

Джерело: складено автором за даними Державної казначейської служби України [94]. 
 

За період 2012–2016 рр. загальний обсяг доходів від управління об‟єктами 

державної власності становив 266,7 млрд. грн., із збільшенням номінальної 

величини чистого прибутку (доходу) державних унітарних підприємств та їх 

об'єднань, що вилучається до бюджету, та дивідендів (доходу), нарахованих на 

акції (частки, паї) господарських товариств, у статутних капіталах яких є 

державна власність, майже вдвічі з 6,5 млрд. грн. у 2012 р. до  

12 млрд. грн. У 2015–2016 рр. зменшилися надходження від приватизації. 

Загальний обсяг доходів від управління об‟єктами державної власності у 2016 р., 
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порівняно з 2015 р., зменшився на 14 млрд. грн. та становив 64 млрд. грн. 

Обмеженість таких доходів потребує підвищення рівня ефективності їх 

використання для цілей розвитку економіки та посилення стимулюючого впливу 

на інвестиційні процеси в країні.  

Визначено, що доходи від приватизації та управління підприємствами 

державного сектору економіки доцільно акумулювати та використовувати на 

державні інвестиції – на  фінансування наукових досліджень і розробок, а також 

активізацію приватних інвестицій (через співфінансування інноваційно-

інвестиційних проектів підприємств), створення економічної інфраструктури; 

через співфінансування відповідних проектів; підвищення сукупного попиту за 

рахунок короткострокової дії фінансового важеля, величина котрого може 

змінюватися в разі погіршення чи поліпшення стану економіки. Найбільш 

актуальними є дискусії щодо державного інвестування в кризові й посткризові 

періоди. Державні інвестиції пропонується збільшувати або зменшувати в рамках 

бюджетної консолідації, зокрема жорсткої економії, чи стимулювання попиту, 

розширення функцій державних або ринкових регуляторів тощо.  

П.Кругман, трактуючи постулат Дж.М.Кейнса, відстоює позицію, що під час 

спаду "уряди повинні витрачати більше, а не менше, доки приватний сектор знову 

не буде готовий тягнути економіку вперед", а також, що політика жорсткої 

економії лише руйнує ринок праці 76; 171. Стимулююча державна політика має 

передбачати створення нових робочих місць, а отже, примножувати обсяги 

державних інвестицій у реальний сектор економіки. 

"Якщо державні інвестиції зменшуються, то можливості держав 

забезпечувати суспільство соціальними благами (що має переважне значення для 

майбутнього процвітання й соціальної згуртованості) також ослабнуть, і це 

найімовірніше виглядатиме як слабкість у очах громадян, для котрих власне 

майбутнє благополуччя або їхніх дітей за якимись причинами залежить від 

суспільних, а не від приватних ресурсів" 340. Згідно з іншою позицією, роль 

державного бюджету в забезпеченні функцій держави зростає в період пост-

кризового відновлення [97].   
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Протилежного висновку дійшли окремі експерти МВФ, котрі вважають за 

доцільне скорочення державних інвестицій під час кризи, оскільки зв‟язок між 

державними інвестиційними витратами та зростанням є слабким у 

короткостроковому періоді та незначним у наступні періоди з урахуванням 

часових лагів 538. За так званого економічного затухання, тобто уповільнення 

розвитку в єврозоні, країнам, що розвиваються, пропонується примножувати 

державні інвестиції в інфраструктуру за рахунок недорогих запозичень 449.  

У ході досліджень доведено, що зростання державних інвестицій у країнах 

ОЕСР на 1 в. п. збільшує ВВП на 0,4% в поточному році та на 1,5% через чотири 

роки. В країнах, котрі відносять до нижньої квартилі ефективності, підвищення 

обсягу державних інвестицій на 1% додає до ВВП 0,3 в.п., а верхньої квартилі – 

0,6 в. п. [409]. Зазначені макроекономічні наслідки істотно різняться залежно від 

джерел надходження ресурсів для здійснення державних інвестицій, темпів 

економічного зростання, ступеня довіри суспільства до реформ, існування 

ефективної фінансової взаємодії держави та підприємств і рівня розвитку 

економіки загалом. Зокрема, за низьких темпів зростання ВВП збільшення 

державних інвестицій на 1 в.п. підвищує рівень виробництва на 1,5% впродовж 

одного року та на 3% у середньостроковій перспективі [409].  

Зроблено висновок, що в Україні для підвищення ефективності фінансової 

взаємодії держави та підприємств необхідно збільшувати державні інвестиції та 

стимулювати здійснення приватних інвестицій у інноваційну діяльність.   

Країни, які знаходяться на початкових етапах економічного розвитку, не 

мають достатнього обсягу ресурсів, а також можливостей їх залучення під низькі 

процентні ставки, тому мають знаходити додаткові джерела фінансування 

інвестиційних процесів. Ефективність державних інвестицій є одним із основних 

чинників зростання економіки. Узагальнення європейського досвіду дає змогу 

виокремити такі ключові передумови її підвищення 351; 413; 528:  

 пріоритетність фінансування інвестицій без утворення нового державного 

боргу;  
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 усунення галузевих та інших фінансових і нефінансових бар‟єрів на шляху 

приватного інвестування; 

 залучення державних банків розвитку до фінансування чи співфінансування 

інвестиційних проектів;  

 фінансування проектів із реструктуризації й модернізації великих 

державних корпорацій для забезпечення відповідності стандартам 

енергозбереження, охорони навколишнього природного середовища, утилізації 

радіоактивних та інших шкідливих речовин;  

 поширення державно-приватного партнерства при реалізації 

інфраструктурних проектів на інноваційній основі;  

 фінансування розвитку: інноваційних компаній, новітніх технологій шляхом 

надання державної підтримки у формі податкових пільг і прямого бюджетного 

фінансування для забезпечення енергетичної й екологічної безпеки; підприємств у 

депресивних регіонах, що не призводить до спотворення конкуренції.  

Міжнародні експерти відзначають серйозні недоліки державного інвес-

тування в нашій країні. Зокрема, у 2013 р. індекс якості управління державними 

інвестиціями дорівнював 1,93 бала з можливих 4-х (21-е місце серед 71 країни) 

182. До нерозв‟язаних проблем у цій сфері в Україні можна віднести:  

 недофінансування розпочатих державних інвестиційних проектів, при тому 

що згідно зі ст. 32 Бюджетного кодексу України їх фінансування повинне 

становити щонайменше 70 % загального обсягу бюджетних інвестицій;  

 неефективність прямого бюджетного інвестування: втрати від недобудов, 

перевитрачання ресурсів тощо збільшують вартість будівництва в Україні, що 

перевищує середній показник по ЄС для еквівалентних об‟єктів на 20 % 314; 

 відсутність дієвого механізму концентрації державних інвестицій у 

модернізаційні та інвестиційні проекти й розпорошення між розрізненими 

проектами, котрі не мають першочергового значення.  

За визначенням І.Луніної, бюджетні інвестиції в основний капітал слугують 

своєрідною балансуючою статтею, переважна частина якої зазвичай фінансується 
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наприкінці бюджетного року. Така практика помітно знижує ефективність і 

результативність й без того обмежених інвестиційних видатків держави 267. 

При цьому ефективного спільного фінансування держави та приватних інвесторів 

не відбувається. Т.Єфименко зауважує, що, незважаючи на відсутність ідеології та 

єдиного механізму реалізації проектів на засадах державно-приватного 

партнерства, спостерігаються окремі спроби залучити бізнес до розвитку секторів 

національної економіки [97]. Здебільшого це інфраструктурні й інвестиційні 

проекти в енергетичній сфері. 

Згідно з даними Міністерства економічного розвитку і торгівлі України, 

центральних та місцевих органів виконавчої влади, станом на 1 січня 2016 р. на 

засадах державно-приватного партнерства в нашій країні реалізувалося 177 

проектів (укладено 146 договорів концесії, 31 договір про спільну діяльність). 

Чинна система управління інвестиційними проектами в рамках державно-

приватного партнерства, за висновками експертів Світового банку, станом на 

кінець 2015 р. не відповідає вимогам глобального ринку такого партнерства. 

Оскільки система державно-приватного партнерства має ґрунтуватися на діючій 

системі управління державними інвестиціями, перспективи України щодо 

залучення міжнародних інвестицій із цього ринку наразі можуть виявитися 

недосяжними [98].  

Зазначене зумовлює потребу в удосконаленні системи державного інвес-

тування. На нашу думку, доцільно, по-перше, змінити структуру і склад об‟єктів 

державного інвестування (доповнити об‟єкти державної власності об‟єктами, 

створення яких фінансуватиметься спільно державою й приватними інвесторами); 

по-друге, регламентувати здійснення державних інвестицій для виконання 

проектів, віднесених до національних пріоритетів, у рамках співфінансування, 

державно-приватного партнерства; по-третє, запровадити кредитний механізм у 

процеси державного інвестування, а також співфінансування з метою активізації 

співпраці з приватними інвесторами.  

Ключовим завданням трансформації державного інвестування в реальний 

сектор вітчизняної економіки повинна стати активізація відтворювальних 
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процесів на інноваційних засадах, що передбачає спрямування фінансових 

ресурсів на реалізацію національних пріоритетів, підвищення ефективності й 

результативності вкладення капіталу (за рахунок збільшення інвестування, 

економічної віддачі та окупності інвестицій, використання бюджетно-кредитного 

механізму), а також посилення фінансової взаємодії з підприємствами й іншими 

приватними інвесторами. Для цього варто запровадити співфінансування 

інвестиційних проектів на рівних правах із іншими інвесторами у форматі 

інвестиційної взаємодії держави та підприємств. Здійснення державних інвестицій 

у реальний сектор на загальних і рівних умовах з приватними інвесторами із 

закріпленням права держави отримувати частку в капіталі та фінансовому 

результаті від виконання інвестиційних проектів створює фінансові стимули для 

держави й приватних інвесторів. Співфінансування інвестиційних проектів має 

проводитися за умов мінімізації фінансових ризиків і передбачати можливість 

продажу державної частки в таких проектах підприємствам приватного сектору.  

При інвестуванні об‟єктів держсектору має збільшуватися власний капітал. У 

свою чергу, фінансування або співфінансування об‟єктів недержавної власності 

спричинятиме виникнення права державної власності, еквівалентного державній 

частці статутного, вкладеного капіталу, участі в розподілі продукції, прибутку 

тощо. Такий підхід узгоджується з положеннями теорії інвестицій і концепціями 

збереження й примноження суспільного капіталу. Оцінка ефективності державних 

інвестицій може проводитися за допомогою фіскального мультиплікатора. В 

зарубіжній літературі пропонується багато підходів, які відрізняються переважно 

за переліком і характеристикою факторів державного інвестування та 

припущеннями, котрі ідентифікують тип фіскальної політики [361; 436; 537]. 

Оцінки фіскального мультиплікатора варіюють від меншої нуля до більшої 

чотирьох 361. Розрахунки цього показника для розвинутих країн дають підстави 

для висновку, що мультиплікатори державних інвестицій набагато кращі, ніж 

пов‟язані з державним споживанням, якщо інвестиції здійснюються ефективно. 

Обсяг капітальних інвестицій із держбюджету впродовж 2012–2014 рр. істотно 

скоротився. При цьому знизилась ефективність їх використання (за річними 
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показниками відношення приросту доданої вартості до аналогічного показника 

бюджетних інвестицій). Якщо у 2011 р. коефіцієнт ефективності державних 

інвестицій дорівнював 26,2, то в 2012–2014 рр. мав від‟ємне значення. Зокрема, у 

2011 р. приріст інвестицій у підприємства добувної промисловості та розроблення 

кар‟єрів, будівництво та інші види економічної діяльності не сприяв збільшенню 

доданої вартості.  

Питання ефективності державних інвестицій тісно пов‟язане з якістю 

управління процесом інвестування. Найпоширенішими в Україні є експертні 

оцінки ефективності державних інвестицій на кожному етапі цього процесу. 

Комплексна оцінка за методикою МВФ проводиться в кілька етапів: 1) ви-

значення інвестиційної стратегії та попередня оцінка проектів; 2) їх відбір і 

включення в бюджет; 3) управління проектами та їх імплементація; 4) їх оцінка й 

аудит (попередня та наступна оцінки в ході надання суспільних послуг).  

За методикою Світового банку оцінюється функціонування системи 

державних інвестицій за такими складовими, як інвестиційне керівництво, 

розроблення проекту та попереднє обстеження; формальна оцінка проекту; 

незалежна експертиза; вибір проектів і складання бюджету; реалізація проекту; 

регулювання проектом; експлуатація об‟єкта; постоцінка проекту 486. 

Пропонується застосовувати метод експертної оцінки на основі відповідей на 

питання уніфікованого переліку щодо виконання кожного етапу інвестиційного 

процесу. Цей метод трактується як діагностична оцінка – об‟єктивна чи 

суб‟єктивна. Наприклад, середня вартість нових державних інвестиційних 

проектів визначається на рівні аналогічних проектів, реалізованих у попередніх 

періодах або здійснюваних у поточному році. Такий підхід допоможе виявити 

основні слабкі та ключові ланки, а також сконцентрувати управлінські й технічні 

ресурси там, де вони дадуть найбільший ефект, що дасть змогу підвищити 

продуктивність державних інвестицій 526. Наприклад, у Казахстані встановлено 

Правила розгляду, відбору, моніторингу та оцінювання реалізації бюджетних 

інвестиційних програм (на базі аналізу витрат і вигід), котрими передбачено 

поетапне оцінювання ризиків і ефективності інвестиційних проектів на основі 
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стадій їх життєвого циклу з урахуванням особливостей кожного етапу (фази, 

стадії) проекту [119]. Метод порівняння витрат і вигід (або багатокритеріальний 

аналіз) полягає у визначенні питомих вагових коефіцієнтів критеріїв та їх 

подальшій класифікації. Як альтернатива пропонується метод перерахунку 

критеріїв ефективності (ключових факторів успіху) й оцінювання варіантів дій з 

огляду на їх відповідність заданим критеріям ефективності. Для України доцільно 

запровадити методи: аналізу "витрати – вигоди", багатокритеріального аналізу 

інвестиційних проектів, планів їх фінансування та фінансового плану 

підприємства, оцінки ризиків інвестиційного процесу та кожного проекту окремо. 

З метою забезпечення концентрації державних інвестицій для реалізації 

модернізаційних проектів пропонується сформувати належну систему управління 

державними інвестиціями, що включатиме базові елементи, такі як:  

 визначення інвестиційної політики та інвестиційної стратегії, планування 

державних інвестицій згідно з національними пріоритетами;  

 оцінка й відбір державних інвестиційних проектів (включаючи аналіз 

показників фінансових планів), облік відібраних проектів, внутрішній контроль, 

зовнішній аудит ефективності реалізації проектів;  

 забезпечення взаємозв‟язку річних показників державного та місцевих 

бюджетів і прогнозних показників на наступні за плановим два бюджетних 

періоди в частині фінансування (співфінансування) державних інвестиційних 

проектів. Участь держави у співфінансуванні має залежати від форми власності й 

стратегічного значення об‟єктів інвестування, достатності державних ресурсів, 

зокрема бюджетних коштів на відповідний період, наявності учасників 

інвестування, ймовірності фінансових ризиків; 

 здійснення належного фінансового контролю використання державних 

коштів, розпорядження результатами (продуктами) виконання проектів 

(оприбуткуванням, реалізацією державної частки приватним інвесторам або 

новоствореним підприємствам). Державна власність має збільшуватися в розмірі, 

що відповідає номінальній вартості державної інвестиції, а також (щодо об‟єктів 

недержавної власності) розмірі прав державної власності, еквівалентних  
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державній частці статутного, вкладеного капіталу, участі в розподілі продукції, 

прибутку; 

 створення системи суспільного моніторингу всіх етапів інвестування, 

включаючи аналіз економічної віддачі державних інвестицій, вартості екс-

плуатації новостворених активів і надання державних послуг;  

 підготовка спеціалістів з управління державними інвестиціями.  

Застосування такого підходу потребує внесення змін до Бюджетного й 

Господарського кодексів України, інших нормативно-правових актів у частині 

регламентації проведення оцінки ризиків інвестиційного процесу, витрат і вигід 

державного інвестиційного проекту; процедур припинення фінансування, продажу 

часток у незавершених проектах у випадках, коли фіскальні ризики бюджетних 

втрат перевищують допустимий рівень, встановлений при підготовці 

модернізаційного та інноваційно-інвестиційного проекту. 

Обсяги державного інвестування та рівень допустимого фіскального ризику 

мають визначатися з урахуванням плану консолідації.  

Застосування бюджетно-податкових важелів пов‟язано із політикою  

консолідації державних фінансів, що запроваджується на певний період часу, 

необхідний для відновлення стійкості фінансової системи. 

Окремі заходи, які запроваджуються упродовж останніх трьох років, дають  

лише незначний короткостроковий ефект і не можуть потенційно забезпечити  

фінансову стійкість на середньостроковий період, що необхідно для активізації 

процесів інвестування. Високий рівень боргової залежності України свідчить про 

необхідність формування зваженої політики консолідації державних фінансів на 

середньостроковий період, а також Програми реформ для стабілізації і розвитку 

економіки. Ефективність економічних реформ та програм консолідації державних 

фінансів є взаємопов‟язаними та потребують дослідження та знаходження 

взаємоузгоджених вирішень.   

Політика бюджетної консолідації має включати не лише загальновизнані 

механізми скорочення видатків та/або збільшення податків, але й створювати 

передумови для розвитку реального сектора економіки на інноваційній основі. Дія 
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автоматичних стабілізаторів в умовах економічного зростання зменшує вплив 

фіскальних ризиків і робить заходи із скорочення боргу менш затратними. 

Концептуальною основою політики консолідації державних фінансів в умовах 

нестабільності мають бути положення теорії фінансової рівноваги, що вимагають 

збалансування фінансових потоків держави за мінімального рівня боргової 

залежності у середньостроковій та довгостроковій перспективі. 

Різні підходи до консолідації державних фінансів через прямий та 

опосередкований вплив відповідних заходів спричиняють різні макроекономічні 

ефекти. Так, скорочення державних витрат за одночасного збільшення податків 

неминуче призводять до зниження рівня попиту та уповільнення темпів зростання 

ВВП. За розрахунками А.Раненберга, у країнах ЄС така бюджетна консолідація 

знизила ВВП від 2,5% до 3,5% унаслідок зменшення попиту уряду на товари і 

послуги та наявного доходу домашніх господарств (через зниження трансфертних 

платежів), а також підвищення податків 487. Зниження наявного доходу 

негативно впливає на попит домогосподарств. Негативна динаміка ВВП 

додатково посилюється впливом: 1) скорочення зайнятості, а отже купівельної 

спроможності домогосподарств; 2) зростання реальної процентної ставки за 

рахунок зниження інфляції, зниження поточного і майбутнього попиту 

домогосподарств та інвестицій.   

Зменшення інвестиційних видатків бюджету створює негативні ефекти 

скорочення потенціалу розвитку економіки у середньостроковому та 

довгострокових періодах. Проте, збільшення інвестицій потребує підвищення 

податкового навантаження, що у свою чергу, призводить до погіршення позицій 

країни у міжнародній податковій конкуренції і як наслідок до скорочення 

податкових надходжень від великих платників податків. Узгодження політики 

консолідації та грошово-кредитної політики є необхідним, оскільки можуть 

виникати ефекти зростання рівня процентних ставок, офіційної і прихованої 

девальвації [412]. Політика обмеження внутрішніх державних запозичень для 

цілей бюджетної консолідації є неефективною за низького рівня процентної 

ставки, якщо такі запозичення мають інвестиційний характер [491]. 
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Скорочення державних витрат може привести до зниження зайнятості та / 

або зниження заробітної плати в державному секторі, що спричиняє скорочення 

заробітної плати в приватному секторі через збільшення пропозиції на ринку 

праці та зменшення вартості робочої сили 368; 476. Зменшення витрат 

підприємств на оплату праці може збільшувати прибуток та інвестиції лише у 

короткий період часу [360]. Проте доходи домогосподарств та їх купівельна 

спроможність будуть знижуватися, що обумовлюватиме зниження прибутку у 

середньостроковому періоді. Це підтверджується результатами аналізу змін в 

оплаті праці та зайнятості в країнах ЄС в рамках пакетів жорсткої економії. 

Експертами зроблено висновок, що скорочення заробітної плати в державному 

секторі не повинно використовуватися в якості головного засобу скорочення 

бюджетного дефіциту [404]. Отже, консолідація державних фінансів вимагає 

збалансованого і своєчасного поєднання доходних і видаткових важелів. 

В рамках забезпечення ефективної фінансової взаємодії держави та 

підприємств необхідно застосовувати взаємопов'язані інструменти державного 

стимулювання та регулювання діяльності, коригуючи при цьому інтенсивність дії 

інструментів залежно від узгоджених напрямків процесів консолідації державних 

фінансів.       

Результати модельних розрахунків, проведені Т.Пейпворс, для різних країн 

виявляють успішність процесів фіскальної консолідації за різного співвідношення 

видаткових та доходних інструментів. Найпоширенішими варіантами є: 80:20; 

60:40; 50:50 478. План консолідації має ґрунтуватися на комбінації різних 

інструментів фіскальної політики. Наприклад, план, який дозволяє уникнути 

значного скорочення випуску в короткостроковому періоді і збільшити обсяги 

виробництва у довгостроковій перспективі, має передбачати: тимчасове 

скорочення державного споживання, збільшення державних інвестицій, 

збільшення ставки податку на споживання і скорочення ставок оподаткування 

праці та капіталу 501.  

А. Сазерленд виявив, що результативність політики консолідації залежить від 

розмірів рівня державного боргу – коли борг досягає екстремальних значень, 
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політика сприймається негативно унаслідок очікувань щодо збільшення 

податкового навантаження 513. При високих показниках початкового 

бюджетного  дефіциту і рівня державного боргу (% ВВП) план консолідації має 

розроблятися на тривалий період часу 412.   

Учасники симпозіуму на тему «Структурні реформи і фіскальна 

консолідація: вибирати або доповнювати", який було організовано Міжнародним 

валютним фондом і Федеральним міністерством фінансів Німеччини (25 березня 

2015 р. в Берліні), обговорили успішні стратегії структурних реформ і політику 

фіскальної консолідації 512.
 
 

У Канаді, Новій Зеландії, Іспанії, Швеції та Ірландії цілеспрямовані 

структурні реформи і бюджетна консолідація сприяли більш високим темпам 

зростання і зайнятості, зниженню дефіциту і рівня боргу. За досвідом Канади, 

фіскальна консолідація відбувається успішніше в умовах економічного зростання 

(зростання реального ВВП в середньому 4% на рік; підвищення продуктивності 

праці і зовнішнього попиту).  

За досвідом Німеччини, комплексні структурні реформи і бюджетна 

консолідація мають доповнювати одна одну. Починаючи з 2003 р., Німеччина 

приступила до широкомасштабних реформ ринку праці, що забезпечили 

збільшення його гнучкості (особливо коли мова йде про тимчасові контракти), 

скасування більшості обмежень на звільнення, створення стимулів до 

утворення нових робочих місць. Реформи в системі соціального забезпечення 

дозволили збільшити допомоги по догляду за дитиною. У результаті реформ, у 

тому числі з оптимізації державного сектору, скоротився структурний дефіцит, 

покращилася якість державних видатків, що дозволило збільшити державні 

інвестиції в інфраструктуру, освіту і наукові дослідження.  

Найважливішими є структурні реформи, які в подальшому можуть бути 

тягарем для державних фінансів 477; 512. Реформи мають підвищити гнучкість 

ринку праці, зменшити бюрократичні бар'єри та корупцію, вдосконалити систему 

оподаткування, а отже, мають довгострокові вигоди для державних фінансів. При 
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цьому, недотримання Маастрихтських критеріїв щодо державного боргу може 

поглиблювати фіскальні дисбаланси в економіці країн. 

У Франції стратегія уряду була спрямована на вирішення двох завдань: 1) 

підтримка економічного зростання та зайнятості; 2) скорочення дефіциту 

державного бюджету у % ВВП. Основою Стратегії фіскальної консолідації 2014 р. 

було прийнято посилення контролю за витратами без збільшення податкового 

навантаження. Її реалізація забезпечила: зростання споживання, зокрема 

внаслідок збільшення купівельної спроможності населення завдяки зниженню цін 

на нафту та енергоносії, скорочено податків на дохід (близько 3,2 млрд. євро.) 

тощо; підвищення конкурентоспроможності підприємств через створення 

додаткових джерел фінансування інвестицій, зокрема податкового кредиту 

(близько 10,2 млрд євро у 2014 р. та 20 млрд. євро.  за планом 2017 р.). 

Стратегія бюджетної консолідації на 2015–2018 рр., з урахуванням 

попереднього досвіду Франції, передбачає: 

1) скорочення витрат на управління (близько 5 млрд. євро. у 2016 р.) в усіх 

органах державного управління – пропорційно їх частці у державних витратах; 

продовження фінансування визначених пріоритетів – інвестиції в науку, освіту 

тощо; підтримку інвестицій підприємств через податковий кредит (CІСЕ) в обсязі 

до 40 млрд євро у 2017 р. та надання «одноразової податкової перерви» на 12 

місяців для підприємств, які здійснюють продуктивні інвестиції; 

2) зменшення дефіциту державного бюджету до рівня 3,3% в 2016 р. і 2,7% 

ВВП в 2017 р.; 

3) скорочення структурного дефіциту (на 0,8 в.п. в 2016р. і на 0,9 в.п. у 

2017р.); 

4) жорсткий контроль над динамікою боргу в короткостроковій перспективі 

для зниження загального обсягу боргу; 

5) проведення одноразового підвищення зносу і нарахування амортизації 

продуктивних інвестицій (придбаних або створених виробничих основних 

засобів); 
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6) зниження сукупної ставки податку на доходи фізичних осіб та внесків на 

соціальне забезпечення на 0,5 в.п. (від 44,7% в 2014 р. до 44,2%  в 2017 р.), а 

також внесків самозайнятих працівників на 3%; 

7) зниження рівня оподаткування домогосподарств з низьким і середнім 

рівнем доходу шляхом збільшення неоподатковуваного мінімуму (підвищення 

купівельної спроможності домогосподарств) 348.  

Стратегія бюджетної консолідації Австралії спрямована на посилення 

контролю за державними витратами, підвищення продуктивних інвестицій та 

створення нових робочих місць без збільшення податків (податкового 

навантаження). План консолідації, розроблений на середньострокову 

перспективу, передбачає зниження дефіциту з 2,2% ВВП в 2016–2017 рр. до 0,3% 

ВВП в 2019-2020 рр. У 2021 р. очікується профіцит у розмірі близько 0,2%  ВВП. 

Середньорічний темп скорочення боргів в рамках фіскальної консолідації 

становитиме 0,4% від ВВП. Частка державних витрат за цей період скоротиться з 

25,8% до 24,9% ВВП 398. Угорщина і Ісландія були в числі країн, які найбільше 

постраждали від макроекономічного шоку 2008–2009 рр. Обидві країни скоротили 

державні витрати у відповідності з різними пріоритетами. У той час як витрати на 

загальні державні послуги знизилися в обох країнах, уряд Угорщини зберіг 

витрати на державну підтримку суб‟єктів господарювання, в той час як уряд 

Ісландії здійснював в повному обсязі виплати на соціальний захист. Проте, 

найбільш важливі відмінності пов'язані з доходною частиною. З одного боку, уряд 

Угорщини запровадив плоску ставку оподаткування доходів фізичних осіб з 

метою недопущення значного падіння доходів. На противагу цьому, уряд Ісландії 

замінив попередню плоску податкову систему на прогресивну (для отримувачів, 

високих доходів) 457.  

За висновками В.Taнзі, компроміс між так званою "жорсткою економією" і 

економічним зростанням або структурними реформами полягає у пріоритетності 

проведення структурних реформ, які спрямовані на підвищення продуктивності та 

економічного зростання, незважаючи на інфляцію в короткостроковому  періоді, 

можливі негативні наслідки для економічного зростання 512. Якщо структурні 
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реформи потребують короткострокових витрат (це часто буває при реформах 

ринку праці), зростає роль податкової політики у стимулюванні зростання в 

середньостроковій перспективі.  

Досвід різних країн показує, що консолідація державних фінансів може 

здійснюватися за різними підходами, зокрема: 

 скорочення державних витрат, яке не впливає на ефективність надання 

суспільних послуг; скорочення видатків державного і місцевих бюджетів та 

обсягів трансфертів; скорочення інвестиційних видатків бюджету без збільшення 

податків; 

 застосування фіскальних правил; 

 проведення пенсійної реформи, реформи освіти, системи охорони здоров'я, 

інших соціальних сфер, що зосереджені на забезпеченні довгострокової стійкості 

та зростання; 

 збільшення доходів через проведення приватизації; 

 перекладання податкового навантаження з праці на споживання; 

 жорсткі заходи щодо одночасного скорочення державних витрат та 

збільшення податків. 

Запровадження цих підходів (починаючи з 2009 р.) хоча і були в окремих 

країнах успішними, проте загалом не дали можливості досягти рівня 

встановлених індикаторів та порогових значень (оцінки макроекономічних 

зовнішніх дисбалансів 503), відновити достатні темпи зростання економіки. При 

цьому слід зазначити, що невдалі і тривалі у часі структурні і фінансові реформи 

призводять до ефекту «втоми» суспільства від реформ, ускладнюють 

продовження проведення політики консолідації державних фінансів. 

Багатьма країнами-членами ЄС визнано, що найбільш успішною є 

консолідація за рахунок раціонального скорочення державних витрат (оптимізація 

обсягів, перерозподіл і підвищення ефективності витрат), ніж за рахунок 

підвищення податків.  

При формуванні політики консолідації державних фінансів пропонується 

оцінювати потенціал до зростання реального сектора економіки, рівень його 
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боргової залежності, а також звести до мінімуму несприятливі побічні ефекти, які, 

у більшості випадків, є наслідками впливу фіскальних ризиків. Це можливо 

забезпечити також із застосовуванням фінансових планів підприємств. 

Політика, стратегія та план консолідації для України мають бути спрямовані 

на відновлення стійкості державних фінансів через механізми підвищення 

ефективності бюджетних видатків, податкових пільг, скорочення фіскальних 

ризиків, активізації інвестиційних процесів в економіці, а також досягнення 

оптимального рівня державного боргу та результативних показників програм 

структурних реформ для забезпечення економічного розвитку України.  

Для ефективного застосування інструментарію надання податкових пільг та 

покращення фінансового забезпечення інновацій пропонується удосконалювати 

податкове законодавство в частині: 

 запровадження податкових пільг з податку на прибуток для суб‟єктів 

інноваційної діяльності, які співфінансують та реалізують інноваційно-

інвестиційні проекти; 

 створення механізму повернення суми податкових пільг, а також 

амортизаційних відрахувань, на які було зменшено об‟єкт оподаткування 

податком на прибуток, у разі їх нецільового використання – не спрямування в 

інноваційну діяльність або неотримання очікуваного результату.      

Таким чином, можна зробити висновок, що взаємоузгодженість бюджетно-

податкових важелів у стимулюванні інвестиційних процесів досягається через 

законодавче закріплення нормативних обмежень, параметрів та показників 

програми економічних реформ із забезпечення інноваційно-інвестиційних 

функцій держави, а також середньострокового та короткострокового плану 

консолідації державних фінансів.  

В умовах обмеженості бюджетних коштів може застосовуватися:  

 фінансування державних інвестиційних проектів та інноваційно-

інвестиційних проектів підприємств в рамках співфінансування держави та 

підприємств через державний банк розвитку (механізм створення та 

функціонування державного Банку розвитку України розроблено А.І.Даниленко та 
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В.Гаркавенко 73) це посилить контроль над використанням бюджетних коштів 

та підвищить стимулювання приватних інвесторів до співфінансування 

інноваційно-інвестиційних процесів; 

 інструментарій підвищення ефективності державних інвестицій (уряд 

отримує інтелектуальну власність на результати досліджень, розроблених в 

рамках програм державних закупівель, фінансування або співфінансування 

інвестиційних проектів (досвід Франції)); 

 випуск: державних інноваційних ваучерів (досвід Великої Британії,  Канади, 

Південної Кореї, Швеції, Австрії); проектних облігацій (досвід В'єтнаму); програм 

із закупівель зобов‟язань і витрат виробництва товарів або послуг у сфері R&D&І 

(досвід Великої Британії).    

Необхідно внести зміни у Бюджетний кодекс України та законодавчі акти 

щодо забезпечення балансу інтересів держави та підприємств при здійсненні 

державної підтримки.     

 

 

3.2. Бюджетні видатки розвитку як державна підтримка зростання 

інноваційної економіки 

 

Одна з основних функцій суверенної держави, за визначенням С.Кузнеця, 

полягає у створенні умов, необхідних для довгострокового економічного 

зростання 445. До таких умов, зокрема, належить стимулювання інвестицій, 

фінансування розвитку людського капіталу та створення інновацій за рахунок 

видатків з бюджетів різних рівнів, перш за все – видатків розвитку. При 

здійсненні таких видатків важливе значення мають їхні кількісні та якісні 

характеристики, а також методичне забезпечення планування, обліку та звітності 

щодо відповідних витрат. Відсутність чіткого уявлення про видатки розвитку 

призводить до викривлення інформації щодо фактичних бюджетних інвестицій у 

довгострокове економічне зростання, застосування стимулюючих інструментів 

фінансової політики, а отже, ролі держави у забезпеченні розвитку економіки.  
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"Кожний із видатків бюджету має кількісну та якісну характеристику" 57. 

Кількісне визначення пов‟язане з величиною бюджетних коштів, що 

спрямовуються згідно з державним та місцевими бюджетами на фінансування 

функцій держави, які визначають їх якісну характеристику. "Якісна 

характеристика дає уявлення про економічну природу і суспільне призначення 

кожного виду бюджетних видатків" 57. У видатках бюджету, за визначенням 

В.Федосова та В.Опаріна, виявляється фінансова політика держави у сферах 

державного регулювання і стимулювання виробництва, фінансового забезпечення 

соціального захисту населення, розвитку науково-технічного прогресу, 

міжнародної діяльності. Державна фінансова політика має також забезпечувати 

фінансовими ресурсами виконання державою функцій у галузі економічного та 

соціального розвитку 53. І.Луніна акцентує увагу на тому, що зміна функцій 

держави вимагає адекватних змін у системі державних видатків, пошуку 

раціонального співвідношення ринку і держави 189. Зміна цього співвідношення 

у інвестиційних процесах супроводжується змінами кількісних характеристик 

видатків розвитку та споживання. А.Даниленко зазначає, що розподіл бюджетних 

видатків має враховувати рівень ВВП на душу населення, необхідність виконання 

соціальних програм, фізичний і моральний знос основних фондів та наявність 

фінансових ресурсів для їх оновлення на новій технологічній основі 45. 

Показники розподілу коштів Державного бюджету України на видатки 

розвитку та видатки споживання, зміни характеристик такого розподілу упродовж 

одного року (при затвердженні першого плану, змін до нього та фактичного його 

виконання) у період 2011–2016 рр. наведено у табл.3.5.  

У період 2011–2016 рр. спостерігається суттєве скорочення частки видатків 

розвитку у Державному бюджеті України – майже вдвічі. Якщо у 2011–2012 рр. 

вона перевищувала 15%, то у 2014 р. становила лише 8%. Номінальні показники 

видатків розвитку скоротилися до 58 млрд грн у 2016 р. порівняно з 60,9 млрд. 

грн. у 2012 р. Фактичні показники бюджетних видатків розвитку у 2016 р. та 

планові показники 2017 р. дещо збільшилися, порівняно з фактичними 
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показниками 2015 р., на 0,39 в.п. та 0,43 в.п., відповідно, та становили 8,47% та 

8,51%.  У 2016 р. видатки розвитку становили 2,4% ВВП, тоді у 2012 р. – 4,3%.  

Таблиця 3.5 

Розподіл видатків Державного бюджету України  

на видатки розвитку та споживання 

Роки Показник 

Видатки розвитку Видатки споживання 

сума, 

млн .грн. 

% у загальному 

обсязі видатків 

% у ВВП сума, 

млн. грн. 

% у загальному 

обсязі видатків 

2011 1й план 48698,51 15,20 3,75 271722,34 84,80 

 план з урахуванням змін 62961,20 18,44 4,84 278429,15 81,56 

 факт 55210,22 16,56 4,25 278249,24 83,44 

2012 1й план 52033,87 14,60 3,70 304476,51 85,40 

 план з урахуванням змін 69435,96 16,85 4,94 342669,36 83,15 

 факт 60948,88 15,40 4,34 334732,64 84,60 

2013 1й план 40555,47 9,88 2,77 370005,09 90,12 

 план з урахуванням змін 47466,33 11,35 3,24 370877,51 88,65 

 факт 46847,37 11,61 3,20 356608,70 88,39 

2014 1й план 51430,40 11,33 3,24 402398,92 88,67 

  план з урахуванням змін 34942,26 8,29 2,20 386624,37 91,71 

  факт 35444,14 8,24 2,23 394773,64 91,76 

2015 1й план 44551,73 7,88 2,24 520817,98 92,12 

 план з урахуванням змін 44471,60 7,67 2,24 535489,24 92,33 

 факт 46607,55 8,08 2,34 530303,86 91,92 

2016 1й план 51785,21 7,77 2,17 614530,30 92,23 

 план з урахуванням змін 53952,85 7,93 2,26 626277,91 92,07 

 факт 57982,45 8,47 2,43 626901,28 91,53 

2017 план з урахуванням змін 67957,76 8,51 … 730668,49 91,49 

Джерело: складено за даними [94–95].  
 

При цьому, складовими видатків, що віднесені до видатків розвитку, за 

даними річного Звіту про виконання показників розподілу видатків Державного 

бюджету України (додаток 18 Звіту), є видатки:  

1) забезпечують нагромадження продуктивного капіталу, створення 

інноваційних технологій, модернізацію об'єктів основних засобів соціально-

культурної сфери, інфраструктури, органів управління;  

2) за своїм економічним змістом є видатками споживання;  

3) забезпечують кредитування бюджету. 

Завищення реальних обсягів видатків розвитку створює ілюзію збільшення 

об'єктів розширеного відтворення, поліпшення інфраструктури 140.  

Для вирішення проблеми взаємозв'язку бюджетних видатків з процесами 

відтворення основного капіталу у науковій літературі пропонується здійснювати 

окреме планування поточних і капітальних видатків бюджету (видатків 
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споживання та видатків розвитку) у формі двох бюджетів 118. Проте, до 

застосування двох бюджетів (поточного і капітального)  існують застереження 

МВФ, пов'язані з тим, що в країнах світу, які застосовували такий підхід, 

ускладнювалося формування консолідованого бюджету, дотримання лімітів 

витрат, розробка програми корегування бюджету тощо 480. Тому, за 

рекомендаціями МВФ, найкращою є практика складання єдиного бюджету з 

повним охопленням різних видів видатків. Отже, на нашу думку, в умовах 

України виокремлення видатків розвитку та видатків споживання має 

відбуватися у форматі єдиного бюджету, проте методологічні та правові засади 

визнання таких видатків, що базуються на їх якісних характеристиках, 

потребують удосконалення.  

Реформування бюджетного законодавства відбувається у багатьох країнах 

світу з огляду на внесення змін до системи національних рахунків. Нова редакція 

Європейської системи національних та регіональних рахунків (ESA 2010), 

порівняно із ESA1995, змінила методологічні засади визнання поточних витрат та 

витрат на розвиток, що вплинуло на коригування бюджетної та макроекономічної 

статистики. Зміни до бюджетної статистики країн-членів ЄС почали поступово 

запроваджуватися, починаючи з 2014 р. 533. До найсуттєвіших можна віднести 

зміни щодо визнання витрат на наукові дослідження та розробки, а також на 

оборону.  

Регламентом (ЄС) № 549/2013 Європейського Парламенту та Ради від 

21.05.2013 р. та Європейською системою національних та регіональних  рахунків 

(ESA 2010, п.3.22) встановлено, що державні витрати на дослідження та розробки 

відображаються у вигляді валового нагромадження основного капіталу 494. У 

ESA 2010 (п.3.82) визнано, що науково-дослідницька діяльність має розглядатися 

як передумова майбутнього економічного зростання, оскільки створює продукти 

інтелектуальної власності, які є ключовими для розвитку економіки [494]. При 

цьому, у Європейській системі рахунків містяться окремі положення 

(виключення), які будуть застосовуватися лише після формування необхідного 

методичного забезпечення щодо оцінки наукових досліджень, які не матимуть у 
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майбутньому економічних вигід. Ці видатки визнаватимуться поточними 

видатками.  

В Україні Методологічними положеннями оновленої версії системи 

національних рахунків 2008 р. встановлено, що результати наукових досліджень і 

розробок є передумовою майбутнього економічного зростання і можуть 

неодноразово використовуватися в процесі виробництва, тому результати цієї 

діяльності віднесено до валового нагромадження основного капіталу. До складу 

активів і валового нагромадження основного капіталу повинні включатися 

витрати на науково-дослідну діяльність, результати якої реалізуються іншими 

одиницям або можуть принести у майбутньому вигоди їхнім власникам. Проте, 

певні результати науково-дослідної діяльності залишаються у складі проміжного 

споживання, зокрема результати, які неможливо використовувати багаторазово у 

процесі виробництва (за відсутності намірів отримати вигоди з боку власника або 

виробника, за умови придбання наукових результатів ринковими виробниками 

виду економічної діяльності М72 "Дослідження і розробки") [207]. 

Однак, слід звернути увагу на те, що ця норма в європейському законодавстві 

(до розробки необхідного методичного забезпечення) не застосовується. В 

національній нормативно-правовій базі вона запроваджена без застережень (як 

основна норма), хоча належний методичний інструментарій виокремлення 

зазначених вище наукових результатів відсутній. Такий інструментарій має 

ідентифікувати результати фундаментальних досліджень та інновації, які у 

звітному періоді відповідають вищенаведеним критеріям, а у наступних звітних 

періодах можуть дати значні економічні вигоди (які є мало прогнозованими на 

початкових етапах проведення наукових досліджень). Тому, вважаємо за доцільне 

всі видатки на науково-дослідну діяльність (до розробки зазначеного 

інструментарію за принципом Frascati Manual) відносити у Системі національних 

рахунків до валового нагромадження основного капіталу, а у бюджетній звітності 

– до видатків розвитку (державного та місцевих бюджетів).   

У Системі національних рахунків України згідно з європейською практикою 

видатки на озброєння поділяються на: 1) основні засоби (транспортні засоби, 
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військові кораблі, бойові літаки, танки, інші необоротні матеріальні активи, 

термін корисного використання яких перевищує один рік); 2) об‟єкти 

одноразового використання (боєприпаси, снаряди, інші  матеріальні оборотні 

засоби військового призначення) 207; 403. 

У бюджетній звітності України видатки на фінансування таких активів 

також мають визнаватися, відповідно, як видатки розвитку та видатки 

споживання. У теперішній час щодо видатків на оборону чіткого розмежування 

немає.  

У Бюджетному кодексі України визначення поняття «видатки розвитку» 

відсутнє. Однак, цей термін застосовується у бюджетній класифікації, при 

формуванні бюджету та звітності про його використання. Відповідно до 

бюджетної класифікації, видатки розвитку – це видатки бюджетів на фінансове 

забезпечення наукової, інвестиційної та інноваційної діяльності, зокрема 

фінансове забезпечення капітальних вкладень виробничого і невиробничого 

призначення; структурної перебудови економіки; інші видатки, пов'язані з 

розширеним відтворенням. Складові частини витрат (видатків) розвитку та витрат 

(видатків) споживання визначені наказом Міністерства фінансів України від 

14.01.2011 р. № 11 247. Проте, це визначення потребує уточнення в частині 

"видатків на фінансування інвестиційної діяльності", оскільки за чинним 

законодавством (частина перша ст.4 Закону України "Про інвестиційну 

діяльність") об'єктом інвестиційної діяльності може бути будь-яке майно, в тому 

числі оборотні кошти в усіх  видах економічної діяльності. 

Видатки розвитку державного бюджету нами пропонується визначати як 

видатки на фінансування капітальних вкладень для створення (придбання), 

реконструкції, технічного переоснащення основних засобів, очікуваний строк 

корисної експлуатації яких перевищує один рік; науково-дослідних та дослідно-

конструкторських робіт; відповідних капітальних трансфертів. Тож, потребує 

уточнення [252] перелік видатків розвитку, який за економічною класифікацією 

видатків бюджету включає: капітальні видатки (КЕКВ 3000); видатки на 

дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних 
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(регіональних) програм (КЕКВ 2281); видатки на придбання матеріалів, 

інвентарю, будівництво, капітальний ремонт та заходи спеціального призначення, 

що мають загальнодержавне значення (КЕКВ 2260); субсидії та поточні 

трансферти підприємствам, установам, організаціям (КЕКВ 2610), які відповідно, 

до функціональної класифікації видатків бюджету та кредитування, відносяться 

до: наукових досліджень, економічної діяльності 247.  

Із вищенаведеного переліку слід виключити субсидії та поточні тран-

сферти підприємствам, видатки на придбання матеріалів та інвентарю  

(зі строком корисного використання менше одного року), здійснення поточних 

заходів спеціального призначення, що не передбачають збільшення обсягу 

нагромадження основного капіталу, оскільки це є видатками споживання.  

До видатків розвитку слід відносити: капітальні видатки (включаючи 

капітальні вкладення для забезпечення заходів спеціального призначення). 

Капітальні вкладення у розрізі видатків на економічну діяльність, соціально-

культурну сферу, інфраструктуру, діяльність органів управління, правопорядку 

та оборони;  видатки на наукові дослідження і розробки;  капітальні трансферти 

підприємствам, установам, організаціям на фінансування капітальних вкладень 

та фундаментальних і прикладних наукових досліджень у різних сферах 

управління та економіки. 

Деталізація капітальних вкладень за суспільним призначенням, з 

дотриманням міжнародних норм, надасть можливість оцінити вплив цих видатків 

на продуктивний капітал, який забезпечуватиме зростання економіки, збільшення 

ВВП та державних доходів. Для якісної оцінки видатків розвитку Державного 

бюджету України їх слід розділити на: наукові дослідження та розробки; 

капітальні вкладення в: економічну діяльність (держпiдтримка капітальних 

інвестицій у вугледобувні підприємства, збільшення статутних фондів, фінансова 

підтримка придбання основних засобів в агропромисловому комплексі тощо); 

соціально-культурну сферу (придбання житла, капітальний ремонт будівель та 

придбання устаткування для дитячих садків, шкіл, лікарень тощо);  

інфраструктуру (будівництво та капітальний ремонт доріг, мостів);  
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забезпечення органів управління, правопорядку та оборони. Всі інші видатки, 

які за змістом не забезпечують створення основних засобів та нематеріальних 

активів, пропонуємо відносити до видатків споживання.  Розглянемо 

фактичний розподіл за вказаними вище напрямами  видатків розвитку, що 

наведено у річному Звіті про виконання показників розподілу видатків 

Державного бюджету України.  

Аналіз видатків розвитку, наведених у річному Звіті про виконання 

Державного бюджету України, показав, що у 2016 р. видатки на економічну 

діяльність становили 1,9 млрд. грн. (3,2% від загального обсягу видатків, 

віднесених у Звіті до видатків розвитку) і не мали інноваційного характеру. 

При цьому до видатків розвитку включалися видатки, які за якісними 

характеристиками є видатками споживання, зокрема – на державну підтримку 

вугледобувних підприємств на часткове покриття витрат із собівартості 

вугільної продукції; на реструктуризацію вугільної та торфодобувної 

промисловості (заходи щодо підготовки вугледобувних підприємств до 

ліквідації); медичне та санаторно-курортне лікування; на здійснення 

зовнішнього незалежного оцінювання і моніторинг якості освіти (табл. 3.6).  

Аналіз показав, що у Державному фонді регіонального розвитку України 

на фінансування капітальних вкладень в економічну діяльність підприємств 

припадало лише 0,2% від загального обсягу його видатків.  

Виявлено, що потребують уточнення цільові пріоритети Фонду у напрямі 

збільшення фінансування проектів, спрямованих на  формування економічної 

бази регіонів (табл.3.7).  

З огляду на досвід функціонування Європейського фонду регіонального 

розвитку, до таких пріоритетів належать інновації та наукові дослідження; 

цифрові та інформаційно-комунікаційні технології; низьковуглецева 

економіка. Видатки Державного фонду регіонального розвитку, у своїй 

більшості, здійснюються для проведення будівництва, модернізації, ремонту 

об'єктів соціально-культурної сфери (57,1% загального обсягу фінансування) 

та інфраструктури (40,5%). 
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Таблиця 3.6 

Видатки розвитку Державного бюджету України у 2016 р., млн. грн. 

Отримувачі коштів 

Обсяг 

фінансу

вання 

Видатки розвитку, у тому числі: 
Видатки, 

що за 

змістом є 

видатка-

ми 

спожи-

вання 

наукові 

дослідж

ення та 

розро-

бки 

капітальні вкладення в 

еконо-

мічну 

діяльність 

соціально-

культурну 

сферу 

інфрастр

уктуру 

діяльність 

органів 

управління, 

правопорядку 

та оборони 

Міністерство енергетики та вугільної 

промисловості України 2 095 5 550 0 17 43 1 480 

Міністерство економічного розвитку i 

торгівлі України 355 30 149 0 0 176 0 

Міністерство оборони України 10 932 0 0 675 0 10 032 225 

Міністерство освіти i науки України 4 351 830 0 3 503 0 0 18 

Міністерство охорони здоров'я України 1 178 94 0 1 076 0 2 6 

Міністерство соціальної політики 

України 614 16 0 571 0 26 1 

Міністерство регіонального розвитку, 

будівництва та житлово-комунального 

господарства України 3 888 4 0 0 89 3 755 40 

Міністерство аграрної політики та 

продовольства України 453 108 30 0 0 35 280 

Державне агентство автомобільних 

доріг України 9 529 0 0 0 9 529 0 0 

Державне космічне агентство України 2 276 0 836 0 0 0 1 440 

Національна академія наук України 2 582 2 581 0 1 0 0 0 

Інші 19 730 1 257 295 5 503 1 659 10 923 93 

Усього 57 983 4 925 1 860 11 329 11 294 24 992 3 583 

Джерело: складено і розраховано автором за даними Міністерства фінансів України і  

Державної казначейської служби України [94].  
 

При цьому, слід зауважити, що створення капіталомістких об‟єктів сус-

пільної інфраструктури, без яких неможливо гарантувати достатній рівень якості 

життя, що забезпечується наданням послуг освіти, охорони здоров‟я, транспорту 

чи соціального захисту, є важливими завданням держави, проте фінансуватися 

вони мають з центрального бюджету країни (трансферти місцевим бюджетам) 

191.  

Для забезпечення довгострокового економічного зростання регіонів не менш 

важливим є фінансування наукових досліджень та розробок, співфінансування 

інвестиційних проектів розвитку підприємств реального сектора.   
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Таблиця 3.7 

Напрями використання коштів Державного фонду регіонального  

розвитку в 2016 р., тис. грн. 

 

Отримувачі коштів 

Обсяг 

фінансуван

ня 

Видатки розвитку, у тому числі: Видатки, 

що за 

змістом є 

видатками 

споживан-

ня 

наукові 

дослідже

ння та 

розробки 

капітальні вкладення в: 

економіч

ну діяль-

ність 

соціально-

культурну 

сферу 

інфраструк-

туру 

діяльність 

органів 

управління, 

правопорядку 

та оборони 

Вінницька область 140 797,3  2 987,6 108 234,2 29 575,5 0,0 0,0 

Волинська область 91 525,2  0,0 87 532,1 3 993,1 0,0 0,0 

Дніпропетровська область 182 776,1  0,0 97 754,2 85 021,9 0,0 0,0 

Донецька область 239 472,1  0,0 60 583,2 146 788,0 5 746,4 26 354,4 

Житомирська область 109 637,1  0,0 91 839,1 17 798,0 0,0 0,0 

Закарпатська область 110 538,6  0,0 38 079,8 72 458,9 0,0 0,0 

Запорізька область 98 472,6  0,0 39 148,4 59 324,2 0,0 0,0 

Івано-Франківська область 121 357,2  0,0 27 144,6 93 012,6 1 200,0 0,0 

Київська область 97 127,1  0,0 73 361,9 19 871,1 3 894,0 0,0 

Кіровоградська область 54 670,9  0,0 47 092,7 7 578,1 0,0 0,0 

Луганська область 193 732,1  0,0 116 811,7 76 920,4 0,0 0,0 

Львівська область 222 523,8  0,0 210 347,8 9 144,3 871,1 2 160,6 

Миколаївська область 65 042,2  0,0 42 340,6 13 871,5 0,0 8 830,1 

Одеська область 134 097,0  0,0  0,0 134 097,0 0,0 0,0 

Полтавська область 80 805,9  0,0 53 562,9 19 838,7 7 000,0 404,2 

Рівненська область 101 986,2  0,0 94 759,7 7 226,5 0,0 0,0 

Сумська область 97 861,4  0,0 59 314,1 36  295,1 0,0 2 252,2 

Тернопільська область 93 602,4  0,0 65 489,3 27 703,7 409,4 0,0 

Харківська область 152 580,1  0,0 77 124,3 75 455,8 0,0 0,0 

Херсонська область 93 363,7  0,0 36 182,6 56 157,8 0,0 1 023,3 

Хмельницька область 113 751,3  0,0 84 996,1 23 649,9 2 585,3 2 520,0 

Черкаська область 69 814,7  1 955,1 59 115,5 8 138,5 605,6 0,0 

Чернівецька область 79 865,4  0,0 61 802,3 18 063,1 0,0 0,0 

Чернігівська область 91 891,0  0,0 81 734,9 10 156,1 0,0 0,0 

м. Київ 162 708,4  0,0 0,0 162 708,4 0,0 0,0 

Усього 3 000 000 - 4 942,7 1  714 352,2 1 214 848,4 22 311,9 43 544,9 

Джерело: складено за даними [234]. 
 

Кошти місцевих бюджетів розвитку також спрямовуються на фінансування 

соціальної сфери, поліпшення соціальної інфраструктури, інші напрями, що не 

забезпечують активізацію інвестиційних процесів та суттєво не сприяють розвитку 
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економічної діяльності та зростанню інвестиційного потенціалу регіону. Такий 

розподіл видатків розвитку створює передумови для виникнення фіскальних 

ризиків ускладнень забезпечення довгострокового розвитку.  

Відсутність належної інформації щодо видатків місцевих бюджетів розвитку 

за цілями, напрямами фінансування та областями не дає можливості оцінити 

структуру видатків розвитку на рівні місцевих бюджетів. Видатки місцевих 

бюджетів розвитку мають за своїм визначенням бути уніфіковані з видатками 

розвитку Державного бюджету.  

В останні роки в Україні створення державою умов для довгострокового 

зростання економіки обмежується фінансуванням розвитку людського капіталу. 

Тому, більшої уваги потребує стимулювання інвестицій в основний капітал для 

забезпечення економічної діяльності та створення інновацій за рахунок видатків 

розвитку з бюджетів різних рівнів.  

Архітектоніку фінансового управління доцільно визначати як логічну 

структуризацію складових, що забезпечує раціональне формування та 

використання фінансових ресурсів, оптимальне співвідношення між джерелами їх 

фінансування, враховує зовнішні та внутрішні чинники впливу, реалізується 

шляхом прийняття фінансових рішень для забезпечення сталого розвитку країни 

[50]. 

Пропонується внести зміни до бюджетного законодавства:  

Бюджетного кодексу України (доповнення пункту 1 статті 2 та статті 71 

новим терміном "видатки розвитку");  

наказів Міністерства фінансів України від 14.01.2011 р. №11 "Про бюджетну 

класифікацію" та від 12.03.2012 р. №333 "Про затвердження Інструкції щодо 

застосування економічної класифікації видатків бюджету" в частині уточнення 

переліку видатків розвитку; 

Методологічних положень оновленої версії системи національних рахунків 

2008р. – визнання всіх видатків на наукові дослідження та розробки валовим 

нагромадженням основного капіталу. 
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3.3. Податкове стимулювання інноваційної діяльності підприємств 

 

Фінансова взаємодія держави та підприємств є чутливою до загального рівня 

оподаткування, але за рахунок податків формуються доходи держави. 

В результаті сплати ПДФО зменшується чистий доходів працівників, тобто 

його віддача від праці, а отже і стимули до неї, з іншого боку, зростають витрати 

на робочу силу. Високі податкові ставки негативно позначаються як на 

пропозицію робочої сили, так і на попит на неї [203; 335]. Особисті доходи 

працівників за місцем роботи (заробітна плата та інші доходи), у разі їх 

інвестування у прості акції та облігації підприємства. На сьогодні зазначені 

джерела практично не використовуються внаслідок відсутності у працівників 

стимулів для їхнього спрямування у виробництво, перш за все, податкових. 

Надання податкових пільг з податку на доходи фізичних осіб (ПДФО) спрямувати 

доходи з оплати праці членів трудового колективу на придбання акцій та 

облігацій підприємства. Звільнення від податку на доходи особистих доходів, 

отриманих за місцем роботи може бути ефективним стимулом  [315, с.156–161]. 

Зниження ставки ЄСВ непризводить до суттєвого збільшення інвестицій та 

оновлення основного капіталу. Це означає, що підприємства не мають 

зацікавленості у подальшому розвитку підприємств, тому державі необхідно 

надавати цільову підтримку – інноваційні пільги та інноваційні бюджетні  

трансферти тим підприємствам, які реалізуватимуть інноваційно-інвестиційні 

проекти, здійснюватимуть інноваційну діяльність.  

Крім того, в умовах глобалізації зменшується ефект державного 

стимулювання розвитку національної економіки за допомогою пільг з ЄСВ,  

податку на додану вартість, податку на прибуток, зокрема, інвестиційних 

податкових кредитів, унаслідок інвестування вивільнених коштів в економіку 

інших країн з нижчим рівнем оподаткування та кращими умовами безпеки 

ведення бізнесу.  

Такі явища сформували нові види фіскальних ризиків (крім ризиків за 

явними, неявними, прямими і умовними зобов‟язаннями уряду 267) – ризики 
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зменшення податкових надходжень у наслідок існування "провалів" податкової 

системи, які обумовлені неспроможністю держави завчасно змінювати умови 

оподаткування (з урахуванням змін у бізнес-середовищі) та протидіяти 

(упереджувати) ухиленням (уникнення) від сплати податків. Податки впливають 

на поведінку платників податків, оскільки вилучають принаймні частину їхніх 

доходів [68, с.48]. Оскільки ж такі витрати існують, остільки раціонально діючі 

суб‟єкти частково сплачують податки і частково ухиляються від них, дорівнюючи 

граничні вигоди і граничні витрати ухилення [68, с.48].  

 Такі ризики можуть мати як змінний, так і постійний характер. Якщо для 

попередження змінних ризиків потребує прийняття різних програм страхування;  

формування резервів спеціального призначення;  встановлення додаткових 

бюджетних правил, посилення контролю (з боку незалежного наглядового органу) 

за результативністю податкових стимулів 372, то мінімізація ризиків, що мають 

відносно постійний характер і пов‟язані із зміною поведінки суб‟єктів 

господарювання, вимагає удосконалення податку на прибуток підприємств, зміни 

розміру податкових ставок та умов формування податкової бази 439. При 

заданому податковому законодавстві бюджетні надходження визначаються 

поведінкою приватних домогосподарств і підприємств, тому завданням держави є 

формування таких умов оподаткування, які б дозволяли державі найкращим 

чином виконувати свої функції 146. 

Провали податкової системи спостерігаються у різних країнах, незалежно від 

рівня податкового навантаження на бізнес та політики державних видатків. Так, у 

США попри зниження номінальних податкових ставок 536, відбувається 

ухилення від оподаткування (в рамках законодавчого поля) через застосування 

"агресивного податкового планування", зокрема виведення активів, у тому числі 

нематеріальних, які генерують дохід і прибуток, в країни, які не оподатковують 

прибуток корпорацій. Наприклад, компанією Google у 2008–2012 рр. не було 

сплачено податок на прибуток внаслідок виведення на Бермудські острови 

авторських прав, патентів та генерованих ними доходів від реалізації програмного 

забезпечення 356.   
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Інші великі та транснаціональні корпорації через знаходження безпечних для 

ведення бізнесу "податкових притулків" в інших країнах світу, перенесення 

сплати податків на майбутні періоди, отримання податкових пільг та інших видів 

державної допомоги на території своєї країни, знижують ефективну податкову 

ставку до нуля, а іноді і до від‟ємного значення.  

Американською організацією "Citizens for Tax Justice" було проведено 

дослідження сплати податку на прибуток у 2008–2012 рр. за даними 288  

крупних компаній 527. Середня ефективна ставка  податку на прибуток цих 288 

компаній у зазначеному періоді становила 19,4%, у т.ч. для 119 компаній (41% від 

загальної кількості) – менше 17,5% (за номінальних ставок – від 15 до 39%, у 

залежності від рівня отримуваного прибутку, а для досліджуваної групи 

підприємств – 34–39%) 544. 26 компаній, а у тому числі Boeing, General Electric, 

Priceline.com і Verizon, не сплачували податок через від‟ємне значення бази 

оподаткування, незважаючи на те, що отриманий ними обліковий прибуток до 

оподаткування (за даними бухгалтерського обліку) сягнув 170 млрд. дол. США. У 

67 компаній ефективна ставка не перевищувала 10%, при обсязі прибутку у 465 

млрд. дол. США [520; 527].  

Аналіз ефективної ставки податку на прибуток за видами економічної  

діяльності показав, що у підприємств з виробництва промислового обладнання 

ставка становила близько 4,3%, у галузях телекомунікації – 9,8%, 

 нафти, газу і трубопроводів – 14,4%, транспорту – 16,4%, і аерокосмічної сфери – 

16,7%. Це відбувалося внаслідок застосування податкових стимулів, а також 

запровадження "агресивного" податкового планування та ухилення від сплати 

податків в межах прогалин законодавчої бази. Податкові пільги в значній мірі 

сконцентровані в руках декількох дуже великих корпорацій – 25 компаній заявили 

174 млрд. дол. США податкових пільг, що становить майже половину загального 

обсягу заявлених податкових пільг за 2008–2012 рр. (364 млрд. дол. США у 

досліджуваних 288 корпорацій). Такі компанії, як: Wells Fargo, AT&T, IBM, 

General Electric, Verizon, за рахунок податкових пільг (в основному в капітальні 

інвестиції) у аналізованому періоді сконцентрували більше 77 млрд. дол. США.  
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Американська металургійна компанія "Allegheny Technologies", яка не 

входить до найбільших, отримувала кошти з державного і місцевих бюджетів, 

федеральні гранти, податкові кредити на суму більшу 22 млн. дол. США. У 2009–

2010 рр. при 152 млн. дол. США облікового прибутку нею було задекларовано 

139 млн. дол. США податкового збитку, а тому ефективна ставка податку на 

прибуток сягнула від‟ємного значення, а у період 2008–2012 рр. середня 

ефективна ставка становила лише 10% 459. За висновками американських 

експертів, нерівномірність сплати податків спотворює загальну економічну 

поведінку.   

В Україні також у 2014 р. при номінальній ставці податку на прибуток у 18% 

ефективна ставка у ВАТ "Запорiзький металургійний комбінат "Запорiжсталь" – 

за нашими розрахунками (на основі даних фінансової звітності) – становила 6,5%.  

Результати дослідження Citizens for Tax Justice, оприлюднені у 2014 р., мали 

значний суспільний резонанс. У червні 2015 р. 114-й Конгрес США розпочав 

обговорення позицій щодо проведення комплексної податкової реформи 382; 

471, яка має забезпечити зменшення податкових ставок, скасування 

неефективних і несправедливих податкових пільг, стимулювання створення 

робочих місць і економічного зростання 492. Податкова реформа у США, яка 

розпочинається вперше після 30 річного періоду, передбачає зниження ставки 

податку на прибуток для досягнення конкурентоспроможності податкової 

системи та запровадження оподаткування іноземного прибутку (прибутку 

американських компаній, отриманого в інших країнах світу, "офшорних доходів") 

507. Окремі експерти пропонують збільшити перелік обмежень щодо вирахувань 

витрат при розрахунку бази оподаткування податком на прибуток, зокрема, щодо 

прискореної амортизації, перенесення сплати податку на прибуток на майбутні 

звітні періоди тощо 527.   

Узагальнення підходів до оподаткування прибутку компаній в частині  

формування податкової бази, застосування податкових пільг, податкових 

інвестиційних кредитів, дає підстави стверджувати, про відсутність суттєвих 
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відмінностей зазначених підходів у різних країнах світу та фактичне застосування 

змішаних форм.  

Для України, зважаючи на тиск глобалізаційних процесів, важливим є 

здійснення модернізації системи оподаткування з урахуванням набутого 

вітчизняного і світового досвіду.  Для країн, що хочуть стати інтегрованими у 

світову економіку, – за висновками В.Танзі та Х.Зі – побудова ефективної та 

справедливої податкової системи має забезпечити зростання доходів без 

надмірних державних запозичень, а також не створювати перешкод економічній 

діяльності та не відхилятися занадто "далеко" від податкових систем інших країн 

517. 

Документами ЄС, зокрема "Пакетом реформ в глобальній системі 

оподаткування", передбачається здійснити уніфікацію норм формування бази 

оподаткування прибутку підприємств та підходів до політики ставок; створити 

умови для підвищення ефективності фінансового контролю, упередження 

"агресивного податкового планування", оптимізації податкової конкуренції. У 

2015 р. Європейський парламент прийняв резолюцію, що закликає держави-члени 

ЄС до схвалення і  застосування загальних підходів до порядку формування 

податкової бази оподаткування прибутку корпорацій, в першу чергу для 

транснаціональних 381; 385; 519. У більшості країн світу об‟єкт оподаткування 

формується в системі бухгалтерського обліку, за даними фінансової звітності 

(регулюються національними стандартами, МСБО, МСФЗ, ГААП) із 

застосуванням податкових обмежень складу та обсягу витрат, часу (моменту) їх 

визнання. За своєю економічною сутністю такі обмеження утворюють постійні і 

тимчасові податкові різниці.   

Узагальнення підходів різних країн щодо формування бази оподаткування 

прибутку (в рамках англосаксонської та європейської (континентальної) моделей) 

та міжнародної практики їх застосування у контексті фінансової взаємодії 

держави та підприємств дозволяє зробити висновки про те, що поширеною 

нормою є корегування фінансового результату з урахуванням встановлених 

обмежень (нормативів та критеріїв визнання), тобто зазвичай обліковий 
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фінансовий результат не дорівнює об‟єкту (базі) оподаткування. У США 

нормативно-правовою базою з питань оподаткування встановлено значний ряд 

обмежень, зокрема щодо:  

1) умов та обсягів здійснення благодійних внесків, подарунків, надання 

благодійної допомоги юридичним і фізичним особам, фондам (до 10% загального 

обсягу доходу на рік), представницьких витрат (до 50% від загального обсягу цих 

витрат), витрат на відрядження, витрат на дослідження корисних копалин тощо;  

2) вирахування витрат, які можуть мати політичний характер, характер 

корпоративного відпочинку і розваг, суми штрафів та пені за порушення  

законодавства;  

3) обсягів витрат новостворених підприємств, зокрема, пуско-

налагоджувальних робіт та порядку їх перерозподілу на наступні звітні періоди 

(застосування за встановлених умов амортизації таких витрат); 

4) обсягів втрат від надання позик, участі в капіталі, сумнівних боргів тощо; 

5) умов та обсягів витрат на ремонт і технічне обслуговування, окремих 

видів виплат працівникам; 

6) умов та обсягів оренди основних засобів, амортизації (у т.ч. обмеженого 

застосування бонусної амортизації), амортизації гудвілу тощо 476; 535. 

У Німеччині застосовуються обмеження щодо методу нарахування 

амортизації (для цілей оподаткування встановлено застосування прямолінійного 

методу та нормативні строки корисного використання для окремих основних 

засобів, нематеріальних активів та гудвілу), виключення обсягу бонусів, які 

надаються для стимулювання працівників та управлінців бізнесу, обсягу 

процентних втрат, втрат від участі в капіталі, обмеження суми пожертвувань і 

членських внесків до фондів, витрат на культурні і спортивні заходи для 

відпочинку, списання безнадійних боргів, окремі види штрафів і пені тощо 441.  

В системі оподаткування передбачені незначні інвестиційні стимули.  

У Франції встановлено обмеження щодо збитків від операцій з цінними 

паперами, фінансовими інструментами; частини витрат на операційну  

оренду, амортизацію основних засобів і нематеріальних активів (програмного 
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забезпечення, патентів тощо); витрат на проїзд та винагороди найманим 

працівникам; необов‟язкових видів соціального забезпечення; представницьких 

витрат (на подарунки, харчування і розваги); надання допомоги юридичним 

особам, благодійні внески, штрафні санкції тощо 375. Разом з тим, широко 

застосовуються податкові стимули (щодо інвестування у запатентовані або 

патентоспроможні технології, амортизація окремих капітальних витрат тощо)  

[544].  

Законодавством Польщі встановлено близько 60 виключень щодо врахування 

втрат при визначенні бази оподаткування податком на прибуток. Вони 

стосуються, зокрема, витрат на списання безнадійної дебіторської заборгованості; 

на нараховані, але несплачені відсотки; витрати, понесених у зв'язку з 

придбанням основних засобів і нематеріальних активів (ліцензії, товарні знаки, 

патенти тощо), амортизаційних відрахувань (для цілей оподаткування визначено 

норми нарахування податкової амортизації), а також витрат на заходи, не 

пов‟язані з основною діяльністю (зокрема, на розваги), благодійні внески, 

податкові штрафи і пеня тощо 544. 

Заслуговує на увагу досвід країн, які, маючи надзвичайно низькі стартові 

умови, за рахунок вдалого реформування системи управління та оподаткування, 

за відносно короткий період часу забезпечили прискорений розвиток економіки. 

Побудова системи управління, орієнтованої на реалізацію національних 

пріоритетів 73, дозволила активізувати ключові фактори економічного 

зростання – розвиток економічної інфраструктури, створення стабільної 

виробничої бази на інноваційній основі, швидке нарощення експорту 

конкурентоспроможної продукції та завоювання світових ринків, а також 

вирішення ряду соціальних та екологічних проблем. Зокрема, у В‟єтнамі 

встановлено податкові стимули (за видами діяльності, видами проектів та 

обсягами інвестування) лише щодо забезпечення реалізації національних 

пріоритетів.  

Податковим законодавством В‟єтнаму визначено обмеження щодо витрат, 

які враховуються для обчислення бази оподаткування, зокрема в частині: 
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бухгалтерської амортизації, витрат на створення підприємства (витрат на 

навчання, рекламу, дослідження, вартість переїзду тощо, які підлягають 

амортизації упродовж трьох років з початку діяльності); витрат на сплату 

відсотків за комерційними кредитами, благодійні внески (за окремими 

напрямами їх спрямування); списання безнадійних боргів; витрат з виплати 

винагороди та надання пільг працівникам, зі сплати внесків до недержавних 

Пенсійних фондів, а також витрат на сировину, матеріали, паливо або товари, що 

використовуються понад розумні рівні споживання, витрат за умовними 

зобов‟язаннями тощо 544. 

У податковому законодавстві Республіки Корея, Китаю, Швеції, Норвегії,  

Фінляндії, Японії також встановлено обмеження щодо витрат, які можуть 

включатися до розрахунку бази стягнення податку на прибуток.  

Враховуючи зазначене, можна зробити висновок, що у податкових системах 

жодної із досліджуваних країн у якості бази оподаткування не використовується 

обліковий фінансовий результат, відображений у фінансовій звітності (без 

здійснення необхідних корегувань).  

Податкові обмеження у Франції, Німеччині, Польщі, США, В‟єтнамі та 

інших країнах є необхідними для визначення об‟єкта оподаткування на умовах 

справедливості оподаткування та врахування суспільних інтересів. Цей досвід є 

корисним для України.    

Аналіз вітчизняного досвіду формування бази оподаткування податком на 

прибуток у 1991–2017 рр. дає підстави виокремити три підходи до формування 

бази оподаткування прибутку (табл.3.8):  

1) в системі бухгалтерського обліку;  

2) у податковому обліку, відокремленому від бухгалтерського. Паралельне 

ведення двох видів обліку;  

3) шляхом корегування фінансового результату, що формується в системі 

бухгалтерського обліку, на податкові різниці (визначаються за даними 

аналітичного і синтетичного бухгалтерського обліку).  
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Таблиця 3.8 

Умови оподаткування прибутку підприємств України у 1991–2017 рр. 

Нормативно-правова база з 

питань оподаткування 

прибутку підприємств 

Вид обліку Перелік витрат, на які здійснювалося  

корегування фінансового результату для визначення 

бази оподаткування прибутку 

Закони Української РСР "Про 

систему оподаткування" від 

25.06.1991 р. № 1252-XII; 

"Про порядок дії на території 

Української РСР в 1991 році 

Закону СРСР "Про податки з 

підприємств, об'єднань і 

організацій" від 05.07.1991 р.   

№ 1308-XII 

Бухгалтерський облік. 

База оподаткування 

обчислювалася за 

даними бухгалтерського 

обліку з корегуваннями 

на окремі витрати (гр.3  

табл.)    

Економічні санкції, накладені на підприємство та 

внесені в бюджет, відсотки за простроченими і 

відстроченими позиками, матеріальна допомога, 

винагороди за підсумками роботи за рік, оплата 

додатково наданих за рішенням трудового колективу 

(понад передбачених законодавством) відпусток 

працівникам, одноразову допомогу при виході на 

пенсію ветеранам праці, доходи (дивіденди, відсотки), 

виплачувані за акціями трудового колективу і 

вкладами членів трудового колективу в майно 

підприємства, а також інші виплати, які проводяться 

за рахунок прибутку, що залишається в розпорядженні 

підприємства і спеціальних джерел.  

Декрет КМУ "Про податок на 

прибуток підприємств і 

організацій" від 26.12.1992 р. 

№12-92  

 

Бухгалтерський облік. 

Регулювання складу 

витрат, включених до 

собівартості продукції 

(робіт, послуг)  

Затрати, що включаються до собівартості продукції 

(робіт, послуг), визначаються відповідно до Основних 

положень про склад витрат виробництва (обігу) і 

формування фінансових результатів на підприємствах 

України, затверджуваних Кабінетом Міністрів 

України, з урахуванням особливостей їх визначення в 

окремих сферах суспільного виробництва*. 

Закон України "Про 

оподаткування прибутку 

підприємств" від 28.12.1994 

р. № 334/94-ВР 

 

 

Бухгалтерський облік. 

База оподаткування 

обчислювалася за 

даними бухгалтерського 

обліку з корегуваннями 

на окремі витрати (гр.3)    

Витрати на гарантійний ремонт і обслуговування 

виробленої продукції понад 2% вартості цієї 

продукції; втрати і нестачі товарно-матеріальних 

цінностей понад норми природного убутку; суми 

дебіторської заборгованості, термін позовної давності 

яких минув; втрати від переоцінки виробничих 

запасів, готової продукції і товарів, крім випадків, 

коли вона  проводиться  за рішенням КМУ; тощо. 

Постанова ВРУ "Про 

затвердження Правил 

застосування Закону  

України "Про оподаткування 

прибутку підприємств" від 

27.06.1995 р. N 247/95-ВР  

 

 

Бухгалтерський облік. 

База оподаткування – 

балансовий прибуток з 

корегуваннями на 

окремі витрати (гр.3  

табл.)    

Витрати підприємства на  проведення  реклами в разі 

визнання її недобросовісною;  вартість безоплатно 

переданих зразків і моделей, на представницькі 

витрати (організацію прийомів, конференцій та інших 

офіційних заходів, включаючи оплату праці 

обслуговуючого персоналу) – більше 2% від обсягів  

реалізації продукції (робіт, послуг); витрати на 

утримання приміщень,  що  надаються  безоплатно 

підприємствам  громадського  харчування, нестачі  

матеріальних  цінностей  на виробництві та на 

складах  понад норм природного убутку тощо.     

Закон України "Про 

оподаткування прибутку 

підприємств" від 28.12.1994 

р. № 334/94-ВР (у новій 

редакції від 22.05.1997 р. № 

283/97-ВР "Про внесення  

змін  до  Закону  України  

"Про  оподаткування  

прибутку підприємств")  

Податковий облік і 

бухгалтерський облік. З 

корегуваннями на 

окремі витрати (гр.3  

табл.)    

Витрати на потреби, не пов'язані з веденням  

господарської діяльності, а саме: організацію та 

проведення прийомів, презентацій, свят, розваг та  

відпочинку, придбання та розповсюдження  

подарунків; придбання лотерей, участь в азартних 

іграх; фінансування особистих потреб фізичних осіб; 

придбання, будівництво,  реконструкцію, 

модернізацію, ремонт та інші поліпшення основних 

фондів та витрати, пов'язані з  видобутком корисних 

копалин; сплату штрафів та/або неустойки чи пені; 

утримання  органів управління об'єднань платників 

податку,  включаючи утримання холдингових 

компаній, які є окремими юридичними особами; 

витрати на рекламу понад 2% від прибутку, що 

підлягає оподаткуванню платника податку за звітний 

період; гарантійний ремонт (обслуговування)  або  
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Нормативно-правова база з 

питань оподаткування 

прибутку підприємств 

Вид обліку Перелік витрат, на які здійснювалося  

корегування фінансового результату для визначення 

бази оподаткування прибутку 

гарантійні  заміни  товарів, реалізованих платником 

податку, вартість яких не компенсується за рахунок 

покупців таких товарів,  понад 10% від сукупної  

вартості  таких товарів; внески  на  довгострокове  

страхування  життя або будь-який вид недержавного 

пенсійного  забезпечення тощо.      

Податковий кодекс України 

від 02.12.2010 № 2755-VI 

(в редакції 02.12.2010 р.)  

 

Податковий облік в 

системі бухгалтерського 

обліку. З корегуваннями 

на окремі витрати (гр.3  

табл.)    

Витрати,  не  пов'язані з провадженням господарської  

діяльності; витрати на організацію та проведення 

прийомів, презентацій, свят, розваг та відпочинку,  

придбання та розповсюдження подарунків; 

нарахування роялті; суми  штрафів  та/або неустойки 

чи пені; витрати на придбанням у нерезидента послуг 

(робіт) з консалтингу, маркетингу, реклами у  

нерезидента,  що  має  офшорний статус;  сума 

фактичних втрат товарів, понад норми природного   

убутку чи технічних (виробничих) втрат; 

бухгалтерська амортизація тощо. 

Податковий кодекс України 

від 02.12.2010 № 2755-VI 

(в редакції 2017 р.)  

 

 

 

 

 

 

 

1) бухгалтерський облік  

без корегувань для 

підприємств, у яких 

річний дохід не 

перевищує 20 млн. грн.; 

2) бухгалтерський облік  

з корегуванням для 

підприємств, у яких 

річний дохід  перевищує 

20 млн. грн. 

 

   … 

 

 

 

Корегування: на суму облікової амортизації основних 

засобів або нематеріальних активів; на суму уцінки та 

втрат від зменшення корисності основних засобів або 

нематеріальних активів; на суму залишкової вартості 

окремого об‟єкта основних засобів або 

нематеріальних активів, у разі ліквідації або продажу 

такого об‟єкта. 

Примітка: * – з 1996 до 2002 р. собівартість контролювалася на підставі Типових положень з планування, 

обліку і калькулювання собівартості продукції (робіт, послуг) різних галузей, затверджених постановами Кабінету 

Міністрів України, які втратили чинність відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 16.05.2002 р.      

№ 630. 

Джерело: складено за нормативно-правовими актами України [237]. 

 

З 1997 р. до 2000 р. (набрання чинності положень стандартів бухгалтерського 

обліку) для ведення обліку валових доходів і валових витрат застосовувалися 

окремі рахунки, здійснювалося корегування у бухгалтерському обліку, згідно з 

нормативними документами Державної податкової адміністрації України (ДПА)  

та Міністерства фінансів України (Мінфіну), зокрема: 1) наказу ДПА "Про 

затвердження Порядку ведення платниками податку обліку приросту (убутку) 

балансової вартості покупних матеріалів, сировини, комплектуючих виробів та 

напівфабрикатів на складах, у незавершеному виробництві та залишках готової 

продукції" від 12.08.1997 р. № 291; 2) наказів Мінфіну "Про затвердження 

Рекомендацій з бухгалтерського обліку валових витрат і валових доходів" від 

04.08.1997 р. № 168; "Про затвердження Інструкції з бухгалтерського обліку 
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балансової вартості груп основних фондів" від 24.07.1997 р. № 159. Після 2000 р. 

відбулося відокремлення податкового і бухгалтерського обліку. У 2006 р. в 

рамках зближення бухгалтерського і податкового обліку було запроваджено:  

 Положення про порядок розрахунку податкових різниць за даними 

бухгалтерського обліку (наказ Мінфіну від 29.12.2006 р. № 1316);  

 Методичні рекомендації про складання регістрів бухгалтерського обліку 

податкових різниць, валових доходів та валових витрат (наказ Мінфіну від 

29.01.2007 № 45);  

 зміни до Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 17 "Податок на 

прибуток" (наказ Мінфіну від 28.12.2000 р. № 353).  

Чинним Податковим кодексом України (пп.134.1.1 п.134.1. ст.134) 

передбачено, що об‟єктом оподаткування податком на прибуток є прибуток із 

джерелом походження з України та за її межами, який визначається шляхом 

коригування (збільшення або зменшення) фінансового результату до 

оподаткування (прибутку або збитку), визначеного у фінансовій звітності 

підприємства відповідно до національних положень (стандартів) бухгалтерського  

обліку або міжнародних стандартів фінансової звітності та обліку, на податкові 

різниці. Однак, у цьому ж підпункті встановлено обмеження щодо застосування 

зазначеної норми: "Для платників податку, у яких річний дохід від будь-якої 

діяльності (за вирахуванням непрямих податків), визначений за правилами 

бухгалтерського обліку за річний звітний (податковий) період не перевищує 20 

млн. грн., оподаткування може визначатися без коригування фінансового 

результату до оподаткування на усі різниці (крім від'ємного значення об'єкта 

оподаткування минулих податкових (звітних) років) ". Отже, платник податку, у 

якого річний дохід (за вирахуванням непрямих податків), визначений за 

правилами бухгалтерського обліку за річний звітний (податковий) період, що не 

перевищує 20 млн. грн., має право застосовувати показник фінансового 

результату до оподаткування без корегування на усі різниці (крім від'ємного 

значення об'єкта оподаткування минулих податкових (звітних) років) як базу 

оподаткування. Це означає, що фактично для переважної більшості підприємств 
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(за підрахунками Міністерства фінансів України – 95% їх загальної кількості) 

податок на прибуток сплачуватиметься з бази оподаткування, що розраховується 

за даними бухгалтерського обліку та дорівнює сумі прибутку до оподаткування, 

що відображається у фінансовій звітності, тобто такі підприємства зможуть 

враховувати усі свої витрати для зменшення бази оподаткування.  

Узагальнення нормативно-правових актів з питань оподаткування прибутку 

та його зіставлення з даними надходжень до бюджету від податку на прибуток 

(табл. 3.9, рис.3.1) дають підстави стверджувати:  

 застосування методології формування бази оподаткування з корегуванням 

витрат, які не визнаються відповідно до податкового законодавства у період 2002-

2013 рр., частка податку на прибуток у загальному обсязі доходів зведеного 

бюджету не мала значних коливань, а саме – змінювалася в межах 12,1-17,6%; 

 перехід на інший методологічний підхід та зниження ставки податку на 

прибуток у 2014-2015 рр. призвели до скорочення доходів від податку на 

прибуток із 3,8% ВВП у 2013 р. до 2,0% у 2015 р., а також їх частки у доходах 

Зведеного бюджету України із 12,4 до 6,0%, незважаючи на зменшення у цей 

період податкових пільг.  

Таблиця 3.9  

Доходи Зведеного бюджету України від податку на прибуток 

 Показники  2002 2005 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Доходи зведеного 

бюджету, млрд. грн. 
62,0 134,2 219,9 297,9 273,0 314,5 398,6 445,5 442,8 456,1 652,0 

Податок на прибуток, 

млрд. грн.  
9,4 23,5 34,4 47,9 33,1 40,4 55,1 55,8 55,0 40,2 39,1 

Податок на прибуток, 

% ВВП  
4,0 5,1 4,6 4,8 3,5 3,6 4,1 3,8 3,6 2,6 2,0 

Частка податку на 

прибуток у доходах 

зведеного бюджету, %  

15,2 17,5 15,6 16,1 12,1 12,8 13,8 12,5 12,4 8,8 6,0 

Фінансовий результат 

до оподаткування 

підприємств (сальдо),  

млрд. грн. 

14,6 64,4 135,9 9,0 -42,4 58,3 122,2 101,9 29,3 -517,4 -348,5 

Прибуток до 

оподаткування,  

млрд. грн.  

36,2 89,2 183,0 193,7 144,1 212,0 272,7 277,9 234,5 337,2 387,7 

Ставка податку на 

прибуток, % 
30 25 25 25 25 25 23 21 19 18 18 

Примітка: * – ВВП за 2014–2015 рр. за методологією СНР 2008. 

Джерело: розраховано автором даними Державної служби статистики України, Державної казначейської 

служби України та Міністерства фінансів України [94; 124; 237]. 
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Таким чином, формування бази оподаткування в системі бухгалтерського 

обліку без здійснення корегувань на податкові різниці створило ризики значної 

залежності бюджетних надходжень від рівня результативності діяльності 

підприємств (прибутковості, збитковості) та ряду об‟єктивних і суб‟єктивних 

причин.  

Принцип нейтральності передбачає, що оподаткування не повинне 

викривляти умови конкуренції як між підприємствами та галузями всередині 

країни, так і між вітчизняними й зарубіжними підприємствами, створювати рівні 

умови діяльності для підприємств різних галузей.  
 

 

Рис. 3.1. Бюджетні надходження від податку на прибуток 
 

Примітка: ВВП за 2014–2015 рр. за методологією СНР 2008. 

Джерело: розраховано автором за даними Державної служби статистики України, Державної казначейської 

служби України та Міністерства фінансів України [94; 124; 237]. 

 

Його застосування означає, зокрема, відсутність спеціальних податкових 

привілеїв та вузькогалузевих податкових режимів, які ставлять у нерівні умови 

інші галузі. 

Податкова реформа має усунути існуючі проблемні аспекти дії механізму 

уніфікації податкового і бухгалтерського обліку (передбачає практично повний 

перехід на облікові принципи та стандарти розрахунку фінансового результату 

для цілей оподаткування, тобто без проведення необхідних корегувань). Крім 

того, визнання об‟єктом оподаткування податком на прибуток облікового 
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фінансового результату підприємства, що відображено у фінансовій звітності, 

передбачає застосування принципів бухгалтерського обліку та фінансової 

звітності, встановлених Законом України "Про бухгалтерський облік та фінансову 

звітність в Україні". Стаття 4 цього Закону України визначає, що одним із таких 

принципів є принцип "превалювання сутності над формою", згідно з яким 

операції обліковуються відповідно до їх сутності. Це означає, що у 

бухгалтерському обліку видатки можуть обліковуватися без первинних 

документів, що є неприйнятним при визначенні бази оподаткування прибутку.  

Отже, конвергенція бухгалтерського та податкового обліків при 

оподаткуванні прибутку не означає відмову від податкових різниць, а потребує, у  

першу чергу, забезпечення прозорості, достовірності та спрощення обліку  

і контролю. Пропонується законодавчо визначити види витрат, які не повинні 

зменшувати базу оподаткування. Зокрема: витрати на оплату штрафів за 

господарськими договорами, за недотримання екологічних норм, невиконання 

розпоряджень компетентних органів нагляду та контролю за недоліками в галузі 

охорони праці та техніки безпеки на виробництві та за інші порушення 

законодавства; витрати на виявлення і виправлення браку; витрати на розваги та 

відпочинок; витрати на страхування, утримання та амортизацію дорогих легкових 

автомобілів і нерухомості невиробничого призначення; сплачені членські внески 

до будь-якого клубу, організованого для ведення бізнесу, відпочинку або інших 

соціальних цілей; грошові подарунки, подарункові картки, страхування 

працівників у недержавних пенсійних фондах інших країн; заробітну плату та 

інші види виплат керівникам державних підприємств, які перевищують певну 

межу; витрати на рекламу; обсяги втрат від надання позик, участі в капіталі, 

сумнівних боргів; нараховані, але несплачені проценти, процентні відрахування у 

розмірі понад 30% від показника EBITDA; витрати на проценти по боргових 

зобов‟язаннях та інші фінансові витрати.  

Крім цього, потребує уточнення порядок перенесення збитків – податкові 

збитки можуть бути перенесені протягом наступних 5 податкових років; у 

податковому році платник податку не може вираховувати понад 50% збитків, 
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понесених протягом року, в якому їх було задекларовано. Для держави – це ризик 

зменшення податкових надходжень через суб‟єктивні (фіктивна збитковість) та 

об‟єктивні явища (зниження рівня попиту на внутрішньому та світових ринках 

тощо). За даними Державної служби статистики України, 41,3% великих 

підприємств та 34,4% середніх підприємств за перше півріччя 2016 р. одержали 

збитки (табл. 3.10).   

Таблиця 3.10 

Фінансові результати до оподаткування за січень–червень 2016 р. 

Показники Фінансовий 

результат 

до 

оподаткування, 

млн. грн. 

Підприємства, які одержали 

прибуток 

Підприємства, які одержали 

збиток 

у % до 

загальної 

кількості 

підприємств 

фінансовий 

результат, 

млн. грн. 

розрахункова 

сума податку 

на прибуток, 

млн. грн. 

у % до 

загальної 

кількості 

підприємств 

фінансовий 

результат,  

млн. грн. 

Усього
*
 39 962,5 65,4 143 387,4 25 809,7 34,6 103 424,9 

по великих 

підприємствах 
34 103,5 58,7 81 491,2 14 668,4 41,3 47 387,7 

по середніх 

підприємствах 
5 859,0 65,6 61 896,2 11 141,3 34,4 56 037,2 

Промисловість, 

у т.ч.: 
3 761,0 63,5 59 399,7 10 691,9 36,5 55 638,7 

по великих 

підприємствах 
-390,4 55,9 35 122,2 6 322,0 44,1 35 512,6 

по середніх 

підприємствах 
4 151,4 63,9 24 277,5 4 370,0 36,1 20 126,1 

Примітка: * - без урахування результатів діяльності банків, тимчасово окупованої території Автономної 

Республіки Крим, м. Севастополя та частини зони проведення антитерористичної операції, а також без урахування 

рослинництва, тваринництва та змішаного сільського господарства, які відслідковуються  тільки в річній звітності.  

Джерело: складено та розраховано за даними [95]. 

 

Доходи бюджету України від податку на прибуток за січень-червень  

2016 р. становили 27,1 млрд. грн. Якщо розраховувати податок на прибуток за 

аналогічний період за даними фінансової звітності, яка подається до Державної 

служби статистики України, то сума податку становила 25,8 млрд. грн., тобто на 

1,3 млрд. грн. менше за фактичний показник. 

Отже, погіршення фінансового стану підприємств створюватиме для 

бюджету ризики зменшення надходжень податку на прибуток. Для бізнесу 

виникають ризики застосування податковими органами непрямих методів 

розрахунку об‟єкта оподаткування (донарахування суми податку, зменшення 

збитку, невідшкодування збитків минулих періодів). Крім того, 

збільшуватиметься заінтересованість управлінців та власників підприємств у 
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додаткових поточних витратах (у звітному періоді) та відповідному обмеженні 

капітальних інвестицій, що матиме негативні наслідки для діяльності 

підприємств у середньостроковому періоді. Заходи контролю та аудиту мають 

охоплювати також використання ресурсів суб‟єктів господарювання від 

отриманих податкових пільг.  

Застосування інструментів податкового стимулювання підприємств є 

важливим напрямом збільшення фінансування інноваційної діяльності [320]. Тим 

часом, в Україні виявлено скорочення його обсягів із 35,6 млрд. грн. у 2013 р. до 

26,1 млрд. грн. у 2017 р. або з 2,34% ВВП до 0,87% ВВП (табл. 3.11).  

Таблиця 3.11 

Податкове стимулювання підприємств у 2013–2017 рр. 

Показники 2013 2014 2015 2016 2017 

Пільги з податку на прибуток 

підприємств, млн. грн. 5 533,2 4 623,0 237,0 274,7 1 417,8 

Пільги з податку на додану вартість,  

млн. грн. 26 204,3 26 742,3 50 490,8 22 891,4 17 960,3 

Інші пільги, млн. грн. 3 892,5 1 848,0 4 625,5 7 097,5 6 700,9 

Усього,  млн. грн. 35 630,0 33 213,3 55 353,3 30 263,6 26 078,92 

Податок на прибуток підприємств,  

% ВВП 0,38 0,29 0,012 0,012 0,048 

Податок на додану вартість, % ВВП 1,79 1,69 2,54 0,96 0,60 

Інші, % ВВП 0,27 0,12 0,23 0,30 0,22 

Усього, % ВВП 2,43 2,09 2,78 1,27 0,87 

Джерело: складено і розраховано автором за даними [94–95]. 
 

Незначні обсяги  податкових пільг, особливо на підтримку інноваційної 

діяльності підприємств, є недостатніми для активізації процесів нагромадження 

основного капіталу, розвитку інноваційної діяльності підприємств і взагалі для 

формування інноваційних факторів економічного розвитку.  

Планування податкової підтримки має враховувати інші види державної 

підтримки, стан та перспективи розвитку підприємств, достатність ресурсів для 

фінансового забезпечення інвестиційних процесів.   

Зокрема, схвалення інвестиційного проекту Кабінетом Міністрів України та 

включення його до Державного реєстру інвестиційних проектів, що має 

розміщуватися на офіційному веб-сайті Міністерства економічного розвитку і 
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торгівлі України (як це визначено пунктом 10 Порядку відбору, схвалення й 

реєстрації інвестиційних проектів у пріоритетних галузях економіки, 

затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 14.08.2013 р. № 715). 

Мають бути внесені зміни до статей 2-4 Закону України "Про стимулювання 

інвестиційної діяльності у пріоритетних галузях економіки з метою створення 

нових робочих місць" (від 06.09.2012 р. № 5205-VI), що передбачатимуть 

необхідність визначення:  

• двох-трьох національних пріоритетів; 

• чітких індикаторів їх досягнення; 

• критеріїв відбору інвестиційних проектів, виконання яких 

спрямовуватиметься на реалізацію таких пріоритетів; 

• процедур відбору, схвалення, реєстрації, обліку, фінансування 

інвестиційних проектів, фінансового контролю та аудиту за їх реалізацією. 

Для оцінки результативності різних моделей пільгового оподаткування 

прибутку суб‟єктів господарювання України проведено розрахунки на умовних 

прикладах. Розрахунки базуються на даних міжгалузевого балансу України щодо 

частки доданої вартості у випуску продукції підприємств машинобудування і 

враховують тенденції та пропорції формування фінансового результату таких 

підприємств у 2013–2014 рр., а також склад та структуру витрат інноваційної 

діяльності у машинобудуванні.  

Оцінки здійснено стосовно двох варіантів (табл. 3.12):  

І варіант – зростання доходів та доданої вартості з другого року 

впровадження наукових досліджень і розробок;  

ІІ варіант – зростання доходів та доданої вартості на 5 рік від початку 

наукових досліджень і розробок. Оцінка результативності податкових стимулів за 

зазначеними вище моделями показала, що будь-яка модель є неефективною для: 

– збиткових підприємств, які не мають фінансового потенціалу до 

відновлення прибутковості у короткостроковому періоді; для них будь-яке 

стимулювання є неефективним, враховуючи обмежений строк (три роки) 

перенесення залишку некомпенсованих витрат, у т.ч. на дослідження та розробки; 
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– підприємств, які запроваджують довгострокові інноваційно-інвестиційні 

проекти (на строк, більший за три роки) з тривалим строком окупності, оскільки 

відбувається нарощення витрат, що вимагає віднаходження економічних 

компенсаторів або залучення нових джерел отримання власних фінансових 

ресурсів (прибутку, амортизації тощо); 

– підприємств, які запроваджують проекти з низьким рівнем прибутковості, 

оскільки перевищення темпів зростання витрат на дослідження та розробки над 

темпами збільшення доданої вартості  призводитиме до збитковості та втрати 

можливості застосування податкових стимулів.  

Таблиця 3.12 

Оцінка результативності застосування різних моделей пільгового  

оподаткування прибутку підприємств України 

Показники І варіант 

Роки реалізації інноваційного проекту 1 2 3 4 5 

Чистий дохід від реалізації продукції  10 000 10 500 11 500 12 000 12 500 

Додана вартість, у т.ч.:  2 977 3 111 3 377 3 508 3 641 

оплата праці найманих працівників 1 910 2 006 2 197 2 292 2 388 

валовий прибуток  508 534 585 610 635 

амортизація основних засобів та нематеріальних 

активів 319 319 319 319 319 

податки на виробництво та імпорт  240 252 276 287 299 

Фінансовий результат до оподаткування: прибуток, 

збиток -763 38 878 916 954 

Модель 1           

Витрати на  наукові дослідження, розробки та 

інноваційну діяльність  220 275 341 374 441 

Сума додаткового вирахування 66 83 102 112 132 

Фінансовий результат до оподаткування  

(із додатковим вирахуванням)  -829 -45 776 804 822 

Залишок некомпенсованих витрат, у т.ч. на 

дослідження та розробки, що переноситься на 

наступні три роки   -829 -874 -98 0 0 

Податок на прибуток (до сплати з урахуванням 

перенесеного збитку минулого року)  0 0 0 127 148 

Модель 2           

Витрати на наукові дослідження, розробки та 

інноваційну діяльність, у т.ч.: 269 336 416 457 538 

- додаткова (преміальна) амортизація 49 61 75 83 97 

Сума податкового кредиту 135 34 40 21 41 

Податок на прибуток  (розрахунковий за звітний 

період)  0 0 28 165 172 

Залишок некомпенсованих витрат, у т.ч. на 

дослідження та розробки, що переноситься на 

наступні три роки   -763 -725 -181 -37 0 

Податок на прибуток  (до сплати з урахуванням 

податкового кредиту минулих років) 0 0 0 0 94 
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Продовження табл. 3.12 

Джерело: розрахунки автора. 
 

За результатами проведених розрахунків застосування моделі 2 (податкова 

пільга у вигляді податкового кредиту та додаткової (преміальної) амортизації) 

створює необхідні умови для розвитку інноваційної діяльності підприємств, 

спрямування звільнених від оподаткування ресурсів на придбання нових 

технологій, основних засобів та нематеріальних активів.  

Крім застосування другої моделі пільгового оподаткування прибутку, також 

вважаємо за доцільне запровадити додаткові стимули у вигляді зменшення 

податкових зобов‟язань щодо податку на додану вартість, мита, певних звільнень 

від податку на доходи фізичних осіб. Такі стимули мають поширюватися на: 1) 

компанії, які проводять науково-технічні дослідження і запроваджують їх 

результати, здійснюють впровадження інноваційних технологій і виробництво 

Показники ІІ варіант 

Роки реалізації інноваційного проекту 1 2 3 4 5 

Чистий дохід від реалізації продукції  10 000 10 000 10 000 10 000 13 000 

Додана вартість, у т.ч.:  2 977 2 977 2 977 2 977 6 270 

оплата праці найманих працівників 1 910 1 910 1 910 1 910 2 483 

валовий прибуток  508 508 508 508 3 157 

амортизація основних засобів та нематеріальних 

активів 319 319 319 319 319 

податки на виробництво та імпорт  240 240 240 240 311 

Фінансовий результат до оподаткування: прибуток, 

збиток -763 -818 -829 -796 2361 

Модель 1           

Витрати на наукові дослідження,  

розробки та інноваційну діяльність  220 275 341 374 441 

Сума додаткового вирахування 66 83 102 112 132 

Фінансовий результат до оподаткування  

(із додатковим вирахуванням)  -829 -901 -931 -908 2 229 

Залишок некомпенсованих витрат, у т.ч. на 

дослідження та розробки, що переноситься на 

наступні три роки   -829 -1730 -2661 -3569 -511 

Податок на прибуток (до сплати з урахуванням 

перенесеного збитку минулого року)  0 0 0 0 0 

Модель 2           

Витрати на наукові дослідження, розробки та 

інноваційну діяльність, у т.ч.: 269 336 416 457 538 

- додаткова (преміальна) амортизація 49 61 75 83 97 

Сума податкового кредиту 135 34 40 21 41 

Податок на прибуток  (розрахунковий за звітний 

період)  0 0 0 0 0 

Залишок некомпенсованих витрат, у т.ч. на 

дослідження та розробки, що переноситься на 

наступні три роки   -763 -1 581 -2 410 -3 206 -82 

Податок на прибуток (до сплати з урахуванням 

податкового кредиту минулих років) 0 0 0 0 0 
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інноваційних продуктів; 2) науково-дослідні організації та установи з 

поширення знань, інноваційні компанії та інноваційні кластери, науково-дослідну 

інфраструктуру, офіси, що здійснюють трансферт технологій; 3) дослідників 

(вчених, інженерів, техніків).  

Використання таких стимулів в Україні дасть можливість сформувати основу 

національної інноваційної системи, забезпечити взаємозв‟язок її суб‟єктів, а 

також сконцентрувати наявні ресурси (капіталу, праці, ринку) на досягнення 

національних пріоритетів, як ключових факторів економічного розвитку. 

При здійсненні модельних розрахунків
3
 обсягу фінансових ресурсів, 

необхідних для оновлення основних фондів та зниження рівня зносу, було 

враховано тенденції прибутковості діяльності підприємств, сплати податків, 

погашення дебіторської заборгованості та зобов'язань підприємств, а також стан 

стійкості державних фінансів і можливі фіскальні ризики, пов‟язані з погашенням 

державного боргу та гарантованого державою боргу (табл.3.13).  

Таблиця 3.13  

Основні показники стану основних засобів 

  2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 

Первісна (переоцінена) вартість 

основних засобів, млрд. грн. 828,8 915,5 964,8 1 026,2 1 141,1 1 276,2 1 568,9 2 047,4 

Залишкова вартість, млрд. грн. 466,4 503,3 512,2 538,8 587,5 661,6 774,5 993,3 

Знос, млрд. грн. 362,4 412,2 452,6 487,3 553,6 614,6 794,4 1 054,0 

Ступінь зносу, у % 43,7 45,0 47,2 48,0 49,3 49,0 51,5 52,6 

Джерела фінансування капітальних 

інвестицій, млрд. грн., у т.ч.: … … 37,2 51,0 75,7 93,1 125,3 188,5 

коштів державного бюджету … … 1,9 3,6 7,9 5,1 6,8 10,5 

коштів місцевих бюджетів … … 1,4 2,1 3,5 3,9 5,4 7,3 

власних коштів підприємств та 

організацій … … 24,5 31,3 46,7 53,4 72,3 106,5 

кредитів банків та інших позик … … 2,0 4,2 5,7 13,7 19,4 31,2 

коштів іноземних інвесторів … … 2,1 2,8 2,7 4,7 4,6 6,7 

коштів населення на будівництво 

житла … … 1,6 1,8 2,6 3,1 5,1 8,5 

інших джерел фінансування … … 3,9 5,2 6,5 9,2 11,5 17,8 

Наявні власні ресурси прибуткових підприємств: 

чистий прибуток (прибуткових 

підприємств), млрд. грн.  … … … 31,7 57,2 66,6 82,1 132,5 

амортизація, млрд. грн. 36,5 39,2 41,6 42,6 49,2 56,9 63,1 84,1 

                                                           
3
 При здійсненні модельних розрахунків можуть застосовуватися секторальні моделі прогнозування економіки 

[280; 287]. 
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Продовження табл.3.13  
 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Первісна (переоцінена) вартість 

основних засобів, млрд грн 3 149,6 3 903,7 6 648,9 7 397,0 9 148,0 10 401,3 13 752,1 7 641,4 

Залишкова вартість, млрд грн 1 251,2 1 597,4 1 731,3 1 780,1 2 136,0 2 357,0 2 274,9 3 047,8 

Знос, млрд грн 1 898,4 2 306,3 4 917,6 5 616,9 7 012,0 8 044,4 11 477,2 4 593,5 

Ступінь зносу, у % 61,2 60,0 74,9 75,9 76,7 77,3 83,5 60,1 

Джерела фінансування капі-

тальних інвестицій, млрд. грн. 233,1 151,8 180,6 241,3 273,3 249,9 219,4 273,1 

коштів державного бюджету 11,6 6,7 10,2 17,4 16,3 6,2 2,7 6,9 

коштів місцевих бюджетів 9,9 4,2 5,7 7,7 8,6 6,8 5,9 14,3 

власних коштів підприємств та 

організацій 132,1 96,0 111,4 147,6 171,2 165,8 154,6 184,4 

кредитів банків та інших позик 40,5 21,6 22,9 36,7 39,7 34,7 21,7 20,7 

коштів іноземних інвесторів 7,6 6,9 3,7 5,0 4,9 4,3 5,6 8,2 

коштів населення на будівництво 

житла 11,6 5,5 18,9 17,6 22,6 24,1 22,1 32,0 

інших джерел фінансування 19,8 11,0 7,8 9,3 10,0 8,0 6,7 6,7 

Наявні власні ресурси прибуткових підприємств: 

чистий прибуток (прибуткових 

підприємств), млрд. грн. 144,5 108,9 155,2 208,9 210,6 179,3 202,7 353,0 

амортизація, млрд. грн. 108,4 120,5 121,9 119,0 146,6 185,7 165,1 199,8 

Продовження табл.3.13  

  

оцінка 

2016 

оцінка 

2017 

прогноз 

2018* 

прогноз 

2019* 

прогноз 

2020* 

прогноз 

2025* 

прогноз 

2026* 

прогно

з 2027* 

Первісна (переоцінена) вартість 

основних засобів, млрд. грн. 8 023,4 8 322,0 9 050,7 9 813,6 10 612,9 15 231,0 16 296,7 17415,5 

Залишкова вартість, млрд. грн. 3 200,2 3 360,2 3 528,3 3 704,7 3 889,9 4 964,6 5 212,8 5 473,5 

Знос, млрд. грн. 4 823,2 5 069,2 5 332,8 5 615,4 5 918,6 7 809,0 8 277,5 8 782,5 

Ступінь зносу, у % 60,1 60,9 58,9 57,2 55,8 51,3 50,8 50,4 

Джерела фінансування 

капітальних інвестицій, млрд. грн. 286,8 298,6 698,5 732,9 769,1 984,6 1 035,6 1 089,7 

коштів державного бюджету 7,1 7,3 7,6 7,8 8,0 9,3 9,6 9,9 

коштів місцевих бюджетів 14,7 15,1 15,6 16,0 16,5 19,2 19,7 20,3 

власних коштів підприємств та 

організацій 193,6 203,2 599,7 630,3 662,8 857,1 903,3 952,4 

кредитів банків та інших позик 21,8 22,9 24,0 25,2 26,5 33,8 35,5 37,2 

коштів іноземних інвесторів 8,6 9,0 9,5 9,9 10,4 13,3 14,0 14,7 

коштів населення на будівництво 

житла 32,9 33,9 35,0 36,0 37,1 43,0 44,3 45,6 

інших джерел фінансування 6,9 7,1 7,3 7,5 7,7 9,0 9,2 9,5 

Наявні власні ресурси прибуткових підприємств: 

чистий прибуток (прибуткових 

підприємств), млрд грн  370,6 389,2 408,6 429,0 450,5 575,0 603,7 633,9 

амортизація, млрд грн 209,7 220,4 231,9 244,2 257,4 339,6 360,0 381,9 

податкова пільга: 50% податку на 

прибуток для придбання нових 

основних засобів, млрд. грн. 0 0 20,1 20,1 20,1 20,1 20,1 19,1 

Додатково залучені ресурси: 

кошти державного Банку розвитку 

України, млрд. грн. 0 0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 

Примітка: * – без урахування зміни темпів проведення нових переоцінок (уцінки, дооцінки) основних 

засобів.  

Джерело: розраховано за даними Державної казначейської служби України, Державної служби статистики 

України, НБУ [94–95]. 

Аналіз показав, що між показниками «Первісна (переоцінена) вартість 

основних засобів», «Залишкова вартість» та «Наявні власні ресурси прибуткових 
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підприємств» - показник, що відображає обсяг ресурсів, які потенційно можуть 

бути спрямовані на фінансування капітальних інвестицій, та рівнем зносу було 

виявлено кореляційну залежність: 

R = 0,729822753; R
2
 = 0,532641251. F = 14,81589.  

у = 16,965х1 + 1531,543х2+0,58х3–1826.    

Модельні розрахунків обсягу фінансових ресурсів, необхідних для оновлення 

основних фондів та зниження рівня зносу, з достатнім рівнем імовірності 

показали, що: чистий прибуток, отриманий прибутковими підприємствами, та 

річна амортизація у повному обсязі не спрямовуються на розвиток підприємств 

капітальних інвестицій для модернізації, придбання (створення) нових основних 

фондів. Спрямування власних ресурсів на інвестиції в основний капітал зменшить 

потреби у додатковому фінансуванні; необхідний обсяг фінансування для 

відновлення основних засобів до рівня 50,4% (ступінь зносу) у 2027 р.  

Для забезпечення стимулюючого впливу оподаткування на розвиток 

національної економіки у контексті фінансової взаємодії держави та підприємств 

необхідно: 1) визначити у Податковому кодексі України чіткий перелік постійних 

податкових різниць, які корегуватимуть фінансовий результат до оподаткування 

(за даними фінансової звітності) або запровадити єдиний норматив                 

оподаткування прибутку в частині запровадження окремого обліку для 

підприємств із обігом, меншим 20 млн. грн.; 2) застосовувати методи капіталізації 

і амортизації окремих витрат прямо не пов'язаних з виробничою та іншою 

основною діяльністю (зокрема витрати на страхування пропонується розподіляти 

на весь період страхування або перші три роки; річні передплати, річні членські 

внески. Метод капіталізації може застосовуватися до фінансових витрат, 

пов'язаних з оновленням основних засобів, витрат на довгострокову оренду 

земельної ділянки (не більше 50 років)); 3) розглядати податкову прискорену 

амортизацію як вид податкової пільги; 4) застосовувати інвестиційні плани 

підприємств для обґрунтування доцільності застосування податкових пільг (у 

складі загальної державної підтримки), а звіти про виконання інвестиційних 

планів – підтвердження цільового використання та ефективності податкових 
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пільг, розподілу та використання ресурсів прискореної амортизації та чистого 

прибутку.  

Запровадження, починаючи з 2019 р., податку на виведений капітал 

потребуватиме розробки нових норм його адміністрування, а також формування із  

застосуванням інвестиційних планів та звітів про їх виконання – інформаційної 

бази для оцінки ефективності здійснюваних підприємствами інвестицій.  

За різними експертними оцінками, бюджетні втрати у перші два роки після 

запровадження податку на виведений капітал становитимуть від 20 млрд. грн. до 

100 млрд. грн. 238; 276. З метою зменшення фіскальних втрат від заміни податку 

на прибуток підприємств на податок на виведений капітал, а також збільшення 

інвестицій в основний капітал на інноваційній основі, має запроваджуватися 

дієвий податковий контроль.    

 

3.4.  Формування та використання прибутку підприємств для забезпечення 

економічного зростання 

 

Відповідно до концепції збереження фінансового капіталу 148, прибуток 

утворюється тільки, якщо сума чистих активів на кінець періоду перевищує суму 

чистих активів на початок періоду, без урахування розрахунків із власниками або 

акціонерами.  

На суму чистих активів впливає величина поточних зобов‟язань, а на 

величину прибутку – окремі процедури управління формування та розподілу 

фінансових ресурсів суб‟єкта господарювання. Фінансова політика щодо 

формування і використання прибутку підприємства, резервів сумнівних боргів та 

забезпечень майбутніх витрат і платежів впливає, з одного боку, на збільшення 

ризику діяльності та втрати платоспроможності, а з іншого, на зростання витрат 

підприємства, зменшення прибутку, а також відволікання фінансових ресурсів. 

Вільне формування та використання прибутку підприємствами, відповідно до 

Господарського кодексу України (стаття 44), визначено одним із принципів 
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підприємницької діяльності. Вільне розпорядження прибутком, що залишається у 

підприємця після сплати податків, зборів та інших платежів, передбачених 

законом, є важливою основою для забезпечення ефективної фінансової взаємодії 

держави та підприємств. Збільшення прибутковості може виступати  

мотиваційною складовою для залучення підприємств до інвестиційних процесів, а 

значить може використовуватися в якості економічного стимулювання.   

Проте, регламентацію формування та використання прибутку підприємств 

для здійснення економічного зростання необхідно запроваджувати для 

підприємств-монополістів в рамках реалізації тарифної політики держави. Від 

ефективності діяльності суб‟єктів господарювання, яких відповідно до 

законодавства віднесено до природних монополій, залежить прибутковість інших 

підприємства, а також швидкість обігу фінансових ресурсів.  

Тарифна політика розглядається нами як складова інструментарію  

взаємодії держави та підприємств у фінансовому забезпеченні економічного 

розвитку. Тарифна політика підприємств монополістів та її вплив на національну 

економіку та домогосподарства є об'єктами державного регулювання у багатьох 

країнах. Недоліки державного регулювання процесу формування тарифів, 

визначення їх оптимального значення можуть призводити, з одного боку, до 

встановлення завищених тарифів і утворення фінансового тягаря для підприємств 

реального сектору та населення, а з іншого – до затвердження занижених тарифів 

і створення збитковості для монополістичного підприємства. Прорахунки в оцінці 

оптимальних тарифів та можливих конкурентних умов на ринку, за одного чи 

іншого із зазначених варіантів, створюють фіскальні ризики для держави. У 

першому випадку, це ризики збільшення бюджетних видатків на державну 

підтримку підприємств, субсидії населенню, а в іншому випадку – бюджетна 

підтримка підприємства-монополіста. У сучасних умовах проблематика 

державного регулювання тарифної політики підприємств-монополістів є 

соціально та економічно значимою та надзвичайно актуальною.  

Ключовими питаннями державного регулювання є встановлення 

нормативних обмежень щодо: застосування методів розробки тарифів; складу 
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витрат та собівартості продукції, робіт та послуг; а також відшкодування втрат, 

джерел фінансування тощо. Ці питання у розрізі видів тарифів (вантажних та 

пасажирських перевезень залізничним, повітряним та автотранспортом, тарифи на 

електроенергію, "зелені тарифи", тарифи на житлово-комунальні послуги, 

водопостачання тощо) є предметом досліджень багатьох вітчизняних та 

зарубіжних вчених. Узагальнення підходів до тарифної політики монополістів 

дозволило дійти висновку, що такі тарифи можуть бути: 

 на низькому рівні, прийнятному для споживачів (за їх доходами) – проте, 

нижче собівартості підприємств монополістів, які потребують бюджетної 

підтримки 296; 

 на середньому рівні, неприйнятному для споживачів (за їх доходами) – 

проте такому, що в повному обсязі покриває собівартість підприємств-

монополістів (без отримання прибутку); 

 на високому рівні, неприйнятному для споживачів (за їх доходами), проте 

покриває собівартість та передбачає отримання прибутку 1, 65. 

О.Барабаш, М.Богаченко дійшли висновку, що тарифна політика повинна 

забезпечувати соціальний захист населення від необґрунтованого підвищення 

тарифів, поліпшення рівня обслуговування пасажирів, оновлення рухомого складу 

тощо 7. С.Ран Кім і А.Хор досліджували організаційні аспекти державного 

регулювання природних монополій для країн з перехідною економікою 437. 

Водночас у їх роботах недостатньо приділено уваги фінансовим та іншим 

інструментам державного регулювання тарифної політики монополістів.  

Предметом державного регулювання діяльності суб'єктів природних 

монополій (відповідно до законодавства) є:  

 тарифна політика монополістів; собівартість, ціни (тарифи) на товари, що 

виробляються (реалізуються), та прибуток суб'єктів природних монополій, а 

також підприємств суміжних галузей; доступ споживачів до товарів, що 

виробляються (реалізуються) монополістами; інші умови здійснення 

підприємницької діяльності у випадках, передбачених законодавством. Державне 
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регулювання здійснюється на основі таких принципів: самоокупності суб'єктів 

природних монополій; стимулювання підвищення якості товарів і задоволення 

попиту на них; забезпечення захисту прав споживачів; підвищення ефективності 

функціонування суб'єктів природних монополій та суб'єктів господарювання на 

суміжних ринках шляхом застосування стимулюючого регулювання тощо [246];
 

 стимулююче регулювання, що передбачає відповідно до законодавства 

врахування при формуванні тарифів: витрат відповідно до національних 

положень (стандартів) бухгалтерського обліку або міжнародних стандартів 

фінансової звітності; витрат на амортизацію; податків і зборів; регуляторної 

норми доходу; віддаленості різних груп споживачів від місця виробництва 

товарів; якості товарів, що виробляються (реалізуються) суб'єктами монополій; 

державної підтримки, грантів, внесків споживачів; 

 загальне регулювання, за яким тарифи мають формуватися з урахуванням 

витрат, які, згідно з Податковим кодексом України, враховуються при обчисленні 

об'єкта оподаткування податком на прибуток підприємств; податків і зборів; 

амортизації, потреб в інвестиціях, визначених у встановленому порядку; 

очікуваного прибутку від можливої реалізації товарів за різними цінами 

(тарифами); віддаленості різних груп споживачів від місця виробництва товарів; 

державних дотацій та інших форм державної підтримки. 

Враховуючи, що нормами Податкового кодексу України при визначенні 

бази оподаткування податком на прибуток передбачено застосування положень 

(стандартів) бухгалтерського обліку та міжнародних стандартів фінансової 

звітності, то між зазначеними підходами до державного регулювання тарифів 

залишається лише диференціація рівня прибутковості та інвестування.  

Фактично підприємствам-монополістам дозволено покривати будь-які 

витрати за рахунок тарифів. Держава не використовує своє право на 

ціноутворення, закріплене  законом України "Про ціни та ціноутворення". Не 

здійснюється планування граничної ціни – максимально або мінімально 

допустимий рівень ціни, який може застосовуватися суб‟єктом господарювання 

Нормативні обмеження складових тарифу, регламентація вибору методу 
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формування тарифу, методика обліку витрат, планування виробничих витрат та 

собівартості продукції та послуг, а також  контролю над дотриманням таких 

тарифів, цільовим використанням інвестиційних ресурсів, чистого прибутку, 

включених до складу тарифу – відсутні або мають рекомендаційний, 

необов'язковий характер.   

На прикладі ПАТ "Українські залізниці" (суб'єкт природних монополій 224) 

виявлено проблеми фінансового забезпечення операційної, фінансової та 

інвестиційної діяльності та вплив чинників, які призводять до зростання тарифів 

перевезення вантажів та зростання збитковості послуг на перевезення пасажирів. 

Зростання тарифів цього монополіста створює негативні макроефекти через 

підвищення цін і тарифів інших суб'єктів господарювання або збільшення 

бюджетних видатків на покриття збитків. 58% вантажообігу в державі 

забезпечується залізничним транспортом 224. Тарифи на перевезення вантажів у 

межах України підвищувались протягом 2016 та 2015 років. Протягом 2016 р. 

відбулося збільшення тарифів на перевезення пасажирів, багажу і вантажобагажу 

у внутрішньому сполученні. При цьому, тарифи на перевезення вантажів у 

міжнародному сполученні (регулюються спеціальною Тарифною політикою, яка 

щорічно затверджується Мінінфраструктури на основі міжурядових угод та 

встановлюються у швейцарських франках) протягом 2015–2016 рр. не 

збільшувалися.  

За нашими розрахунками, збільшення тарифу на вантажні перевезення на 

30% приводить до збільшення вартості вітчизняного виробництва у поточному 

році (без урахування ефекту часового лагу - підвищення цін іншими під-

приємствами) на: 104,7% – у підприємств, що здійснюють добування металевих 

руд, інших корисних копалин та розроблення кар'єрів; 103,5% – у підприємств з 

виробництва коксу та коксопродуктів; 103,4% – у підприємств з виробництва 

автотранспортних засобів, причепів і напівпричепів; 102,3% – підприємств з 

виробництва електричного устаткування; 101,2% – підприємств сільського 

господарства. Загалом експорт товарів та послуг може зменшуватися, оскільки 

собівартість продукції збільшиться на 104% 305.  
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Таким чином, тарифна політика підприємств монополістів безпосередньо або 

опосередковано впливає на фінанси інших суб'єктів господарювання та державні 

фінанси. Проте, основними аргументами на користь підвищення тарифів є 

збитковість діяльності, зношеність основних засобів, відсутність коштів для 

проведення модернізації рухомого складу (локомотивів, вагонів), колій тощо. 

Аналіз фінансових результатів діяльності та забезпечення інвестування у 2016 р. 

показав, що дохід від реалізації отримано у розмірі 66,5 млрд грн, операційні 

витрати становили 64,7 млрд. грн., відповідно операційний прибуток склав 1,8 

млрд. грн. 147. Фінансові витрати 4,8 млрд. грн. та збиток від курсових різниць 

становив 4,5 млрд. грн. Чистий збиток за рік – 7,3 млрд. грн. Кредитний рейтинг 

Standard & Poor's на рівні SD, Fitch – на рівні RD 2.  

Значні фінансові витрати на обслуговування позик створюють дефіцит 

власний фінансових ресурсів – прибутку та збільшують боргове навантаження на 

інвестиції в основний капітал. У 2016 р., за нашими розрахунками, цей показник 

становив 70,6%. Придбано основних засобів у сумі 6,8 млрд. грн. (при 

запланованих – 11,2 млрд. грн). Обсяг капітальних вкладень у 2016 р. суттєво 

зменшився з 1601 млн. дол. у 2012 р. до 254 млн. дол. у 2016 р. При цьому, 

загальний обсяг залучених ресурсів станом на 01.01.2017 р. становив 39,2 млрд. 

грн. Власне джерело фінансування - амортизація, яка становила у 2016 р. 17,6 

млрд. грн., у повному обсязі не використовується. Амортизація більш як удвічі 

перевищує вартість інвестованих ресурсів на придбання основного капіталу, 

капітальний ремонт та інші роботи з модернізації. Окрім цього, законодавством 

(законом України "Про залізничний транспорт" [250]) передбачено тарифи на 

залізничні перевезення встановлювати з урахуванням інвестиційної складової. 

Надмірне залучення позик без відчутних результатів у модернізації підприємства-

монополіста (рівень зносу 69,9%, за окремими об'єктами до 90%) призводить до 

збільшення тарифів на перевезення, зменшення бази оподаткування та податкових 

надходжень до бюджету.    

Застосування методу формування тарифів "витрати плюс" та відсутність 

належно обґрунтованих нормативних обмежень витрат фактично унеможливлюють 
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здійснення над ними контролю та оперативного моніторингу. Це призводить до 

прорахунків навіть на етапі планування та складання фінансових планів 

(табл.3.14). У 2016 р. планувалося порівняно з 2015 р. збільшення матеріальних 

витрат на 126%, витрати на оплату праці на 110,8%, амортизації більш як у двічі, 

та зменшення операційних витрат. За нормами Державної цільової програми 

реформування залізничного транспорту на 2010–2019 рр., затвердженої 

постановами Кабінету Міністрів України від 16.12.2009 р. № 1390, від 26.10.2011 

р. № 1106, мало бути зменшення собівартості перевезень, а також зменшення 

обсягу питомих витрат енергоресурсів на 15% 96. 

Таблиця 3.14 

Операційні витрати ПАТ "Українська залізниця" 

Показники 

2015 2016  Виконання плану 

фактичні 

показники, 

млрд. грн. 

планові 

показ-

ники, 

млрд. грн. 

фактичні 

показники, 

млрд. грн. 

абсолютне 

відхилення 

фактичних 

показників 

від планових, 

млрд. грн.  

відносне 

відхилення 

фактичних 

показників 

від планових, 

% 

Матеріальні витрати, у т. ч: 17,2 21,7 19,2 -2,5 88,6 

витрати на сировину та основні матеріали 5,5 7,2 6,5 -0,7 90,3 

витрати на паливо та енергію 11,7 14,5 12,7 -1,8 87,6 

Витрати на оплату праці 15,8 17,5 19,4 1,9 110,8 

Відрахування на соціальні заходи 5,9 3,9 4,3 0,4 110,3 

Амортизація 8,6 19,5 17,6 -1,9 90,3 

Інші операційні витрати 19,0 8,7 11,5 2,8 132,2 

Усього 66,5 71,3 72,0 0,7 101,0 

Джерело: Звіт про виконання фінансового плану за 2016 р. ПАТ "Українська залізниця"  [147]. 
 

Фактичні витрати на оплату праці, відрахування на соціальні заходи та інші 

операційні витрати були більшими за планові. План собівартості продукції (робіт, 

послуг) та план витрат підприємства-монополіста повинен складатися в рамках 

його річного фінансового плану, плану розвитку підприємства та стратегічного 

плану. Система управління підприємством-монополістом має спрямовуватися на 

скорочення витрат із запровадження на рівні кожного центру витрат і 

відповідальності принципів противитратного механізму (зниження витрат на 

одиницю виробу має здійснюватися із збереженням якості виробів).  

Враховуючи наведене, пропонується до методичних рекомендацій з 

формування собівартості продукції (робіт, послуг), методичних рекомендацій 
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щодо формування тарифів, внести зміни в частині запровадження планів витрат, 

кошторисів та введення нормативних обмежень витрат для підприємств-

монополістів. Методичне та організаційне забезпечення планування витрат та 

собівартості, як складових планування, сприятиме удосконаленню 

інструментарію державного регулювання тарифної політики підприємства-

монополіста, а також покращенню системи управління фінансами на рівні 

підприємства. Нормативне обмеження витрат має бути запроваджено і в інші 

нормативно-правові акти, зокрема Постанову  Кабінету Міністрів України "Про 

забезпечення єдиного підходу до формування тарифів на житлово-комунальні 

послуги від 01.06.2011 р. № 869.   

Таким чином, можна зробити висновок, що державне регулювання тарифної 

політики має здійснюватися з урахуванням законодавчо встановлених 

нормативних обмежень у фінансовій сфері підприємств-монополістів, зокрема 

щодо обсягу та складу допустимих витрат, а також знаходити відображення у 

фінансових планах підприємств. Це потребуватиме розробки та запровадження 

нормативно-правового акту з питань планування та контролю обсягу, доцільності, 

ефективності здійснених витрат підприємствами-монополістами, інших 

нормативних обмежень. 

Проблеми реформування політики управління державною власністю, 

механізмів її реалізації та інструментарію підвищення ефективності діяльності 

державних корпорацій актуалізуються з огляду збільшення фіскальних ризиків, 

зменшення вартості державного майна, зниження рівня доходності державної 

частки у корпораціях, а також відсутності належної координації в системі 

управління державною власністю для розвитку інвестиційного потенціалу. 

У зв‟язку з цим, актуальним є вирішення проблем регулювання фінансової 

політики підприємств державного сектору економіки, зокрема засади формування 

інформаційної бази для прийняття фінансових управлінських рішень.  

Керівними принципами ОЕСР встановлено, що держава повинна діяти в 

якості інформованого і активного власника, який, зокрема, має створювати 
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системи звітності для здійснення оцінки результатів діяльності підприємств з 

державною участю 272.  

Відповідно до національного законодавства, підприємства державного  

сектору економіки подають фінансову, податкову, статистичну звітність та звіти 

про виконання фінансових планів. Показники цих видів звітності відображають 

результати господарських операцій, проведених у попередніх періодах, та можуть 

застосовуватися для ретроспективного аналізу. Проте, для формування фінансової 

політики підприємств на майбутній період прийняття фінансових управлінських 

рішень має проводитися поточний, оперативний та перспективний фінансовий 

аналіз.   

З метою формування переліку показників досліджено сутність та складові 

фінансової політики, її спрямування в умовах кризи та посткризовий період. 

Теоретично фінансова політика підприємства державного сектора економіки є 

механізмом реалізації концептуального підходу до управління його фінансами, 

що поєднує в собі сукупність принципів, методів і процедур управління 

фінансовими ресурсами, фінансового забезпечення розвитку підприємства. 

Управління фінансовими ресурсами передбачає, зокрема забезпечення: належної 

структури капіталу; достатнього рівня доходності за інноваційно-інвестиційними 

проектами; умов ефективного залучення позикових ресурсів; достовірної оцінки 

активів; розподілу чистого прибутку; умов формування резервів та виплати 

дивідендів тощо. Наведене визначення дає підстави для наділення фінансової 

політики адаптивними якостями, необхідними для функціонування в умовах 

нестабільності. Фінансова політика включає фінансові аспекти складових 

механізму управління активами, зобов‟язаннями, власним капіталом. Пов‟язана з 

фінансовою політикою – політика збереження та нарощення вартості об‟єктів 

державної власності – реалізується з використанням відповідного інструментарію, 

а саме норм, індикаторів, методик, що впливають на рівень доходів, витрат, 

фінансових результатів і на обсяг та рух фінансових ресурсів у поточному й 

плановому періодах. В умовах фінансово-економічної кризи фінансова політика 

підприємства має спрямовуватися на дотримання фінансової стійкості, яка 
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досягається шляхом оптимізації рівня боргової залежності через: 1) погашення або 

реструктуризацію прострочених, поточних та довгострокових боргів, строк сплати 

за якими наступатиме протягом 60–90 днів; 2) зменшення обсягів дебіторської 

заборгованості; 3) залучення коштів працівників через їх участь у капіталі 

підприємства; 4) збільшення власного капіталу (утримання докризового рівня 

прибутковості через скорочення непродуктивних витрат та втрат, оптимізацію 

виробничих витрат). Інформаційна база має включати дані про строки погашення 

заборгованості та умови її реструктуризації, згідно з договорами, суму 

заборгованості, перелік дебіторів та умови погашення дебіторської 

заборгованості, склад витрат, нормативні обмеження для операційних та 

фінансових витрат тощо.   

У посткризовий період мають посилюватися інвестиційна активність та 

реалізовуватися інвестиційні проекти, спрямовані на виконання стратегії розвитку 

підприємств. Для аналізу мають застосовуватися показники оцінки 

інвестиційного потенціалу підприємства (за ресурсним підходом), доходності 

інвестиційних проектів, джерел фінансування або співфінансування, умов 

залучення позикових ресурсів.    

Відсутність взаємоузгодженості між показниками стратегії розвитку 

підприємств, інвестиційними планами може призводити до розбалансування 

фінансових потоків підприємств, що ускладнюватиме виконання стратегічних 

планів.  

Для формування фінансової політики та складання планових показників має 

бути створена інформаційна база. Під інформаційною базою нами розуміється 

сукупність показників, необхідних для оцінки минулого, поточного і майбутнього 

стану об‟єкта дослідження. Для оцінки минулого (фінансово-господарського 

стану на певну звітну дату) інформаційна база формується з даних фінансової, 

податкової, статистичної звітності та даних бухгалтерського обліку. Оцінка 

поточного стану здійснюється за показниками управлінської звітності. З метою 

фінансового планування доцільно розмежовувати інформацію для аналізу 

фінансово-господарського стану підприємства; розрахунку планових показників; 
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оцінки якості фінансового плану. Оцінка ефективності управління суб'єктами 

господарювання державного сектора економіки має проводитися за 

результативними показниками діяльності. 

Методично-організаційне забезпечення створення такої бази, на нашу  

думку, має включати: 

 регламент збору та обробки інформації про фінансово-господарський стан: 

встановлено постановою Кабінету Міністрів України від 28.02.2000 р.  

№ 419 "Порядок подання фінансової звітності", наказом Міністерства 

економічного розвитку і торгівлі України від 02.03.2015 р. № 205 "Порядок 

складання, затвердження та контролю виконання фінансового плану суб‟єкта 

господарювання державного сектору економіки", методичними рекомендаціями 

щодо складання стратегічних планів підприємствами державного сектору. 

Потребує визначення порядок збору інформації для здійснення поточного і 

оперативного аналізу – у формі моніторингу фінансового стану підприємств 

державного сектору економіки органами управління;  

 процедури систематизації та аналізу інформаційної бази (показників 

фінансово-господарської діяльності). Порядок складання, затвердження та 

контролю виконання фінансового плану суб‟єкта господарювання державного 

сектору економіки визначає склад показників факторного аналізу – як фактичних 

показників минулого року, так і запланованих показників, який повинен 

передбачати розрахунок внеску у фінансовий результат таких чинників: динаміка 

цільового ринку; цін на готову продукцію; цін на сировину, матеріали та інше; 

рівня оплати праці; продуктивності праці; рівень податкового навантаження; 

ефект від інвестиційних програм; інше. Цим нормативно-правовим актом 

передбачено подання плану заходів з підвищення операційної ефективності 

підприємства строком на 3 роки, який включає заходи щодо оптимізації витрат 

на виробництво, адміністративно-управлінський персонал, підвищення 

ефективності використання основних виробничих фондів і трудових ресурсів, 

збільшення прибутку та бюджетний ефект для держави від впровадження цих 

заходів, зокрема: суми збільшення надходжень до державного бюджету, 
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скорочення бюджетного субсидіювання. Зазначені заходи пропонується узгодити 

з нормами щодо розкриття інформації про інвестиційну діяльність в частині 

складання фінансового плану інвестиційних проектів: за джерелами фінансування 

та напрямами використання. Крім цього, має наводитися інформація про 

інвесторів, які співфінансують проект, новостворені активи, частку держави на 

такі активи.  

Для поточного та оперативного моніторингу фінансово-господарської  

діяльності підприємств державного сектору економіки може застосовуватися 

агрегована (зведена) та пооб‟єктна інформація. Зведена інформація характеризує 

сукупність підприємств, а її показники є агрегатом, що відноситься до всієї групи 

показників 105. Зведена інформація щодо операційної діяльності надасть 

можливість оцінити стан виконання окремих функцій держави, а щодо 

інвестиційної діяльності, включаючи реалізацію державних інвестиційних 

проектів, – можливості досягнення національних пріоритетів економічного 

розвитку. Пооб‟єктна інформація характеризує діяльність окремого підприємства 

і застосовується при аналізі ефективності управління державним майном, оцінці 

фінансових планів підприємств та ін. З метою прийняття управлінського рішення 

щодо державного сектору в цілому доцільно застосовувати як агреговану, так і 

пооб‟єктну інформацію, оскільки зведені дані вказують на тенденцію економіки 

та окремих її суб‟єктів, а пооб‟єктна інформація дає змогу визначити чинники, які 

впливають на ефективність функціонування цього сектору економіки. Для 

прогнозування макроекономічних показників доцільно застосовувати зведену 

інформацію підприємств державного сектору економіки. Тож, доцільно 

передбачити формування та накопичення інформації у цих двох розрізах. 

Відповідно до порядку здійснення контролю за виконанням функцій з 

управління об'єктами державної власності та критеріїв визначення ефективності 

управління об'єктами державної власності та методичних рекомендацій 

застосування критеріїв аналіз здійснюється за зміною обсягів: чистого доходу 

(виручки) від реалізації продукції; чистого прибутку (збитку); відрахувань 

частини чистого прибутку до державного бюджету; відрахувань на виплату 
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дивідендів, нарахованих на акції (частки), що належать державі в статутному 

капіталі господарських товариств; капітальних інвестицій; розмір і структура 

дебіторської та кредиторської заборгованостей 254. Проте, ці дані не дають 

можливості оцінити ефективність державної допомоги та імовірні фіскальні 

ризики. Порівняння таких показників як: обсяг фіскальної підтримки 

(бюджетного фінансування, податкові пільги), обсяг бюджетних надходжень від 

підприємств, чистий прибуток (збиток), відношення фіскальної підтримки до 

бюджетних надходжень, вказує на рівень ефективності управління державними 

підприємствами (табл.3.15).  

Таблиця 3.15 

Оцінка фіскальних ризиків у 2014–2015 рр. 

№ 

з/п 

Найменування 

підприємств 

державного сектору 

економіки 

Обсяг фіскальної  

підтримки 

Обсяг 

бюджетних 

надходжень 

від 

підприємств, 

млн грн 

Чистий прибуток 

(збиток), млн. грн 

Відношення 

обсягу 

фіскальної 

підтримки до 

бюджетних 

надходжень 

усього, 

млн. 

грн 

у тому числі 2014 2015 

(план) бюджетне 

фінансуван-

ня, млн грн 

податкові 

пільги, 

млн грн 

1 НАК "Нафтогаз 

України" 3 659,3 0,0 3 659,3 12 267,4 -85 044,8 -40 331,1 0,298 

2 
ДП "НАЕК  

"Енергоатом" 0,0 1,0 0,0 5640,6 -6 494,4 1 153,9 0 

3 ДП "Укркосмос" 556,8 2,0 0,0 9,5 -2 280,5 2,3 58,778 

4 
ДП "КБ "Південне" 

ім. М.К.Янгеля" 2 150,0 3,0 43,0 215,1 -1 838,5 3,3 9,993 

5 

"Державна 

продовольчо-зернова 

корпорація України" 0,0 4,0 0,0 117,0 -1 364,9 10,5 0 

6 
ДП "НЕК  

"Укренерго" 1 664,9 5,0 55,4 779,8 -1 198,5 35,1 2,135 

7 

ДП "ВО Південний 

машинобудівний 

завод імені А.М. 

Макарова" 181,6 6,0 181,6 135,8 -1 178,6 0,0 1,337 

8 

ДП "НВК 

газотурбобудування 

"Заря"-"машпроект" 0,1 8,0 0,0 545,9 -541,3 6,4 0,000 

9 ДП "Укрспирт" 0,0 9,0 0,0 317,9 -532,2 40,2 0 

10 

ДП "Українська 

залізнична швидк.  

компанія" 21,9 10,0 21,9 22,9 -416,5 -934,5 0,954 

11 

Харківське  

державне авіаційне 

виробн. підприємство 87,4 11,0 87,4 75,3 -389,7 -112,4 1,159 

12 
ВАО "Одеський 

припортовий завод" 0,0 12,0 0,0 411,8 -270,5 220,0 0 

13 
ДП "Міжнародний 

аеропорт Бориспіль" 265,6 16,0 265,6 231,5 -126,8 -46,2 1,147 

14 ВАО Сумихімпром 178,3 17,0 178,3 179,5 -99,4 -193,9 0,993 

15 УДППЗ "Укрпошта" 0,0 18,0 0,0 1 196,3 -4,2 19,1 0 

 Усього 8 765,8 122,0 4 492,4 22 146,5 -101 780,8 -40 127,3 0,396 

Джерело: складено за матеріалами 221. 
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Збитковість підприємств на фоні бюджетної підтримки (мала поточний, а не 

інвестиційний характер)  свідчить про збільшення рівня фіскальних ризиків у 

майбутніх періодах. Величина отримуваного прибутку або збитку є 

відображенням спроможності підприємства своєчасно реагувати на зміни у 

зовнішньому середовищі [167, с.10]. 

Зазначені нормативно-правові акти також можуть бути доповнені з 

урахуванням норм Керівних принципів ОЕСР з корпоративного управління для 

підприємств з державною участю в частині розкриття інформації щодо: 

 цілей підприємства, згідно зі стратегією розвитку, стратегічними 

фінансовими планами, і їх реалізації; 

 інноваційної діяльності, джерел її фінансування та отриманих результатів; 

 будь-якої фінансової допомоги, включаючи гарантії, отримані від держави, 

і зобов'язання від імені підприємства з державною участю, включаючи договірні 

зобов'язання, що випливають з державно-приватних партнерств, державних 

інвестиційних проектів, що реалізуються в умовах співфінансування.  

Вищенаведені пропозиції дозволять робити оцінки стосовно ефективності 

та результативності управління об'єктами державної власності, використання 

державних ресурсів, майбутніх вигід та ризиків імовірних втрат для суспільства.  

В умовах фінансово-економічної кризи фінансова політика підприємства 

має спрямовуватися на дотримання фінансової стійкості, яка досягається шляхом 

оптимізації рівня боргової залежності. У посткризовий період мають 

посилюватися інвестиційна активність та реалізовуватися інвестиційні проекти.  

Реформування фінансової системи та формування сучасних ринкових 

інституцій потребують нових підходів до управління державною власністю та 

діяльністю підприємств державного сектору економіки, встановлення правових 

меж щодо здійснення економічної діяльності, які відповідають нормам 

законодавства ЄС. Подолання інституційної недовершеності системи управління 

державною власністю усуне причини неефективності використання цієї власності, 

втрати державою потенційних доходів, зниження конкурентоспроможності 
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державних підприємств. При цьому актуалізуються дослідження напрямів 

реформування механізмів управління фінансами державних підприємств. 

Дослідження проблем управління фінансами державних підприємств, 

застосування методів впливу держави на діяльність суб‟єктів господарювання в 

умовах ринкових відносин здійснюються науковцями у кількох напрямках, 

виходячи з різних концепцій економічної науки. Різняться вони за масштабами та 

формами прямого втручання держави у процес ринкового саморегулювання.  

Реформа управління державною власністю розпочата в Україні з метою 

підвищення ефективності діяльності суб‟єктів господарювання державного 

сектору економіки та передбачає: посилення бюджетного нагляду; розроблення 

основних засад державної політики управління суб‟єктами господарювання; 

удосконалення корпоративного управління; реструктуризації та реорганізації 

суб‟єктів господарювання тощо 51; 300; 301]. Це важливі аспекти з огляду на 

необхідність зниження рівня фіскальних ризиків, що виникають, зокрема, 

внаслідок  діяльності державних підприємств. Розвиток політики та механізмів 

управління фінансами у контексті формування умов ефективної взаємодії 

держави та підприємств має враховувати положення теорії економічного 

добробуту та теорії економічного розвитку.  

Управління фінансами державних підприємств пропонуємо розглядати як 

цілісну систему, складовими якої є: законодавча та нормативно-правова база, 

внутрішньогосподарські правила, кодекс поведінки суб‟єктів ринку, що 

забезпечують фінансування врівноваженого функціонування та розвитку 

економічної системи країни.  

Головне завдання механізму фінансового регулювання розвитку 

підприємства полягає у пошук напрямів і засобів, які б дали змогу виявити 

резерви створення і відновлення ринкової вартості підприємства на довгострокову 

перспективу [174, с.38]. Важливим є удосконалення методологічного базису 

механізму фінансового регулювання розвитку підприємства, спрямованого на 

відтворення його вартості. Методичне забезпечення механізму фінансового 

регулювання розвитку підприємства складають методи аналізу наявного 
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фінансового потенціалу та інвестиційного потенціалу. Впровадження сучасних 

методів і інструментів управління капіталізацією підприємств дозволить 

збільшити потенціал відтворення вартості підприємства в умовах мінливості 

ринкового середовища та забезпечить стале економічне зростання [172]. 

Багато дослідників звертають увагу на те, що існування державного сектора 

економіки обумовлено, перш за все, провалами ринку, що вимагає правового 

забезпечення функціонування ринкового механізму, надання суспільних благ, 

компенсації зовнішніх ефектів (екстерналій), стабілізації макроекономічних 

коливань 268–269.  

Досвід розвинутих країн доводить, що успішність фінансового управління 

великою мірою залежить від ефективності менеджменту та фінансового  

регулювання 490. 

Формування системи державного регулювання має базуватися на принципах: 

ефективності; справедливості; стабільності; системності державного впливу; 

адекватності; оптимального поєднання адміністративно-правових і економічних 

важелів; поступовості та етапності; забезпечення єдності; додержання вимоги 

матеріально-фінансової збалансованості 107. А.Чухно виділяв такі принципи 

державного регулювання економіки: 1) мінімальне втручання державних органів в 

економічні процеси (їм делегуються лише ті функції, які не можуть бути 

забезпечені безпосередніми суб‟єктами ринкових відносин); 2) системний вплив 

на розвиток соціально-економічних процесів з урахуванням тісних взаємозв‟язків 

ринку капіталів, фінансів, товарів, праці на базі формування необхідних 

економічних регуляторів і нормативів, методичної бази та відповідних державних 

органів 329. 

Зазначені принципи державного регулювання мають бути покладені в основу 

механізмів управління фінансами державних підприємств. Пропонується – від 

фрагментарного та відокремленого запровадження механізмів річного 

фінансового планування; стратегічного планування розвитку; моніторингу 

ефективності управління; оцінки фіскальних ризиків, пов‟язаних з діяльністю 

державних підприємств; функціонування наглядових рад державних підприємств; 
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конкурсного відбору та контрактного призначення директорів державних 

підприємств; зовнішнього аудиту – в рамках реформування державних 

підприємств перейти до чітких та взаємоузгоджених механізмів, а також 

ефективної системи управління фінансами державних підприємств. Системність 

управління передбачає координацію органів управління, в частині виконання 

ними законодавчо закріплених повноважень, зокрема Міністерства фінансів та 

Міністерства економічного розвитку і торгівлі України при оцінці доцільності 

запозичень, встановлення нормативних обмежень при недостатній фінансовій 

стійкості державних підприємств, плануванні фінансових ресурсів для 

обслуговування боргів та завчасного їх погашення, моніторингу виконання 

інвестиційних планів тощо. Відокремлення механізмів ідентифікації, оцінки та 

мінімізації фіскальних ризиків діяльності державних підприємств від 

інструментарію фінансового планування зменшує їх дієвість.  

Відповідно до законодавства, контроль за виконанням функцій з управління 

фінансами державних підприємств здійснюється шляхом проведення моніторингу 

ефективності управління об‟єктами державної власності щодо: ефективності 

управління; показників фінансово-господарської діяльності; стану виконання 

фінансових планів; виконання суб‟єктами управління обов‟язків відповідно до 

законодавства та ін. 241.  

На думку В.Колесник, термін "моніторинг" не завжди  застосовується 

відповідно до суті й призначення цього процесу, а також щодо послідовності 

виконання окремих процедур 143. В.Колесник виділяється первинний і 

вторинний моніторинг. Перший вид включає спостереження за досліджуваними 

процесами та формуванням інформаційної бази. Цей вид моніторингу може 

містити усі інші етапи аналізу. Вторинний моніторинг здійснюється тільки на 

підставі вже раніше сформованої системи  показників. 

Слід зазначити, що первинний вид моніторингу мають запроваджувати 

органи управління, визначені для управління державним майном, а саме 

Міністерство фінансів України, Міністерство економічного розвитку і торгівлі 

України та інші. Вони мають здійснювати контроль над фінансово-господарською 
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діяльністю підприємств, що належать до сфери їх управління, суб‟єктів 

природних монополій та підприємств, плановий розрахунковий обсяг чистого 

прибутку яких перевищує 50 млн. грн. та їх дочірніх підприємств (управління 

якими здійснює Кабінет Міністрів України) та інші уповноважені органи 

управління.  

Вторинний моніторинг має проводитися Міністерством економічного 

розвитку і торгівлі України при узагальненні інформації про інвестиційні плани, 

плани ліквідності підприємств державного сектору економіки та Фондом 

державного майна України – при  управлінні корпоративними правами держави, 

Кабінетом Міністрів України – при затвердженні фінансових планів, інвестиційних 

планів, планів платоспроможності  та узгодженні їх показників з індикативними 

показниками. 

Виходячи з рівня можливостей для впливу на об‟єкти дослідження (суб‟єкти 

господарювання, за діяльністю яких проводиться моніторинг) можна виділити 

такі види моніторингу: статистичний (відсутній зворотній зв‟язок з об‟єктом); 

управлінський (безпосередній обернений зв‟язок для прийняття управлінських 

рішень, спостережний (носить рекомендаційний характер для органів управління, 

який приймає управлінські рішення, та для  держпідприємств). 

Формування системи показників для проведення моніторингу підприємств (як 

одного з механізмів управління фінансами державних і комунальних підприємств) 

доцільно проводити за таким порядком: постановка завдання моніторингу та 

визначення тих проблем, вирішення яких вимагає управління фінансами державних 

та комунальних підприємств; визначення виду моніторингу за обсягом його 

проведення (дослідження індикаторів всієї фінансово-господарської діяльності або 

фінансових індикаторів); розробка терміновості проведення моніторинг 

(оперативний, проміжний або річний); визначення порядку подання інформації, її 

узагальнення, обробка та аналіз; підготовка та обґрунтування даних для прийняття 

управлінських рішень. 

Практика показує необхідність системного підходу до управління фінансами 

державних підприємств, оскільки фрагментарне застосування окремих механізмів 
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управління не дозволяє забезпечити ефективності в діяльності регуляторних 

органів (табл. 3.16). 

За результатами проведення єдиного моніторингу ефективності управління 

об'єктами державної власності у 2012 р. оцінка ефективності управління була 

визначена як "неефективна" у 50% органів управління (за досліджуваною групою) 

та 59% всіх суб‟єктів управління від їх загальної кількості. У 2016 р. оцінку 

"неефективного управління" було отримано у 25% органів управління (за 

досліджуваною групою) та у 15% всіх суб‟єктів управління. Основним 

показником для оцінки було обрано чистий фінансовий результат (прибуток або 

збиток). 

Таблиця 3.16 

Оцінка ефективності управління окремими міністерствами – суб'єктами 

управління підприємствами державного сектору економіки 

Найменування 

суб'єкта управління 

2013 2016 

кількість 

підпри-

ємств 

чистий 

прибуток 

(збиток), 

млн. грн. 

оцінка 

ефективності 

управління 

кількість 

підпри-

ємств 

чистий 

прибуток 

(збиток), 

млн. грн. 

оцінка 

ефективності 

управління 

Усього по Україні, у т.ч.:  3 632 -17 839 … 3 435 39 613 … 

Мінагрополітики 395 -431 негативно 345 -659 негативно 

Міністерство внутрішніх 

справ 40 27 задовільно 30 7 задовільно 

Мінекономрозвитку 48 81 позитивно 340 27 866 задовільно 

Міненерговугілля  442 -18531 негативно 421 585 задовільно 

Міністерство закордонних 

справ 2 0 задовільно 2 0 позитивно 

Мінрегіон 64 -31 задовільно 59 -57 задовільно 

Мінсоцполітики 26 26 позитивно 26 18 позитивно 

Мінфін 10 17 позитивно 9 22 позитивно 

Джерело: складено автором на основі даних моніторингу ефективності управління об‟єктами державної 

власності [212]. 
 

Чистий збиток діяльності було отримано державними підприємствами у 2012 

р. (-11,9 млрд. грн.), 2013 р. (-17,8 млрд. грн.), 2014 р. (-117,4 млрд. грн.),  у 2015 

р. (-53,2 млрд. грн.), лише за 9 міс. 2016 р. було отримано чистий прибуток              

38,2 млрд. грн. 

Таким чином, в рамках реформування механізмів управління фінансів 

державних підприємств мають запроваджуватися, зокрема методи проведення 

моніторингу фінансово-економічного стану державних підприємств. До основних 
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методів можна віднести: "експрес-діагностика" фінансової стійкості державних 

підприємств; глибокий аналіз фінансово-господарської діяльності із 

застосуванням вартісно-орієнтованих підходів та оцінка ефективності виконання 

державним підприємством функцій та завдань, визначених органом управління 

тощо. Основним завданням моніторингу є ідентифікація фіскальних ризиків, 

спостереження за фінансовою стійкістю, а також оцінка збалансування інтересів 

суспільства та держави, державних підприємств і споживачів.  

Основні положення реформування механізмів управління фінансами 

державних підприємств, підприємств-монополістів мають бути спрямовані на 

створення умов для ефективної взаємодії держави та підприємств. 

 

 

Висновки розділу 3 

 

1. Держава має стимулювати підприємства до здійснення інвестицій, які в 

умовах формування інноваційних факторів спрямовуватимуться у наукові 

дослідження, розробку та запровадження інновацій, придбання нових технологій, 

знання та людський капітал.  

На основі аналізу досвіду здійснення державних інвестицій країнами, які на 

сьогодні входять до вищого, третього етапу розвитку економіки з домінуванням 

інноваційних факторів (зокрема, Австрія, Бельгія, Велика Британія, Німеччина), 

зроблено висновок, що на початкових етапах (першому і другому) відбувалося 

збільшення частки державних інвестицій у ВВП до 5–7% ВВП. Кожна з цих країн 

формувала економічну базу для розвитку національної економіки. На третьому етапі 

відбувалося скорочення обсягів державних інвестицій в об‟єкти інфраструктури, 

проте збільшились інвестиції в наукові дослідження, інновації та розвиток вищої 

освіти, досягнувши у 2015–2016 рр. у цих державах близько 2–3% ВВП. 

2. В Україні обсяг капітальних інвестицій у 2015–2016 рр.  становив 2,7% ВВП, а 

частка державних інвестицій у загальному обсязі інвестицій – 8,9%, що є значно 

меншим від показників інших країн. Зростання у досліджуваних країнах ОЕСР 

державних інвестицій активізує інвестиційну діяльність підприємств і капітальні 
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інвестиції в цілому (частка капітальних інвестицій перевищувала 20% ВВП), тоді як в 

Україні – 14,4% ВВП. Тож, в Україні існує потреба у збільшенні як державних, так і 

приватних інвестицій на інноваційній основі.  

3. В умовах обмежених обсягів фінансових ресурсів виникає необхідність 

використання додаткових джерел фінансування інвестиційних процесів. Виявлено, що 

додатковим джерелом державних інвестицій є кошти від приватизації державного 

майна та щорічні бюджетні надходження від управління державною власністю. За 

нашими розрахунками, за 1992–2016 рр. в Україні бюджетні надходження від 

приватизації сягнули 65,6 млрд. грн.  

4. Доходи від приватизації у 1992–2016 рр. складали 1,7% податкових 

надходжень Зведеного бюджету України, з мінімальним значенням у 2014–2016 рр. 

(0,03–0,1%) і максимальним – у 2004–2005 рр. (відповідно, 15% і 21%), завдяки 

продажу одного великого об'єкта. Приватизація АТ «Криворіжсталь» (викуп пакета 

акцій у розмірі 93%) принесла до бюджету України 4 млрд. дол. Для порівняння: у 

2000–2007 рр. у країнах ОЕСР менші підприємства приватизувались за 5,8–13,7 млрд. 

дол. У 2005 р. зростання бюджетних надходжень від приватизації в Україні не 

супроводжувалось істотним зростанням бюджетних інвестицій в основний капітал, 

які становили лише 8,3 млрд. грн. Визначено, що такі доходи доцільно 

використовувати на бюджетні інвестиції – на   фінансування наукових досліджень і 

розробок, а також на співфінансування інноваційно-інвестиційних проектів 

підприємств.  

Для забезпечення цільового використання приватизаційних доходів необхідно 

виокремлювати формування й використання коштів на спеціальному рахунку в 

рамках бюджету.  

5. З огляду на необхідність стимулювання зростання інноваційної, 

конкурентоспроможної  економіки, а також інвестицій в основний капітал для 

забезпечення економічної діяльності та створення інновацій, досліджено видатки 

розвитку бюджетів різних рівнів. Аналіз видатків розвитку Державного та місцевих 

бюджетів України виявив, що до їх складу включаються видатки на споживання. 

Удосконалено трактування поняття "видатки розвитку" з точки зору їх кількісного і 
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якісного характеру – як видатків на фінансування капітальних вкладень для створення 

(придбання), реконструкції та технічного переоснащення основних засобів, 

очікуваний строк корисної експлуатації яких перевищує 1 рік; науково-дослідних і 

дослідно-конструкторських робіт; відповідних капітальних трансфертів. 

Запропоновано внести відповідні зміни до: Бюджетного кодексу України (щодо 

доповнення пункту 1 статті 2 і статті 71 новим терміном "видатки розвитку"), а також 

до наказів Міністерства фінансів України та інших нормативно-правових актів (щодо 

визначення нової редакції переліку видатків розвитку).  

6. Аналіз показав, що у Державному фонді регіонального розвитку України 

на фінансування капітальних вкладень в економічну діяльність підприємств 

припадало лише 0,2% від загального обсягу його видатків. Виявлено, що 

потребують уточнення цільові пріоритети Фонду у напрямі збільшення 

фінансування проектів, спрямованих на  формування економічної бази регіонів. З 

огляду на досвід функціонування Європейського фонду регіонального розвитку, 

до таких пріоритетів належать інновації та наукові дослідження; цифрові та 

інформаційно-комунікаційні технології; низьковуглецева економіка.  

7. Важливим напрямом збільшення фінансування інноваційної діяльності є 

застосування інструментів податкового стимулювання підприємств. Тим часом, в 

Україні виявлено скорочення його обсягів із 35,6 млрд. грн. у 2013 р. до 26,1 млрд. 

грн. у 2017 р. або з 2,34% ВВП до 0,87% ВВП. 

8. Вільне формування та використання прибутку підприємствами, відповідно до 

Господарського кодексу України, визначено одним із принципів підприємницької 

діяльності. Розпорядження прибутком, що залишається у підприємця після сплати 

податків, зборів та інших платежів, передбачених законом, є важливою основою для 

забезпечення ефективної фінансової взаємодії держави та підприємств. Збільшення 

прибутковості може виступати  мотиваційною складовою для залучення підприємств 

до інвестиційних процесів, а значить може використовуватися в якості економічного 

стимулювання.   

9. Аналіз джерел фінансування  капітальних інвестицій в Україні дозволив 

виявити проблеми використання доходів підприємств. У 2015 р. збільшилася частка 
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прибутку від операційної діяльності у доданій вартості – з 38,55% у 2014 р. до 47,26% 

у 2015 р. Проте, збільшення прибутку (власних фінансових ресурсів підприємств) не 

було спрямовано на збільшення капітальних інвестицій. Це зумовлено, зокрема, 

необґрунтованим підвищенням тарифів для підприємств на товари й послуги 

монополістів.  

10. Регламентацію формування та використання прибутку підприємств для 

здійснення економічного зростання необхідно запроваджувати для підприємств-

монополістів в рамках реалізації тарифної політики держави. Від ефективності 

діяльності природних монополій, залежить прибутковість інших підприємства, а 

також швидкість обігу фінансових ресурсів.  

11. Державне регулювання формування тарифів має здійснюватися шляхом 

встановлення: 1) обмежень на склад витрат та їх допустимий рівень, які можуть 

враховуватися при формуванні тарифів, зокрема – на заохочувальні та компенсаційні 

виплати персоналу (винагороди за підсумками роботи за рік, за вислугу років у галузі 

та інші виплати), на оплату професійних послуг (юридичних, аудиторських, з оцінки 

майна тощо), на утримання апарату управління підприємством, на обслуговування 

основних засобів та інших необоротних матеріальних активів (ремонт, оренду, 

страхування майна), на фінансову діяльність тощо; 2) обмежень на рівень 

прибутковості та відрахування до резервного капіталу; 3) контролю за виконанням 

інвестиційних проектів (програм), які фінансуються за рахунок прибутку і амортизації 

та включаються до складу тарифу. Вплив держави на фінанси підприємств має бути 

результативним і створювати належне забезпечення зростання інноваційної, 

конкурентоспроможної економіки.  

Основні наукові результати, отримані в процесі підготовки третього 

розділу дисертації, опубліковано автором у таких наукових працях: [14–16, 18–19; 21–

22; 24–25; 27–31; 34–38; 40; 46–47; 90; 92–93]. 
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РОЗДІЛ 4 

ФІНАНСОВИЙ ТА ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ПОТЕНЦІАЛ РОЗВИТКУ  

ІННОВАЦІЙНО-ІНВЕСТИЦІЙНИХ ПРОЦЕСІВ ПІДПРИЄМСТВ 

 

4.1. Фінансовий та інвестиційний потенціал підприємств та їх значення у 

забезпеченні інноваційної діяльності 

 

На етапах переходу на вищі рівні розвитку економіки важливого значення 

набуває оновлення інвестиційного потенціалу країни. Визначено фінансовий та 

інвестиційний потенціал національної економіки як її здатність фінансувати 

процеси, пов‟язані з: генеруванням інновацій; створенням і модернізацією 

основних виробничих фондів, а також нематеріальних активів; розвитком 

освітнього, наукового та інформаційного потенціалу; відновленням,  

підтриманням і примноженням національного багатства.  

Формування та реалізація інвестиційного потенціалу економіки – це процеси, 

які суттєво впливають на економічний розвиток країни і забезпечують 

прискорення його темпів на довгострокову перспективу, особливо якщо вони 

мають інноваційний характер. Успішність реалізації інвестиційного потенціалу у 

стратегічних сферах (де реалізуються національні пріоритети) позитивно 

позначається на макроекономічній стабільності та економічному розвитку країни.  

Однак, інвестиційні тренди, які склалися в останні роки у багатьох країнах 

світу, свідчать про існування проблем не лише формування інвестиційного 

потенціалу, а й ефективності його використання на внутрішніх і зовнішніх 

інвестиційних ринках. Підтвердженням цього є збільшення у 2015 р. глобальних 

потоків прямих іноземних інвестицій на 40%, до 1,8 трлн. дол., що не привело до 

еквівалентного зростання виробничого потенціалу, зокрема у сфері “зеленої 

економіки”, відновлення сталого розвитку у країнах, які отримали 

інвестиції [543].  

Тенденції до зниження ефективності реалізації інвестиційного потенціалу, 

збільшення дефіциту інвестиційних ресурсів у вітчизняних підприємств 
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актуалізують дослідження питань, пов‟язаних із оцінюванням інвестиційних 

процесів, з метою формування достовірної інформаційної бази для управління 

інвестиційною діяльністю, а також прогнозування темпів економічного розвитку 

на середньострокову перспективу. Забезпечення належного інвестиційного 

потенціалу має важливе значення для модернізації виробництва на інноваційній 

основі. Проблеми оцінювання сучасних інвестиційних процесів і державної 

підтримки досліджувалися у роботах багатьох вчених, як вітчизняних, так і 

зарубіжних [11; 54; 88; 127; 332]. На основі аналізу цих робіт можна виокремити 

два різні підходи дослідження інвестиційного потенціалу економіки – ресурсний і 

витратний.  

Більшість доробок вітчизняних вчених ґрунтуються на ресурсному підході. 

Так, О. Щербатюк інвестиційний потенціал підприємства визначає як комплекс 

інвестиційних ресурсів у поєднанні з можливостями, засобами та умовами їхнього 

залучення і використання в інвестиційній діяльності підприємства [344]. 

І. Бережною інвестиційний потенціал розглядається як запас наявних 

можливостей інвестиційних ресурсів певного таксономічного рівня, потужність 

потоку яких щодо продукування інвестиційних доходів-ризиків зумовлена 

спроможностями інституційного середовища забезпечити безперервність та 

інтенсивність протікання інвестиційного процесу [11]. Д.Дресвянніков трактує 

цей термін як сукупну можливість власних і залучених економічних ресурсів 

забезпечувати при наявності сприятливого інвестиційного клімату інвестиційну 

діяльність підприємства з метою і масштабах, визначених економічною 

політикою країни та стратегією розвитку підприємства [106]. С.Дідух досліджує 

інвестиційний потенціал підприємства як здатність реалізувати сукупність 

інвестиційних можливостей щодо генерування додаткових потоків капіталу 

завдяки мобілізації наявних ресурсів з метою підвищення ефективності діяльності 

підприємства [103]. С.Заїка інвестиційним потенціалом визнає сукупність 

прихованих інвестиційних ресурсів, джерел, можливостей, засобів, запасів, які під 

впливом зовнішніх або внутрішніх факторів інвестиційного середовища 

формуються і починають взаємодіяти між собою для вирішення поставлених 
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стратегічних завдань в результаті інвестиційної діяльності підприємства [115]. 

В.Гавриш, Л.Гулько, Т.Драганова зазначають, що формування інвестиційного 

потенціалу відбувається за рахунок поступового свідомого чи несвідомого 

накопичення інвестиційних можливостей, що не можуть бути реалізовані 

підприємством миттєво. Інвестиційні можливості можуть бути створені та 

використані підприємством шляхом, зокрема, мобілізації внутрішніх 

інвестиційних ресурсів [74]. 

Вищенаведені визначення терміну «інвестиційний потенціал» можуть бути 

віднесені до ресурсного підходу, оскільки за основу взято фінансові та інші 

ресурси підприємства, наявний інструментарій управління ними для забезпечення 

інвестиційного процесу. 

Різновидністю ресурсного підходу є ресурсно-управлінський підхід, 

оскільки підприємство розглядається як сформована система, що спроможна 

здійснювати інвестиційну діяльність та має інвестиційний потенціал для 

розвитку. Так, М.Чорна, І.Жувагіна, Д.Горіцин визначають інвестиційний 

потенціал підприємства як комплексну систему, що становить сукупність окремих 

підсистем (інвестиційно-фінансова та управлінська) [327]. Т.Шабатура зазначає, 

що формування інвестиційного потенціалу підприємства для всіх учасників 

інвестиційного процесу виступає якісним критерієм оцінювання підприємства як 

товару, зростання якого свідчить про адекватність ведення економічної діяльності 

підприємства принципам соціально орієнтованої концепції, що, у свою чергу, 

сприяє вирішенню економічних проблем, які виникають між ними [330].  

Т.Майорова удосконалила поняття «інвестиційний потенціал», в якому, "на 

відміну від існуючих, виокремлено такі його основні функціональні 

характеристики: 1) відображати сукупність нагромаджених у процесі його 

становлення властивостей, що дають можливість функціонувати й розвиватися; 

2) визначати рівень практичного застосування і використання наявних та 

прихованих інвестиційних можливостей та резервів; 3) прогнозувати елементи 

майбутнього зростання, спроможність залучати додаткові ресурси в процесі 

формування інвестиційного капіталу" [196, с.5–6]. Це дозволило уточнити 
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трактування дефініції «інвестиційний потенціал» як інтегральної сукупності 

наявних та прихованих можливостей формувати та ефективно використовувати 

ресурси для реалізації інвестиційної діяльності [196, с.5–6]. 

Зарубіжні вчені – Д.Лейтне, Т.Смокова, інші зарубіжні вчені та експерти 

Євростату застосовують витратний підхід до оцінювання рівня інвестування 

підприємств [397; 451]. 

На нашу думку, термін «інвестиційний потенціал економіки» характеризує 

оновлення основного капіталу, яке здійснено для підвищення рівня 

конкурентоспроможності підприємств, і його трактування має базуватися на 

витратному, а не на існуючому нині в Україні ресурсному підході.  Інвестиційний 

потенціал необхідно розглядати як нагромадження основного капіталу на 

інноваційний основі, а отже – його оновлення для ефективної діяльності, 

підвищення прибутковості та конкурентоспроможності у поточному та 

середньостроковому періодах.  

За витратним підходом аналізується динаміка інвестиційної ставки (рівня 

нагромадження основного капіталу підприємствами). Згідно з методологією 

Євростату інвестиційна ставка визначається шляхом ділення обсягу валового 

нагромадження основного капіталу (The European System of National and Regional 

Accounts (ESA 2010), код: P.51g) на обсяг валової доданої вартості ((ESA 2010), 

код: B1g) та відображає частку інвестицій підприємств в основний капітал 

(будівлі, обладнання тощо) в обсязі створеної в процесі виробництва доданої 

вартості [397; 451] (табл. 4.1). 

Методичне забезпечення оцінки інвестиційного потенціалу, наведене у 

науковій літературі, також може бути згруповано за ресурсним та витратним 

підходами. В.Скриль, О. Дяченко для оцінювання інвестиційного потенціалу 

підприємства пропонують застосовувати такі фінансові коефіцієнти та 

співвідношення: показники ліквідності (ліквідність активів); показники 

оборотності (оборотність активів); показники структури капіталу (фінансова 

стійкість) та показники прибутковості (прибутковість капіталу) [286]. 
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Таблиця 4.1  

Рівень нагромадження основного капіталу сектором нефінансових корпорацій  

постсоціалістичних країн (інвестиційна норма)*, % від доданої вартості 

Країни 2011 2012 2013 2014 2015 2016 У середньому за  

2011–2016 рр. 

Болгарія 31,7 31,5 29,4 26,2 24,6 24,2 27,9 

Естонія 27,9 29,3 28,2 25,5 22,2 21,9 25,8 

Латвія 23,9 28,4 27,0 25,2 22,8 21,8 24,9 

Литва 16,0 15,8 17,0 17,6 18,0 18,2 17,1 

Польща 21,8 21,6 21,5 22,1 23,1 21,6 22,0 

Румунія 31,6 32,1 29,0 27,2 26,7 25,3 28,7 

Словаччина 32,8 27,7 27,3 26,4 28,6 28,1 28,5 

Словенія 22,9 21,2 22,7 20,0 19,5 20,0 21,1 

Угорщина 25,0 24,1 25,4 26,0 23,9 24,8 24,9 

Хорватія 26,9 26,4 : : : : 26,7 

Чеська Республіка 30,5 30,9 30,5 28,6 29,0 28,9 29,7 

У середньому  26,5 26,3 25,8 24,5 23,8 23,5 25,2 

Україна
**

 26,7 30,7 26,7 21,8 19,6 22,4 24,7 
Примітки:  
*
 – нескориговані дані (без сезонних і календарних коригувань); 

  

**
 – 2014–2016 рр. без урахування тимчасово окупованої території АР Крим, м. Севастополя, частини зони 

проведення АТО.  

Джерело: складено і розраховано автором за даними [95; 394; 395]. 
 

М.Вознюк і Г.Дурицька пропонують такі показники: 1) обсяг накопичених 

власних і залучених ресурсів (фінансових, матеріальних і нематеріальних); 2) 

здатність до ефективного інвестування; та інші [71]. За наведеним складом 

показників оцінка здійснюється за ресурсним підходом. Узагальнюючи наведені 

показники та визначення терміну «інвестиційний потенціал» за ресурсного 

підходу, пропонується уточнити перелік показників оцінювання інвестиційного 

потенціалу, доповнивши його такими, як: обсяг чистого прибутку, амортизації, 

інвестиційної нерухомості (сформованих у минулих роках та поточному періоді); 

сума тимчасово залучених і позикових ресурсів для цілей інвестування; обсяг 

ресурсів від державної підтримки (зокрема, від податкових пільг). Таким чином 

може бути виокремлено два підходи: ресурсний (ресурсно-управлінський) та 

витратний.  

При використанні витратного підходу на мікрорівні аналізується динаміка 

інвестиційної норми, яка є відношенням обсягу нагромадження основного 

капіталу в поточному періоді до створеної підприємством доданої вартості. 

Аналіз показав, що у 2011–2016 рр. у постсоціалістичних країнах Європи 
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інвестиційна норма коливалася від 15,8% (у Литві у 2012 р.) до 30–33% (у 

Румунії, Словаччині, Болгарії та Чеський Республіці у 2011–2013 рр.) (табл. 4.1). 

У багатьох країнах спостерігалося збільшення інвестиційної норми у посткризові 

2010–2012 рр. У 2016 р. зростання інвестицій порівняно з попереднім роком 

виявлено в Литві, Словенії та Угорщині.  

За нашими розрахунками, проведеними за методологією Євростату з 

використанням витратного підходу, в Україні у 2015 р. – інвестиційна норма 

становила 19,6%, що була одним із найгірших показників не тільки серед 

постсоціалістичних країн, які характеризуються значними обсягами фінансування 

інфраструктурних проектів і модернізації реального сектору економіки, але й 

порівняно з розвинутими країнами Європи. У 2016 р. інвестиційна норма 

підвищилась, порівняно з 2015 р., проте вона була нижча за середнє значення 

серед досліджуваних країн.  

Слід зазначити, що створення економічного базису для домінування 

інноваційних факторів і підвищення на цій основі конкурентоспроможності  

зумовлюють необхідність об'єднання на взаємовигідних умовах інвестиційних 

ресурсів держави, підприємств та інших можливих інвесторів. З огляду на це, 

потребує уточнення поняття "фінансовий потенціал".  

У науковій літературі, здебільшого, є трактування цього показника як 

власних коштів підприємства, а також його можливостей залучати додаткові 

ресурси та застосовувати управлінські здібності. Т.Майорова фінансовий 

потенціал інвестування визначає як "сукупність усіх наявних фінансових ресурсів 

та майбутніх фінансових можливостей для реалізації суб‟єктами господарювання 

інвестиційної діяльності" [196, с.24]. Г.Корнійчук розглядає та оцінює фінансовий 

потенціал з позиції формування власних фінансових ресурсів та взаємовідносин з 

учасниками фінансового ринку [155, с.6]. 

Р.Толпежніков, аналізуючи публікації стосовно визначення поняття 

«фінансовий потенціал», дійшов висновку, що більшість авторів концентрується 

на таких «аспектах: сукупність фінансових ресурсів (можливостей) підприємства;  

можливості підприємства щодо залучення та ефективного управління 
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фінансовими ресурсами (капіталом, грошовим капіталом, грошовими потоками, 

фондами грошових коштів; забезпечення діяльності підприємства (поточної і 

перспективної); забезпечення досягнення тактичних і стратегічних цілей 

підприємства» (цитата з [308, с.277–282]. Р.Толпежніков трактує фінансовий 

потенціал, як [308]: 

"– сукупність власних і залучених фінансових ресурсів підприємства та 

можливості системи по їх ефективному управлінню для забезпечення операційної 

та інвестиційної діяльності та досягнення загальносистемних цілей в умовах 

нестабільності факторів зовнішнього середовища; 

– відносини, що виникають на підприємстві з приводу досягнення 

максимально можливого фінансового результату (за умови можливості залучення 

капіталу, в обсязі необхідному для реалізації ефективних інвестиційних проектів; 

наявності власного капіталу, достатнього для виконання умов ліквідності і 

фінансової стійкості; рентабельності вкладеного капіталу; наявності ефективної 

системи управління фінансами, що забезпечує прозорість поточного і 

майбутнього фінансового стану».  

При цьому, у визначеннях виникає протиріччя щодо трактування 

фінансового потенціалу - як фінансових ресурсів або відносин, що виникають на 

підприємстві, а також є неоднозначність розуміння щодо «можливості системи по 

ефективному управлінню».  

А.Буряченком дефініцію поняття «фінансовий потенціал регіону» 

удосконалено як "спроможність акумулювати фінансові ресурси за допомогою 

використання наявних дохідних джерел та формування сприятливого 

інвестиційного клімату із застосуванням фінансових інструментів з метою 

забезпечення стійкого соціально-економічного розвитку території, котра, на 

відміну від уже сформульованих визначень, дає можливість охопити потенційні 

обсяги фінансових ресурсів, що їх здатен акумулювати даний регіон" [55, с.5]. 

Н.Левченко узагальнено різні підходи до визначення сутності фінансового 

потенціалу, зокрема: ресурсний підхід до розуміння фінансового потенціалу;  

ототожнення фінансового потенціалу підприємства із показниками надійності 
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його фінансового стану – ліквідності, фінансової стійкості, платоспроможності і 

т.п. [180, с.114–117]. "Проте, жодне із визначень не можна вважати 

"довершеним", з тієї причини, що: по-перше, в одних визначеннях науковці 

ототожнюють фінансовий потенціал із сукупністю фінансових ресурсів, 

необхідних для нормального функціонування підприємства, що не зовсім 

коректно, оскільки, ґрунтуючись на ресурсній концепції, такі визначення не 

враховують тієї особливості фінансового потенціалу, що він проявляється у двох 

формах – наявній і спожитій; по-друге, в окремих визначеннях даного поняття 

автори намагаються показати фінансовий потенціал як особливий видовий прояв 

потенціалу, якому властиві тільки статичність, забуваючи про його здатність бути 

рушійною силою економічного розвитку підприємства в перспективі; по-третє, 

забезпечення підприємства фінансовим потенціалом найчастіше ототожнюють з 

поточним фінансово-майновим станом, а не з його потенціальними фінансовими 

можливостями. Враховуючи специфіку фінансового потенціалу підприємства, 

вважаємо під фінансовим потенціалом підприємства варто розуміти сукупність 

можливостей підприємства, які визначаються наявністю і організацією 

використання фінансових ресурсів та організаційних механізмів, спрямованих на 

забезпечення економічного розвитку підприємства на перспективу" (за цитатою  

[180, с.114–117]). 

Таким чином, Н.Левченко у визначенні фінансового потенціалу об‟єднується 

два підходи витратний та ресурсний.   

Г.Партин,  О.Граціян, Р.Задерецька фінансовий потенціал є критерієм, який 

визначає здатність підприємства до пристосування при змінах економічної 

кон‟юнктури, адже, саме він відіграє вагому роль у спроможності підприємства 

генерувати необхідний обсяг позитивних грошових потоків, бути інвестиційно 

привабливим,  ліквідним та фінансово надійним [230]. Г.Кучер визначає 

фінансовий потенціал як вартісну категорію, що дозволяє виміряти в абсолютних 

обсягах та визначити у відносних показниках наявні фінансові активи 

економічних суб'єктів, змоделювати їх потенційні можливості до нарощування та 
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реалізації у майбутньому [177, с.51].  Ці визначення є досить загальними, проте не 

дають розуміння сутності фінансового потенціалу.  

На нашу думку, термін "фінансовий потенціал" слід розглядати як сукупність 

власних і залучених фінансових ресурсів підприємства, які перебувають у його 

господарському обороті, забезпечують поточну та інвестиційну діяльність, 

підвищення кваліфікації працівників, виконання інших зобов'язань соціальної 

відповідальності, а отже, підвищення конкурентоспроможності підприємства на 

внутрішньому та зовнішніх ринках. 

Враховуючи значний рівень боргової залежності вітчизняних підприємств, 

увагу необхідно приділяти збільшенню прибутку, як основної складової власних 

фінансових ресурсів підприємств, – а значить фінансовому потенціалу. 

Обґрунтовано, що прибутковість економічної діяльності підприємств може 

оцінюватися за показником частки валового прибутку у створеній ними доданій 

вартості.  

За підходом Євростату, прибутковість оцінюється за показником відношення 

валового прибутку (або змішаного доходу) від операційної діяльності ((ESA 2010), 

код: B2g–B3g) до обсягу валової доданої вартості ((ESA 2010), код: B1g). Аналіз 

частки валового прибутку в доданій вартості підприємств постсоціалістичних 

країн виявляє досить високі значення цього показника: у середньому за 2011–2016 

рр. по таких країнах він досягав 48,8% (табл. 4.2), а у Литві, Польщі, Румунії та 

Словаччині – перевищував 50%.  

У країнах ЄС-19 за період 2014–2016 рр. частка прибутку підприємств 

коливалась від 35% до 41%. Індикатор прибутковості (сезонно і календарно 

скорегований) упродовж IV кв. 2013 р. – IV кв. 2016 р. був досить постійним і 

становив близько 40% [396]. У 2016 р. середньорічний показник збільшився до 

40,7% або на 0,8 в. п. У IV кв. 2016 р. збільшення рівня прибутковості (порівняно 

з IV кв. 2015 р.) спостерігалося лише в Іспанії, Італії та Норвегії. Найменші частки 

прибутку серед країн-членів ЄС були зафіксовані в Хорватії (середньорічні 

показники - 29,8% та 28,8% у 2014 та 2015 рр.) і Франції (середньорічні показники 

- 30,4%; 31,4% та 31,7% у 2014, 2015, 2016 рр., відповідно).  
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Таблиця 4.2  

Рівень валового прибутку підприємств постсоціалістичних країн*,  

% від доданої вартості 

Країни 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

У 

середньому за 

2011–2016 рр. 

Болгарія 51,2 51,0 48,9 47,0 49,3 44,9 48,7 

Естонія 49,8 48,1 48,4 47,1 44,9 44,1 47,1 

Латвія 54,2 53,5 51,5 48,7 44,8 41,9 49,1 

Литва 58,1 58,1 57,5 56,2 53,0 50,2 55,5 

Польща 50,0 50,1 50,4 50,3 51,2 49,7 50,3 

Румунія 55,5 57,6 57,2 56,4 57,0 56,0 56,6 

Словаччина 52,8 53,3 53,4 52,2 51,1 49,9 52,1 

Словенія 32,9 33,2 34,6 35,6 35,5 35,1 34,5 

Угорщина 42,9 42,1 44,0 45,7 48,9 45,6 44,9 

Чеська Республіка 48,9 48,5 48,5 51,2 51,6 50,5 49,9 

У середньому  49,6 49,6 49,4 49,0 48,7 46,8 48,3 

Україна** 36,4 32,7 32,0 38,5 47,3 53,7 40,1 

Примітки:  
*
 – нескориговані дані (без сезонних і календарних коригувань);  

**
 – 2014–2016 рр. без урахування тимчасово окупованої території АР Крим, м. Севастополя, частини зони 

проведення АТО.  

Джерело: складено і розраховано автором за даними [95; 394-396]. 

 

В Україні в середньому за 2011–2016 рр. прибутковість економічної 

діяльності підприємств становила 40,1%, що є меншим від відповідних показників 

як постсоціалістичних, так і розвинутих країн Європи. У 2016 р. цей показник 

збільшився порівняно з 2014 р. на 15,2 в.п. Тим часом, порівняння з показником 

інвестиційної норми, який у 2016 р. дорівнював 22,4% і збільшився, порівняно з 

2014 р. лише на 0,6 в.п. (див. табл. 4.1), дає підстави для висновку, що підвищення 

валового прибутку (а отже, і зростання власних фінансових ресурсів 

підприємств), незважаючи на значні інвестиційні потреби, не зумовлює суттєве 

збільшення інвестицій та інвестиційного потенціалу України. Однією із причин є 

значні адміністративні витрати, витрати на збут та інші витрати операційної 

діяльності (курсові різниці, штрафи, тощо). Якщо у 2016 р. рівень валового 

прибутку підприємств в Україні становив 53,7% доданої вартості, а 

рентабельність виробництва 12,7%, то рентабельність всієї операційної діяльності 

лише 7,4%.  
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Виокремлення інвестиційного та фінансового потенціалу сприятиме 

здійсненню вибору інструментів державного стимулювання, загальних і 

спеціальних інструментів регулювання діяльності підприємств. 

Про доцільність застосування витратного підходу до визначення та оцінки 

інвестиційного потенціалу економіки також свідчать результати досліджень 

поведінки іноземних підприємств щодо їх участі в інвестиційних процесах, 

фінансуванні інновацій, проведені зарубіжними дослідниками [4; 116; 144; 149; 

168;195], зокрема: 

 достатньо високий рівень операційного прибутку та загальні чисті збитки 

всієї господарської діяльності підприємств у будь-яких країнах стримують 

інвестування, зокрема в інноваційні проекти, які на початкових стадіях не мають 

високого рівня прибутковості і у більшості є ризикованими; 

 підприємства, враховуючи наслідки кризи 2008–2009 рр., швидше 

вкладають кошти в надійні проекти розвитку енергетики, інші прибуткові 

підприємства, ніж у наукові дослідження та інновації; 

 призупинення або уповільнення темпів фінансування інвестиційних 

проектів відбувається під впливом політичних (включаючи невизначеність щодо 

Brexit) та макроекономічних ризиків. 

Нестабільність та ризикованість інвестиційних витрат впливає на 

інвестиційні тренди та тривалість циклів ділової активності підприємств. 

Інвестування підприємств у технологічні інновації виробництва та виробничої 

інфраструктури сприяють утворенню мультиплікаційного ефекту та його 

поширенню на всю галузь або економіку. Технологічні інновації, як і будь-які 

інші, створюють ризики для підприємств, які вчасно не сформували 

інвестиційний потенціал. Експертами міжнародної аудиторської та 

консалтингової фірми BDO було проведено опитування 500 великих та середніх 

підприємств (різних видів економічної діяльності) 44 країн світу щодо ризиків, які 

імовірно виникатимуть у короткостроковому і середньостроковому періодах та 

впливатимуть на їх фінансовий стан. Основними ризиками було визначено: 

посилення конкуренції (40% респондентів), зокрема через запровадження 
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конкурентами інновацій (23%); зменшення попиту (33%); валютна волатильність 

(25%); податковий ризик (10%) [521]. Це свідчить про необхідність підвищення 

попиту на інвестиційні проекти, прибутковість реалізації яких перевищуватиме 

імовірний рівень ризику інвестиційних втрат.      

Таким чином, визначення сутності термінів "інвестиційний потенціал" та 

"фінансовий потенціал" дозволило розмежувати ці два поняття та виявити 

існування інвестиційного розриву. Інвестиційний розрив виникає як різниця між 

фінансовим потенціалом (наявними фінансовими ресурсами підприємства), 

частка якого призначена для приросту основного капіталу, та інвестиційним 

потенціалом (обсяг оновлення (придбання, створення) основного капіталу). Цей 

показник характеризує втрату потенційної можливості на забезпечення 

подальшого розвитку підприємства. Інвестиційний розрив має визначатися за 

формулою: GAPinv = F x 0,25 – Inv, де F – фінансовий потенціал; Inv – 

інвестиційний потенціал. Цей показник також відображає обсяг ресурсів, який 

спрямовується на приріст дебіторської заборгованості.  

На фінансовий та інвестиційний потенціал впливають такі основні фактори: 

1) збитковість підприємств; 

2) боргова залежність, дебіторська заборгованість та зобов'язання;  

3) достатність власного капіталу та можливості залучення додаткових джерел 

фінансового забезпечення. 

Важливими індикаторами фінансового потенціалу підприємства є 

зобов‟язання підприємства. Недооцінка цих показників у процесі державного 

регулювання фінансами підприємств та управління на рівні суб‟єктів 

господарювання спричиняє (окрім зменшення фінансового та інвестиційного 

потенціалу) розбалансування фінансових ресурсів у системі, уповільнює 

фінансові потоки держави, а також негативно впливає на прибутковість, 

ліквідність підприємств та може призводити до банкрутства, у разі їх 

неспроможності погашення своїх зобов'язань. 

Л.Шаблистою виявлено причини та наслідки збитковості, збільшення дефіциту 

власного капіталу, зростання обсягів позикового капіталу, уповільнення оборотності 
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коштів у розрахунках, до яких, зокрема, віднесено: недосконалу систему управління 

грошовими потоками, низьку ефективність виробництва, відволікання грошових 

ресурсів у довгострокові фінансові інвестиції (при нестачі грошових коштів для 

обслуговування власного поточного виробництва) 331. 

Зростання боргів реального сектора економіки є проблемою не лише 

підприємств, але й інших суб‟єктів інституційних секторів (фінансових 

корпорацій, субєктів сектору загальнодержавного управління, домогосподарств), 

оскільки призводить до уповільнення міжсекторальних розрахунків, погашення 

зовнішніх боргів, зниження ефективності фінансових потоків країни, а також 

ускладнень фінансового забезпечення інноваційно-інвестиційних функцій 

держави та підприємств. Ця проблема актуалізується особливо в умовах дефіциту 

вільного приватного капіталу.  

Дебіторська заборгованість та зобов'язання підприємств, стан розрахунків 

підприємств, фінансові потоки, відповідні макроекономічні ефекти є об'єктом 

досліджень багатьох науковців. В.В.Баліцькою виявлено, що найбільшою за 

обсягами боргів групою суб‟єктів інституційних секторів економіки є 

корпоративний сектор. Розширення запозичень знижує рівень фінансової 

незалежності підприємств та посилює загрозу банкрутства 6. О.Єрмошкіна, 

О.Горяча вважають, що зростання обсягів кредиторської заборгованості 

опосередковано впливає на збільшення кількості збиткових промислових 

підприємств 112, с.32–42.  

Дебіторська заборгованість Е.Литовченко та С.Коцур трактується як 

складовий елемент оборотних активів підприємства, визначений на конкретну 

дату, що характеризує його право на отримання грошових коштів від контрагентів 

за господарські операції в результаті минулих подій 185. О.Кузьміним, 

О.Волович, Т.Лівошко та К.Бебех запропоновано виділяти групи факторів впливу 

на заборгованість: фактори макросередовища (менеджмент підприємства не має 

впливу на зміну дії факторів), мезооточення (менеджмент може частково 

впливати) та мікросередовища (підконтрольні менеджменту сфери) 176; 186. 

Механізми управління заборгованістю підприємств на рівні держави, в 
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основному, мають регулюючий та стимулюючий характер. Науковці й практики 

обґрунтовують необхідність посилення заходів державного регулювання у 

кризових умовах. Так, Ж.Сапір зазначав необхідність посилення контролю за 

рухом капіталу 278. К.Лагарде (колишній Міністр фінансів Франції) вказувала, 

що за значних проблем у фінансовій системі (особливо в умовах фінансової 

нестабільності) має застосовуватися принцип "всі ринки, всі території, а також всі 

діючі особи, які піддають ризику глобальну фінансову систему, мають бути під 

постійним контролем" 178. Посилення контролю за рухом фінансових ресурсів в 

цілому та, зокрема, суб‟єктів господарювання обумовлює зменшення ризиків 

національних фінансових систем. Це потребує встановлення відповідного 

інструментарію державного регулювання фінансів та боргової залежності 

підприємств. Важливою складовою такого інструментарію є правові обмеження 

діяльності для підприємств державного сектора економіки та підприємств, 

діяльність яких має суттєві ризики, впливає на фінансову систему країни та 

безпеку держави. До таких обмежень, на нашу думку, слід віднести:  

 національні регламенти діяльності підприємств (норми Господарського 

Кодексу України щодо здійснення розрахункових операцій); 

 індикативні показники фінансово-господарської діяльності;  

 державні замовлення;  

 державні інвестиційні проекти, що здійснюватимуться в рамках 

співробітництва держави, підприємств державного сектора економіки та бізнесу.  

Іншою складовою є економічні методи, які включають сукупність 

фінансових стимулів впливу на економічні інтереси суб‟єктів господарювання. 

Слід зазначити, що економічні методи і правові обмеження можуть бути 

реалізовані через надання підприємствам державної фінансової підтримки та 

державного майна в тимчасове користування суб‟єктів господарювання, участь 

держави у співфінансуванні проектів. Державне регулювання фінансів під-

приємств має базуватися на "фінансово-економічній" архітектоніці, прозорості та 

об‟єктивності інформації, що досягаються через систему фінансового управління 

та контролю, внутрішнього аудиту. При формуванні механізмів державного 
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регулювання мають враховуватися галузеві особливості підприємств, а також 

циклічність розвитку реального сектора.  

В.Геєць підкреслював також існування політичних циклів в економічній 

політиці, коли економічні рішення ухвалювалися в інтересах окремих політиків 

або за політичними мотивами 78. Негативними наслідками такої політики є: 

утворення державних зобов‟язань при залученні позикових фінансових ресурсів 

(кредити під державні гарантії); виведення грошових коштів з внутрішнього 

господарського обороту (в результаті зростання імпорту товарів для споживання 

за завищеними цінами), зростання витрат підприємств за рахунок погашення 

відсотків та суми боргу. Зазначені фінансово-господарські операції утворюють 

дисбаланс руху грошових коштів у вітчизняній економіці та нарощення взаємних 

боргів. Проте, зростання доданої вартості, зменшення відтоку коштів з 

внутрішнього господарського обороту, прискорення та результативність 

фінансових потоків позитивно позначається на фінансовій стійкості системи, 

спроможності адаптуватися до зовнішніх змін та ризиків функціонування.  

В таких умовах має посилюватися роль державного регулювання дебіторської 

заборгованості та зобов'язань підприємств (як складової забезпечення фінансових 

потоків) у державному та приватному секторах економіки. 

Під зобов‟язаннями розуміється заборгованість підприємства, яка виникає в 

результаті минулих подій і погашення якої вплине на зменшення власних 

ресурсів, що мають економічні вигоди. З цією категорією тісно пов‟язана 

дебіторська заборгованість підприємства, яка розглядається у сумі визнаної та 

найбільш імовірної заборгованості, що має бути погашена контрагентами в 

певний момент часу. Понаднормативний приріст дебіторської заборгованості 

підприємства підвищує рівень ризику непогашення боргів, неотримання 

фінансових доходів від надання торгового кредиту, та, відповідно, збільшення 

витрат звичайної діяльності, економічних втрат від зменшення вартості активів у 

часі. На нашу думку, нормативне значення приросту дебіторської заборгованості 

має розраховуватися при встановленні фінансової політики підприємства, 

виходячи із темпів зміни обсягу реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), 
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чистого прибутку (збитку), вартості монетарних активів тощо. Непропорційне 

зростання дебіторської заборгованості призводить до зміни структури поточних 

активів, а саме: скорочення частки активів, призначених для забезпечення 

операційного циклу підприємства, зокрема активів, що генерують дохід. 

Структура поточних активів станом на 01.01.2010 р. мала такий вигляд: 19,9% – 

оборотні активи в запасах товарно-матеріальних цінностей; 64,3% – дебіторська 

заборгованість; 7,4% – поточні фінансові інвестиції; 5,4% – грошові кошти та їх 

еквіваленти; 3,0% – інші оборотні активи. Таким чином, найбільшу питому вагу 

мала дебіторська заборгованість, що свідчило про суттєве відволікання 

фінансових ресурсів з товарно-грошового кругообігу.  

Станом на 01.01.2016 р. частка оборотних активів в запасах товарно-

матеріальних цінностей становила 20,7%; дебіторська заборгованість – 61,3%; 

поточні фінансові інвестиції – 5,5%; грошові кошти та їх еквіваленти – 7,3%; інші 

оборотні активи – 5,2%. За 2010–2016 рр. обсяг дебіторської заборгованості зріс у 

двічі, або на 1299,3 млрд. грн. Незначне зменшення частки дебіторської 

заборгованості (на 3 в.п.) за цей період відбулося за рахунок зростання витрат 

майбутніх періодів (на 2,2 в.п.) та запасів товарно-матеріальних цінностей (на 0,8 

в.п.). У промисловості питома вага дебіторської заборгованості в обсязі поточних 

активів становила 63,9% (станом на 01.01.2016 р.), що 2,6 в.п. більше за загальний 

показник по національній економіці. Поточна ситуація є критичною з огляду на 

те, що основними джерелами фінансування оборотних активів (в більшості 

дебіторської заборгованості) є кредиторська заборгованість підприємств за 

товари, роботи, послуги та інші позики, включаючи короткострокові кредити 

банків. Питома вага цих джерел фінансування протягом 2008–2016 рр. в 

середньому становила 74 та 15%, відповідно.  

Таким чином, відбувається взаємне накопичення дебіторської заборгованості 

та зобов‟язань підприємств реального сектора економіки, фінансових та інших 

установ (табл. 4.3). Існуюча тенденція до зростання поточної дебіторської 

заборгованості та зобов‟язань значною мірою пояснюється погіршенням 

ліквідності. Враховуючи, стан фінансів реального сектора, макроекономічного 
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середовища, слід очікувати і подальше зростання заборгованості підприємств 

225.  

Таблиця 4.3 

Заборгованість підприємств та рівень боргової залежності 

Роки* Обсяг поточної 

дебіторської 

заборгованості, 

млн. грн. 

Обсяг поточних 

зобов‟язань, 

млн. грн. 

Абсолютне 

перевищення поточних 

зобов‟язань над 

дебіторською 

заборгованістю, 

млн. грн. 

Відносне 

перевищення 

поточних 

зобов‟язань над 

дебіторською 

заборгованістю 

Рівень 

боргової 

залежності 

2008 692 205,2 992 270,1 300 064,9 1,43 1,30 

2009 1 023 035,2 1 449 431,9 426 396,7 1,42 1,79 

2010 1 217 895,8 1 705 408,3 487 512,5 1,40 1,82 

2011 1 374 810,4 1 891 268,2 516 457,8 1,38 1,80 

2012 1 499 971,5 2 183 258,9 683 287,4 1,46 1,86 

2013 1 701 397,3 2 472 841,7 771 444,4 1,45 1,77 

2014 1 778 103,7 2 689 338,2 911 234,5 1,51 1,93 

2015 1 962 772,1 3 151 253,0 1 188 480,9 1,61 3,05 

2016 2 517 203,5 4 114 903,2 1 597 699,7 1,63 2,53** 

Примітки:  

* – станом на початок року;  

** – на кінець року 3,1. 

Джерело: розраховано за даними [95].   
 

На збільшення дебіторської заборгованості та зобов‟язань також впливає 

підвищення курсу іноземної валюти. Сума заборгованості підприємства, що 

обліковується в іноземній валюті (на монетарних статтях), має обчислюватися з 

використанням валютного курсу на дату балансу. Тож, внаслідок "технічного" 

перерахунку заборгованості в іноземній валюті, зростає вартість дебіторської 

заборгованості та зобов‟язань, які відображаються у балансі в національній 

валюті. Це суттєво вплинуло на зростання заборгованості (у гривневому 

еквіваленті), збільшення обсягу витрат та зниження фінансового результату 

діяльності підприємства. 

Рівень боргової залежності підприємств за 2008–2016 рр. збільшився з 1,30 

до 3,05 та на 01.01.2016 р. становив 2,53. Такий стан свідчить про існування 

потенційних ризиків втрати платоспроможності, не погашення підприємствами 

своїх поточних зобов‟язань та боргів перед бюджетом, фінансовими 

корпораціями, домогосподарствами.  
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Прострочена заборгованість підприємств суттєво впливає на міжсекторальні 

фінансові потоки країни. До основних причин збільшення простроченої дебіторської 

заборгованості та зобов‟язань підприємств  можуть бути віднесені: 

 необґрунтованість нормативних термінів проведення розрахунків у 

іноземній валюті, відсутність нормативів для внутішньосекторальних розрахунків 

у національній валюті; 

 відсутність належної фінансової політики підприємств щодо управління 

розрахунками, фінансового планування, внутрішнього контролю та аудиту; 

 недостатність власних фінансових ресурсів підприємств для фінансування 

оборотних активів, що покривається, здебільшого, через збільшення кредиторської 

заборгованості за товари, роботи, послуги (залучення кредитних та інших позикових 

ресурсів є мало доступним та неефективним для підприємств); 

 низька прибутковість діяльності через неналежний рівень 

конкурентоспроможності, високу собівартість продукції (товарів, робіт, послуг), 

відсутність енерго- та ресурсозберігаючих технологій, зростання ринкової 

вартості сировини та паливо-енергетичних ресурсів, низька продуктивність праці 

протягом тривалого періоду тощо. 

Нарощення прострочених дебіторської заборгованості та зобов‟язань 

підприємств, неспроможність погасити борги перед бюджетом, працівниками, 

банками, лізинговими компаніями та іншими контрагентами, перехід до 

бартерних розрахунків на рівні суб‟єктів господарювання реального сектора 

утворюють негативні наслідки для інших суб‟єктів фінансової системи. При 

цьому приріст зобов‟язань підприємств реального сектора економіки має 

загрозливий для фінансової безпеки держави обсяг. Так, протягом 1998–2010 рр. 

відношення поточних зобов‟язань до ВВП в середньому становило 144%, а за 

період 2011–2015 рр. 180,4%. У 2015 р. обсяг поточних зобов‟язань перевищував 

ВВП більш як у 2 рази.  

Зазначений факт свідчить про те, що проблема скорочення дебіторської 

заборгованості та зобов‟язань потребує вирішення не лише в площині  

фінансів підприємств. На державному рівні зростання простроченої 



241 

 

заборгованості суб‟єктів господарювання спричиняє дефіцит грошових коштів, 

уповільнює рух фінансових ресурсів. Основними наслідками впливу 

заборгованості на фінансові потоки країни нами визначено: 

 високий рівень боргів підприємств перед державним та місцевими 

бюджетами. Загальний обсяг податкового боргу станом на 01.01.2015 р. становив 

26,9 млрд. грн. або 55,2% від загального обсягу поточних зобов‟язань підприємств 

за розрахунками з бюджетом (табл.4.4). У 2015 р. обсяг податкового боргу 

збільшився до 29,9 млрд.грн., або на 11%, а обсяг розстрочень та відстрочень 

грошових податкових зобов‟язань підприємств перед бюджетом збільшився у три 

рази – до 19,2 млрд. грн. 125; 

 збільшення рівня ризиків держави за боргами підприємств. Фіскальні 

ризики виникають внаслідок непогашення підприємствами зобов‟язань перед 

зарубіжними банками, іншими фінансовими установами (при здійсненні 

запозичень під державні гарантії) 190; 

 нецільове використання фінансових ресурсів, наданих державою  

у вигляді податкових пільг, неналежне виконання державних замовлень, оскільки 

відбувається переспрямування їх на погашення поточних зобов‟язань 125; 190; 

 зменшення доходів домогосподарств через невиплату підприємствами 

заробітної плати працівникам.  

Прострочена заборгованість підприємств має тенденцію до зростання – на 

початок травня 2017 р. становила 2 185,2 млн. грн. 

Загострення проблеми з непогашення взаємних боргів, що уповільнює рух 

фінансових ресурсів на макро- і мікроекономічних рівнях, потребує розробки 

механізмів управління дебіторською заборгованістю та зобов‟язаннями, а також 

включення їх до складових системи державного регулювання. Запровадження 

таких механізмів в післякризові періоди є необхідною передумовою подальшого 

відновлення тенденції до фінансової рівноваги на якісно новому рівні та розвитку 

національної економіки. Управління дебіторською заборгованістю та 

зобов'язаннями на рівні підприємств здійснюється із застосуванням іншого 
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інструментарію (ніж вищезазначені економічні методи і правові обмеження) для 

кожного етапу процесу управління. 

Таблиця 4.4 

Податковий борг платників податків (станом на 01.01.2015р.), тис. грн* 

Назва області Всього у тому числі: 

податок на прибуток 

підприємств (11020000) 

податок на додану 

вартість (14010000) 

  Вінницька 277 185,90 45 217,80 120 350,80 

  Волинська 402 165,40 112 045,60 223 786,70 

  Дніпропетровська 828 111,80 188 587,60 383 146,60 

  Донецька 2 516 239,50 526 359,30 1 069 236,70 

  Житомирська 221  692,40 52 742,80 109 359,30 

  Закарпатська 153 528,20 19 400,20 64 791,00 

  Запорізька 1 139 947,90 558 482,30 478 736,70 

  Івано-Франківська 779  877,80 59 004,50 154 355,50 

  Київська 1 148 419,40 232 749,90 578 215,50 

  Кіровоградська 301 260,10 58 938,50 166 343,20 

  Луганська 1 027 741,80 158 900,90 287 544,20 

  Львівська 1 331 306,70 251 427,30 573 547,50 

  Миколаївська 380 873,40 77 713,10 202 328,90 

  Одеська 350 794,30 67 136,00 159 710,20 

  Полтавська 665 369,60 108 352,30 198 362,80 

  Рівненська 289 468,80 80 193,80 88 018,20 

  Сумська 1 314 335,30 96 365,00 312 786,70 

  Тернопільська 160 155,70 47 203,40 73 567,40 

  Харківська 1 696 024,90 636 095,10 765 989,30 

  Херсонська 253 930,30 75 019,40 109 179,50 

  Хмельницька 257 146,40 73 408,40 103 946,20 

  Черкаська 319 205,20 58 710,60 191 326,50 

  Чернівецька 322 664,80 24 342,20 187 570,10 

  Чернігівська 437 515,50 39 574,50 115 021,60 

  м.Київ 6 588 984,40 1 745 203,10 3 301 557,10 

  Інші 1 753 594,20 329 151,90 424  489,90 

Окружна ДПС-Центральний офіс 

по обслуговуванню ВПП 
1 933 825,60 749 460,90 934 291,20 

Усього 26 851 365,30 6 471 786,40 11 377  559,30 

Примітка: * – інформація про податковий борг, наведена без урахування податкового боргу платників 

податків, які перебувають у процедурах банкрутства або щодо яких судом прийнято рішення (постанова) про 

зупинення провадження у справі до Зведеного бюджету України. 

Джерело: за даними Державної фіскальної служби України [94].  

 

Аналіз основних етапів управління та підходів до оцінки дебіторської 

заборгованості та зобов'язань суб‟єктів господарювання, розглянутих у науковій 

літературі 48; 321], дозволи зробити окремі узагальнення щодо управління:  

 дебіторською заборгованістю (аналіз заборгованості за попередні періоди, 

формування принципів кредитної політики по відношенню до покупців, розробка 

індивідуальних умов надання комерційних кредитів різним покупцям, планування 
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дебіторської заборгованості, інкасація заборгованості тощо). Показники: частка 

дебіторської заборгованості в оборотних активах, коефіцієнт оборотності, строк 

погашення, вартість надання товарного кредиту; 

 кредиторською заборгованістю (аналіз кредиторської заборгованості як 

джерела фінансування поточної діяльності підприємства). Показники: частка 

кредиторської заборгованості за товари, роботи та послуги в обсязі поточних 

зобов'язань, рівень боргової залежності тощо.   

Етапи управління дебіторською та кредиторською заборгованістю доцільно 

доповнити етапом оцінки граничного рівня заборгованості та впливу зміни 

заборгованості на фінансових результат операційної діяльності підприємства.  

У МСФЗ визначено норми щодо формування резерву сумнівних боргів, 

класифікації дебіторської заборгованості, порядку проведення її оцінки та 

розкриття інформації у фінансовій звітності, управління ризиками, що виникають 

при здійсненні розрахунків із контрагентами. До заходів із зменшення кредитного 

ризику, зокрема, віднесено: оформлення застави при наданні права відстрочення 

платежів на певний період; проведення оперативного моніторингу фінансової 

стійкості своїх контрагентів при наданні незабезпечених товарних кредитів тощо.  

Враховуючи, що вітчизняні підприємства не мають абсолютних переваг на 

міжнародних ринках, а також тривалих партнерських відносин, досвід 

зарубіжних компаній щодо класифікації дебіторської заборгованості за 

критерієм отримання фінансового доходу; обмеження внутрішнього контролю 

(лише щодо дебіторської заборгованості, яка генерує фінансовий дохід), 

нарощення боргів з метою прискорення руху фінансових ресурсів, застосовувати 

не доцільно. На нашу думку, в умовах України підприємствам слід 

використовувати такі оціночні показники заборгованості контрагентів (оскільки 

відображають дотримання нормативів щодо забезпечення платоспроможності, 

невідволікання фінансових ресурсів з обороту):  

 коефіцієнт еластичності дебіторської заборгованості, який визначається як 

відношення приросту чистого прибутку до приросту дебіторської заборгованості, 

що утворилася при розрахунках з покупцями, на кінець звітного періоду; 
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 граничний рівень приросту дебіторської заборгованості – як добуток 

нормативного значення поточної і довгострокової дебіторської заборгованості у 

структурі активів (коефіцієнт оцінюється в межах від 0,15 до 0,30) та валюти 

балансу;  

 коефіцієнт забезпеченості поточної дебіторської заборгованості – як 

відношення чистого руху коштів від операційної діяльності до поточної 

дебіторської заборгованості (залишок на кінець звітного періоду);  

 коефіцієнт чистої заборгованості як відношення чистого руху коштів від 

операційної діяльності до різниці між приростом дебіторської і кредиторської 

заборгованості, що утворилася при розрахунках з покупцями, на кінець звітного 

періоду.  

Враховуючи, що кредиторська заборгованість як складова джерел 

фінансування має потенційний ризик ліквідності, фінансова політика 

підприємства має включати процедури управління такими боргами, а також 

моніторинг стану ліквідних активів, та обсягу, необхідного для забезпечення 

збереження і безпеки капіталу. У фінансовій політиці поточні зобов‟язання 

можуть класифікуватися за терміном погашення (до 30 днів, 31-90 днів, від 91 дня 

до одного року), а також за рівнем пріоритетності.  

З метою зменшення ризиків непогашення зобов‟язань може 

запроваджуватися оперативний моніторинг проведення розрахунків. Оціночними 

показниками і процедурами пропонуємо застосовувати: 

1) коефіцієнт еластичності зобов‟язань, що розраховується як відношення 

приросту чистого прибутку до різниці приросту активів та приросту зобов‟язань;  

2) рівень боргової залежності;  

3) термін обороту поточних зобов‟язань (у днях);  

4) пропорції між короткостроковими і довгостроковими зобов‟язаннями у 

фінансуванні поточних активів;  

5)  пріоритетність погашення заборгованості;  

6) норматив ліквідних активів, які визнано заставою при отриманні 

фінансових ресурсів;  
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7) граничний обсяг залучення позикових ресурсів; 8) визначення рівня 

ризику та шляхів його мінімізації. 

Одним із факторів, який впливає на фінансовий та інвестиційний потенціал є 

достатній обсяг власного капіталу. Динаміка зміни власного капіталу 

визначальною мірою впливає на показник обсягу залученого (позикового) 

капіталу, оскільки наявність прибутку, незабезпеченого грошовими коштами, не 

дає можливості для здійснення діяльності, обслуговування господарського 

обороту та створення умов економічного зростання промислового підприємства, і 

потребує додаткових фінансових ресурсів. 

Підвищення ризиків діяльності підприємств, скорочення обсягу грошових 

коштів у господарському обороті, зменшення доступних кредитних ресурсів, 

зростання валютного курсу, потребують формування нових джерел 

фінансування (формування фінансових ресурсів), зокрема: розрахунки за 

продукцію (роботи, послуги) за договорами про платіж на основі акцій; внески 

найманих працівників за пенсійних програм підприємств; погашення 

заборгованості підприємства за рахунок участі фізичних та юридичних осіб в 

капіталі підприємства. 

В умовах нестабільного середовища підприємствам при здійсненні реальних 

інвестицій доцільно використовувати діагностику доцільності їх реалізації, не 

тільки при оцінюванні економічної ефективності проекту (передінвестиційна 

фаза), а й в процесі вкладення коштів (інвестиційна фаза) та виробництва 

продукції (виробнича фаза) [161].  

Договір про платіж на основі акцій відповідно до існуючої нормативно-

правової бази є договором між підприємством та іншою стороною (включаючи 

працівника) про поставки продукції (робіт, послуг) з розрахунками на основі 

акцій, за яким після виконання визначених цим договором умов підприємство, 

має погасити зобов‟язання коштами (іншими активами) в сумі, яку визначають на 

основі вартості акцій (інших інструментів власного капіталу), або передати 

інструменти власного капіталу. Операцією, платіж за якою здійснюється на основі 

акцій, визнається операція, за якою заборгованість за придбані (отримані) 



246 

 

продукцію (роботи, послуги) підприємство погашає інструментами власного 

капіталу (в т.ч. акціями або опціонами на акції) та/або коштами (іншими активами) 

в сумі, яку визначають на основі вартості акцій або інших інструментів власного 

капіталу. Запровадження у фінансовій політиці підприємства таких інструментів 

надасть можливість вивільнити фінансові ресурси для розрахунків за іншими 

господарськими операціями та не нарощувати кредиторську заборгованість за 

продукцію (роботи, послуги). 

Включення до фінансової політики такого інструменту, як формування 

пенсійних програм, створить умови для залучення грошових коштів фізичних 

осіб. Залучення коштів у працівників підприємства під визначені відсотки, 

інструменти власного капіталу підприємства, а також формування підприємством 

пенсійних програм працівників сприятиме зменшенню заборгованості із 

заробітної плати, залученню додаткових фінансових ресурсів. 

Під виплатами інструментами власного капіталу підприємства розуміються 

такі виплати, за якими працівнику надане право на отримання фінансових 

інструментів власного капіталу, емітованих підприємством, або сума зобов‟язань 

підприємства працівнику залежить від майбутньої ціни фінансових інструментів 

власного капіталу, емітованих підприємством. Крім цього, залучення 

домогосподарств до фінансування діяльності промислових підприємств за умов, 

які відповідатимуть мотивації для проведення таких операцій та належному рівню 

забезпечення, також є додатковим джерелом збільшення фінансових ресурсів. Ці 

джерела фінансування є менше ризикованими та досить суттєвими для 

промислових підприємств. При цьому важливими є питання гарантування (у т.ч. 

державного гарантування) юридичним особам збереження і приросту таких 

коштів. Додаткові фінансові ресурси можуть бути отримані від продажу боргів, 

тому до складових фінансової політики підприємства щодо управління 

дебіторською заборгованістю можуть бути включені процедури стосовно умов 

продажу боргів через аукціони, проведення сек‟юритизації активів, а також 

оформлення застави для надання поворотної фінансової допомоги, здійснення 

реалізації продукції (робіт, послуг) без їх попередньої оплати. 
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Інструментарій управління дебіторською заборгованістю та зобов'язаннями 

підприємств має формуватися з урахуванням основних індикаторів, правових 

обмежень, економічних методів, встановлених на державному рівні, та 

спрямовуватися на зростання капіталу з відповідним формуванням забезпечень 

зобов‟язань і мінімізацію ризиків. Крім цього, фінансова політика (в системі 

управління) підприємства має узгоджуватися із складовими фінансового 

планування, контролю і внутрішнього аудиту, що позитивно позначиться на 

вирішенні проблем скорочення дебіторської заборгованості, зобов‟язань, 

забезпечення фінансової стабільності і розвитку підприємств. 

З метою удосконалення державного регулювання фінансів підприємств для 

забезпечення зменшення боргів та прискорення фінансових потоків підприємств 

пропонується: 1) скоротити строк позовної давності до одного року при 

здійсненні господарських операцій з реалізації товарів, робіт, послуг в межах 

України через внесення, відповідних, змін до Податкового кодексу України та 

Цивільного кодексу України; 2) ввести обмеження до розпорядчих документів з 

питань управління суб‟єктами господарювання державного сектору економіки: 

щодо застосування основних засобів в якості застави при операціях з 

відстрочення платежів; продажу боргів державних підприємств, які призводять до 

зміни форми власності; 3) посилити державний фінансовий контроль за 

погашенням підприємствами заборгованостей перед бюджетом та працівниками; 

за ефективністю і результативністю використання податкових пільг, бюджетних 

коштів, коштів отриманих на умовах пільгових кредитів та залучених інвестицій; 

за рухом фінансових ресурсів та суттєвими ризиками, які виникають в результаті 

таких операцій.  

Таким чином, успішність формування фінансового та інвестиційного 

потенціалу досягається застосуванням сукупності взаємозв'язаних інструментів 

фінансової політики підприємства, а також є основою для здійснення інноваційної 

діяльності.   Крім цього, це позитивно впливає на підвищення якості управління 

вартістю підприємств.   
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4.2. Особливості фінансування розвитку підприємств державного сектора 

економіки 

 

В упорядкуванні системи фінансової взаємодії держави та підприємств 

важливу роль відіграє державний сектор економіки. "Активна державна 

політика" щодо функціонування підприємств державного сектору може стати 

основою при складані і реалізації державної фінансової, промислової, 

інноваційної, інвестиційної політики, оскільки їх реалізація має відбуватися з 

мінімальними ризиками та позитивним зворотним ефектом від регулювання.  

Засоби, форми, методи, інструменти, важелі та канали управління повинні 

мати особливий характер для державних підприємств, господарських товариств, у 

статутному капіталі яких державна частка становить від 51 до 100%, унітарних 

підприємств, підприємств, визнаних суб‟єктами природних монополій, порівняно 

з підходами до управління підприємствами недержавних форм власності. При 

цьому, важливим є дотримання прозорості застосування складових механізму до 

всіх суб‟єктів державного сектору економіки. Уніфікацію підходів та механізмів 

регулювання слід здійснювати для певних груп, зокрема акціонерних товариств, 

створених у процесі приватизації та корпоратизації, державних холдингових 

компаній, державних акціонерних компаній, національних акціонерних компаній, 

державних підприємств.  

Упродовж останніх років фінансово-господарська діяльність підприємств 

державного сектору економіки може бути охарактеризована як нестабільна та 

малоприбуткова, порівняно зі станом державних підприємств інших країн.  

Аналіз рівня доходності державних активів вказує на складне становище у 

ряді галузей та сфер діяльності. Причини такого стану різні, зокрема: 

 збитковість або низька прибутковість діяльності державних підприємств 

через відсутність у достатньому обсязі фінансових ресурсів, недоступність 

кредитів через високий рівень відсоткових ставок для підприємств, зростання 

повної собівартості внаслідок підвищення вартості матеріальних, енергетичних, 

фінансових ресурсів, а також невисокий попит на продукцію більшості 



249 

 

вітчизняних підприємств, нерозвиненість внутрішнього ринку, значні бар‟єри для 

входження на зовнішні ринки; 

 існують окремі випадки неефективного використання фінансових ресурсів та 

збільшення непродуктивних втрат для мінімізації чистого прибутку. Тому, 

загострюються проблеми нерегульованості витрат, випереджаючого зростання 

витрат над доходами, зниження рівня доходності державних активів;  

 нерівномірність податкового навантаження на підприємства державного 

сектору економіки (за існуючого фінансово-господарського стану), що 

призводить до зниження їхньої конкурентоспроможності, порівняно з 

підприємствами недержавної форми власності, які не сплачують частину чистого 

прибутку (доходу) до бюджету.  

Фінансова стійкість державних підприємств значною мірою залежить від 

їхньої ринкової активності, що характеризується такими показниками як: 

коефіцієнти загальної оборотності активів, оборотності поточних активів; маржа 

операційної діяльності, платоспроможність, прибутковість, капіталізація та рівень 

доходності на вкладений капітал тощо. 

На рівень активності впливають ринкові фактори, зокрема попит і пропозиція 

на товарному та фінансовому ринках. При цьому, враховуючи складність 

проблем, а також ті завдання, які мають виконувати підприємства державного 

сектору в економіці країни, до їхнього вирішення доцільно підходити комплексно. 

Фінансово-господарський стан державних підприємств свідчить про необхідність 

зміни методологічних, методичних та організаційних підходів до засобів 

державного управління підприємствами цієї сфери, зокрема аналізу, 

прогнозування, планування, обліку, інформаційного і правового забезпечення, 

мотивації та внутрішнього контролю, внутрішнього аудиту. Аналіз у широкому 

розумінні його економічної сутності розглядається як економічний, фінансовий 

аналіз та аналіз ефективності управління державними активами. Останній вид 

аналізу властивий для підприємств державного сектору економіки, що передбачає 

застосування належних методів та критеріїв оцінки. Критеріями визнання 

ефективності управління державними активами та іншими об‟єктами державної 
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власності, відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 19.06.2007 р. 

№ 832 "Про затвердження Порядку здійснення контролю за виконанням функцій з 

управління об'єктами державної власності та критеріїв визначення ефективності 

управління об‟єктами державної власності" [241], є результати фінансово-

господарської діяльності, стан використання та збереження майна  підприємств 

державного сектору економіки. Для кількісної оцінки результатів фінансово-

господарської діяльності державних підприємств застосовуються показники:  

1) рентабельності, фінансової стійкості, покриття, платоспроможності, зносу 

основних засобів підприємств;  

2) темпів зростання обсягу чистого доходу (виручки) від реалізації продукції, 

чистого прибутку, частини прибутку (доходу), що перераховується до державного 

бюджету, порівняно із затвердженими обсягами згідно.  

Стратегія розвитку державного сектору містить завдання, кореспондуючі з 

програмними документами уряду, а також спрямовані на формування та 

акумулювання державних активів для забезпечення досягнення національних 

пріоритетів; відновлення фінансової стійкості зростання підприємств; налаштування 

механізмів завчасного виявлення й попередження суттєвих фінансових ризиків 

господарської діяльності підприємств; мінімізації впливу ризиків на фінанси 

підприємств. Важливими є питання проведення взаємоузгодженості Стратегії 

розвитку державного сектору економіки, макроекономічних показників, 

національних проектів; державних цільових програм, бюджетних програм на 

середньостроковий період із стратегічними, інноваційно-інвестиційними планами 

підприємств державного сектору економіки, програмами управління державними 

корпоративними правами, а також тактичними програмними документами 

(окремими показниками державного та місцевих бюджетів) тощо.  

Таким чином, Стратегія розвитку державного сектору економіки має 

встановити порядок застосування засобів управління (включаючи, порядок 

обліку, інформаційного і правового забезпечення, мотивації та внутрішнього 

контролю, аудиту), а також інших складових його механізму (табл.4.5).  
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Таблиця 4.5 

Основні положення організаційного забезпечення розроблення  

та реалізації Стратегії розвитку державного сектору 

Організаційне  

забезпечення 
Стратегічний захід 

Мета й 

завдання Стратегії  

1) встановлення оптимального розміру, структурного та цільового спрямування 

підприємств державного сектору економіки на досягнення національних пріоритетів;  

2) визначення правил розміщення на фондових ринках часток (акцій, паїв), що належать 

державі, а також придбання у власність держави акцій інших підприємств або участь у 

їхньому капіталі для формування державних кластерів, сукупності підприємств у забезпечені 

повного циклу виробництва продукції для забезпечення реалізації національних пріоритетів 

Засоби  

забезпечення: 

облік об‟єктів 

державної 

власності та 

корпоративних 

прав держави; 

забезпечення 

прийняття 

управлінських 

рішень щодо 

державного майна 

та державних 

корпоративних 

прав; 

збалансування 

інтересів та 

мотивація до 

реалізації 

Стратегії 

планування; 

внутрішній  

контроль і аудит 

 

 

 

1) виокремлення об'єктів державної власності, діяльність яких може бути спрямована на 

реалізацію проектів, досягнення національних пріоритетів. Визначати  стратегію розвитку 

таких підприємств. Разом з Державним агентством з інвестицій та управління 

національними проектами України доцільно виявити механізми моніторингу виконання 

національних проектів з пріоритетних напрямів. Визначення державних підприємств (не 

віднесені до стратегічних підприємств) та об'єктів, що належать до сфери його управління 

в межах, визначених законодавством, закріплені державні пакети акцій, які не можуть бути 

прямо або опосередковано залучені до виконання національних проектів, для передачі їх в 

оренду, концесію, в комунальну власність або до Фонду державного майна України для 

приватизації об'єктів державної власності, відчуження державних корпоративних прав. 

Законодавче закріплення переліку об‟єктів права державної власності, що не підлягають 

приватизації; уточнення переліку об‟єктів, що мають стратегічне значення для економіки 

(національні пріоритети) та безпеки (виконання функцій держави, підтримання економічної 

безпеки тощо); 

2) проведення єдиної політики управління державною власністю на інноваційній основі. 

Усунення правових, адміністративних й економічних перешкод розвитку підприємств; 

Впровадження інституту незалежних наглядових рад та рад директорів; 

3) забезпечення розробки та запровадження нормативних (порогових) значень показників 

фінансового стану підприємств, що дозволить своєчасно вживати заходи з попередження 

кризових явищ та відновлення стабільності їхнього функціонування; 

4) формування систем фінансового планування, що включатимуть стратегічне й тактичне 

фінансове планування. Запровадження для стратегічно важливих підприємств процедур 

розроблення та схвалення органами управління держмайном стратегічних і тактичних планів. 

5) застосування системи державного внутрішнього фінансового контролю (управління 

фінансами, внутрішнього контролю та внутрішнього аудиту) на ризикоорієнтованій основі, 

яка поетапно запроваджується в системі державних фінансів та може застосовуватися для 

управління державними корпоративними правами та майном. Зокрема, це надасть 

можливість налагодити контроль за цільовим та ефективним використанням коштів, 

виділених із бюджету на реалізацію національних проектів, цільових програм, за 

ефективністю наданих окремим суб‟єктам господарювання податкових та інших пільг; а 

також за господарськими операціями, які призводитимуть до скорочення прибутковості та 

ризиків втрати платоспроможності. 

Засоби  

реалізації 

Забезпечення підвищення кваліфікації керівників та інших спеціалістів фінансових 

служб державних підприємств  

Джерело: складено автором. 
 

Для дотримання керівних принципів з корпоративного управління 

підприємствами державного сектору економіки через встановлення національного 

регламенту доцільно удосконалити існуюче та прийняти нове нормативно-

правового забезпечення з питань державного фінансового контролю, 

ризикоорієнтованого управління загалом. Керівні принципи з корпоративного 
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управління на державних підприємствах, схвалені ОЕСР, зокрема включають: 

забезпечення ефективних правових та нормативних основ для державних 

підприємств; прозорість і розкриття інформації; зобов‟язання рад директорів на 

державних підприємствах (ради директорів повинні мати достатні повноваження 

та відповідальність для виконання своїх функцій – стратегічного керівництва й 

контролю за діяльністю підприємств). Для їх вирішення пропонується 

активізувати роботу, пов‟язану із формуванням належного представництва 

держави у раді директорів, наглядовій раді підприємства та прийняттям 

узгоджених з органом управління державним майном рішень. При цьому, слід 

враховувати положення Доповіді Д.Хіггса щодо діяльності ради невиконавчих 

директорів 418.  

У нормативно-правових актах доцільно встановити процедуру схвалення 

радою директорів представлених підприємствами державного сектору економіки 

стратегічних інноваційних програм та відповідних інноваційно-інвестиційних 

проектів, результатів проведення моніторингу реалізації планів, управління 

інвестиційними ризиками, аналізу фінансової звітності та звіту внутрішнього та 

зовнішнього аудитора. Для великих державних компаній передбачити створення 

Комітетів із стратегічного управління, які визначатимуть основні параметри, 

показники планів розвитку.  

Беручи до уваги наведене вище та реальний стан фінансів державних 

підприємств, пропонується внести зміни до таких нормативно-правових актів як: 

закон України "Про управління об‟єктами державної власності" [262], постанов 

Кабінету Міністрів України щодо затвердження Порядку відрахування до 

державного бюджету частини чистого прибутку (доходу) державними унітарними 

підприємствами та їх об‟єднаннями, "Про стан фінансово-бюджетної дисципліни, 

заходи щодо посилення боротьби з корупцією та контролю за використанням 

державного майна і фінансових ресурсів" тощо.  

Потребують розроблення нормативно-правові акти з питань формування 

системи державного управління, визначення механізмів управління 

підприємствами державного сектору економіки та підприємств, які були 
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приватизовані. Приватизовані підприємства, окрім договірних зобов‟язань щодо 

внесення інвестицій (відповідно до укладених договорів купівлі-продажу 

покупцями об‟єктів приватизації), приймають суспільні зобов‟язання в частині 

забезпечення якісного управління підприємством (так званого "ефективного 

власника"), що передбачає позитивний стан фінансування діяльності, завчасного 

погашення боргів, забезпечення прибутковості, формування резервів для 

утримання фінансової стійкості та подальшого стабільного розвитку. Така 

постановка питання необхідна з огляду на те, що договірні зобов‟язання 

передбачають лише мінімальний розмір інвестиційних вкладень. Зокрема, ці 

зобов‟язання визначено на рівні близько 5% від залишкової вартості основних 

засобів (частки державного майна) у розрахунку до 2000 р.). Враховуючи стан 

зношеності основних засобів таких інвестиційних ресурсів, недостатньо для 

стабільного розвитку. Це також підтверджується результатами порівняльного 

аналізу фінансово-господарської діяльності підприємств до приватизації і в 

післяприватизаційний період.  

З огляду на наведене вище, можна зробити висновок про необхідність 

розробки дієвих механізмів управління фінансами приватизованих під-

приємств. Особливості управління підприємствами державного сектору 

економіки виявляються через застосування певної сукупності взаємопов‟язаних 

складових механізмів управління, а саме державної фінансової політики та 

засобів, форм, методів, інструментів, каналів і важелів управління. Державну 

фінансову політику віднесено до механізмів у системі державного управління, 

враховуючи визначення її сутності та призначення. Серед існуючих у науковій 

літературі визначень слід виділити визначення поняття, запропоноване 

А.Даниленком, який визначає її як сукупність цілеспрямованих державних 

заходів щодо формування і ефективного використання фінансових ресурсів 

країни, які включають в себе ресурси її окремих регіонів, секторів економіки, 

підприємств і домогосподарств для забезпечення стабільного соціально-

економічного розвитку країни на основі використання відповідних фінансово-
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монетарних важелів і інституційного середовища, що сприяють реалізації цієї 

політики 321. 

Важливе значення має інституційне середовище, оскільки впливає на 

формування внутрішнього попиту, розвитку нових сегментів внутрішнього ринку 

у порівнянні з традиційними бізнес-напрямами; утворення взаємовигідних 

економічних зв‟язків, різних форм об‟єднання ресурсів і виробничої кооперації як 

на національному, так і на міжнаціональному рівнях. Потребує удосконалення 

порядок надання державної допомоги, визначення механізму здійснення 

допомоги підприємствам реального сектора на умовах повернення або участі 

держави у капіталі таких підприємств (з можливістю подальшого викупу 

підприємством державної частки); а також методи вартісної оцінки допомоги, - 

податкові пільги, державні гарантії, тощо), забезпечення фінансового 

ризикоорієнтованого контролю за виконанням договірних зобов‟язань 

підприємств, наданих у разі отримання державної допомоги. 

Одним із механізмів регулювання фінансів вітчизняних підприємств 

державного сектора економіки може бути накопичення коштів 

експортоорієнтовних, ризикоутворюючих підприємств та підприємств, які 

отримують надприбутки і доходність яких у своїй більшості залежить від попиту 

на їх продукцію на зовнішніх ринках, що створюватиме резерв для фінансової 

стабілізації у кризових періодах.  

Крім цього, до механізмів фінансової стабілізації та розвитку підприємств 

державного сектора економіки, завчасного виявлення і попередження суттєвих 

фінансових ризиків та мінімізації їхнього впливу на фінанси підприємств 

можуть бути віднесені: 

 формування фонду фінансової стабілізації та розвитку, що може 

створюватися частково з внесків частки чистого прибутку підприємств 

державного сектора економіки та за згодою підприємств інших форм власності, а 

також частки доходів від приватизації, оренди, концесії державного майна, 

доходів від управління корпоративними правами;  
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 встановлення фіксованих пропорцій (індикаторів та їхніх нормативних 

значень), що вказуватимуть на порушення рівноваги в економіці та у фінансовій 

системі, а також на джерела утворення ризиків та суттєвість їх впливу;  

 запровадження державного стратегічного і тактичного фінансового 

планування підприємств.  

Таким чином, наведені вище засоби управління фінансами державних 

підприємств та інших підприємств державного сектору економіки сприятимуть 

формуванню належної системи державного управління фінансами підприємств  

загалом.  

Потребує уточнення методика визначення ефективності управління 

державним майном, оскільки у Типовій формі контракту з керівником 

підприємства, що є у державній власності, визначення показників аналізу має 

суб‟єктивний характер.  

Оцінка ефективності діяльності державних суб‟єктів та якості управління 

ними має бути системною та включати такі напрями: оцінку результатів 

фінансово-господарської діяльності, моніторинг майнового стану та 

платоспроможності підприємства за звітній період; виконання стратегічного 

плану, показників  інвестиційного плану; аналіз та оцінку фінансової політики. 

Форма інвестиційного плану визначена наказами Державного агентства України з 

інвестицій та інновацій.  

Фінансового забезпечення інноваційної діяльності підприємств дозволяє 

вирішувати ряд таких задач: ефект підтримання фінансової рівноваги на макро- і 

мікрорівні в середньостроковому і довгостроковому періодах; мотивація участі у 

співробітництві держави та підприємств; ефективність співробітництва, розподіл 

новоствореної продукції та результатів від реалізації спільних інноваційно-

інвестиційних проектів. 

У зарубіжній літературі значна увага приділена питанням: проектування 

інвестицій, оцінки ефективності інвестиційного проекту, а також відмінностям у 

підходах до інвестування державного та приватного секторів.  
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Так, Б. Сперлінг-Тайлером державно-приватне партнерство розглядається як 

довгострокове та середньострокове співробітництво між державою і приватним 

сектором, що передбачає розподіл ризиків і прибутку від результату об‟єднання 

знань, досвіду і фінансових ресурсів для досягнення намічених цілей економічної 

політики 294. Передбачалося, що таке співробітництво надасть можливість 

підвищити якість обслуговування, скоротити витрати і забезпечити розвиток 

соціальної та інженерної інфраструктури за рахунок використання відносних 

переваг приватних і державних учасників партнерства. Австрійський економіст 

Л.Шарингер пропонує п‟ять базових моделей співробітництва держави та 

приватного сектора, що розрізняються галузевими особливостями, формами 

власності, фінансування та управління. До таких моделей віднесено: модель 

оператора, що за своєю сутністю є державним замовленням приватному 

підприємству, за яким закріплюються функції управління та фінансування при 

використанні державної і приватної власності 118. Ця модель характеризується 

чітким поділом відповідальності між партнерами і контролем з боку замовника – 

держави. Найбільш результативною визнається модель кооперації як модель 

спільної проектної компанії, у власності, фінансуванні та управлінні якої 

одночасно беруть участь державні і приватні інвестори. 

Інститутом бюджету та соціально-економічних досліджень державно-приватне 

партнерство розглядається як форма взаємодії державного і приватного секторів, в 

межах якої держава залучає до виконання суспільно важливих проектів приватний 

бізнес. Основними мотивами держави визначено обмеженість бюджетних ресурсів 

та ризик низької ефективності управління активами 447. Виявлено  позитивні 

сторони державно-приватного партнерства: розподіл власності, відповідно ризиків 

і прибутків від здійснення проекту державно-приватного партнерства; 

перерозподіл функцій, в результаті чого держава має можливість зосередитися на 

виконанні пріоритетних повноважень, які не можуть бути делеговані іншим 

особам. Відповідно до визначення Європейської комісії, запропонованого 

у 2003 р., публічно-приватне партнерство охарактеризовано як передачу 

приватному сектору частини повноважень, відповідальності та ризиків щодо 
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реалізації інвестиційних проектів, які традиційно впроваджувалися чи 

фінансувалися публічним сектором 447. В англосаксонських країнах, на 

території Європейського Союзу, поширеним є визначення цієї системи як 

"Публічно-приватне партнерство (Public-Private Partnership)" 428; 447.   

При цьому, не зазначається про важливі передумови, які мають формуватися 

для забезпечення ефективності такого партнерства, а також максимальної 

результативності для споживачів та отримувачів. Важливим є формування 

відповідних передумов запровадження інвестиційного співробітництва з 

урахуванням національних особливостей та для досягнення національних 

пріоритетів.   

В Україні ці відносини лише починають розвиватися. Законом України, 

прийнятим у 2010 р., визначено, що державно-приватне партнерство є спів-

робітництво між державою Україна, Автономною Республікою Крим, 

територіальними громадами в особі відповідних органів державної влади та 

органів місцевого самоврядування (державними партнерами) та юридичними 

особами, крім державних та комунальних підприємств, або фізичними особами-

підприємцями (приватними партнерами), що здійснюється на основі договору в 

порядку, встановленому Законом України "Про державно-приватне партнерство" 

та іншими законодавчими актами [249].  

Більшість із наведених підходів до побудови ефективного співробітництва 

передбачають інвестиційну, а значить фінансову складову, та ґрунтуються на 

філософській концепції – праксеології. Праксеологія як загальна методологія 

розглядає способи діяльності з точки зору їхніх практичних властивостей, тобто в 

сенсі їхньої ефективності. Зважаючи на положення концепції та відмінності 

мотивів держави і суб‟єктів господарювання, а також із урахуванням ризиків 

держави, можна зробити висновок про доцільність застосування інвестиційного 

співробітництва. Інвестиційне співробітництво держави та суб‟єктів 

господарювання розглядається як складова державної політики у сфері державно-

приватного партнерства, а також інструмент державного фінансового регулювання. 

Мінімізація ризиків держави відбувається за наявності мотивів, які формуються у 
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соціальних, екологічних, інноваційних та фінансових сферах. Це здійснюється 

через формування та реалізацію інвестиційної, економічної, фінансової, науково-

технічної, соціальної політики, що спрямовані на дотримання фінансової рівноваги.  

Термін "інвестиційне співробітництво держави та підприємств" пропонується 

розглядати як сукупність фінансових відносин, що виникають між суб‟єктами 

співробітництва з приводу обґрунтування, планування, виконання інвестиційного 

проекту, розподілу продукції; а також методологічного, методичного та 

організаційного забезпечення цього процесу. Види інвестиційного 

співробітництва визначаються, з огляду на правові регламентації фінансових 

відносин, які виникають при провадженні діяльності на договірних засадах: 

концесії, оренди державного майна, спільної діяльності, фінансового лізингу; 

договору з розподілу продукції; управління державним майном. Таким чином, 

виявлено такі види: майнових і ресурсних зобов‟язань, спільної діяльності, 

тимчасового користування державним майном. Застосування зазначених видів 

інвестиційного співробітництва має провадитися з дотриманням принципів 

фінансових відносин держави і суб‟єктів господарювання.  

До загальних (базових) принципів пропонується відносити такі, які  

визначають:  

1) управління ризиками держави через формування державної політики із 

створення нових високотехнологічних робочих місць, підвищення продуктивності 

праці; інвестиційної та інноваційної політики, відповідної системи державного 

внутрішнього фінансового контролю за прийняттям та виконанням інвестиційних 

проектів; 

2) привалювання державних інтересів над інтересами максимізації 

прибутку; 

3) ефективність, економічність та окупність інвестиційних проектів; 

4) незалежність, об‟єктивність, чесність, компетентність, професіоналізм, 

довіра, культура при провадженні інвестиційного процесу; 

5) повноваження, відповідальність, підзвітність для прийняття рішень та дій 

на відповідному державному рівні та на рівні підприємства; 
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6) прозорість, відкритість і партнерство. 

До спеціальних принципів пропонується відносити такі, що визначають: 

оптимальність та ефективність використання державного майна; запровадження 

найбільш прийнятних для держави видів інвестиційного співробітництва; 

логістичну координацію та інтеграцію; фінансову рівновагу (послідовності і 

наступності виконання інвестиційного проекту, використання результатів 

інвестиційного співробітництва; періодичності проведення оцінки ефективності; 

ефективності формування та використання фінансових ресурсів; збалансованості 

показників фінансового плану інвестиційного проекту із фінансовим планом 

діяльності підприємства за джерелами формування фінансових ресурсів, 

напрямами їхнього використання). 

Інвестиційні проекти, що передбачено здійснювати в рамках інвестиційного 

співробітництва держави та суб‟єктів господарювання, як і будь-які договірні 

зобов‟язання мають певні ризики. Рівень ризику, його вплив на успішність 

здійснення проекту, можливість оптимізації чи шляхи його уникнення вивчаються 

в процесі експертизи інвестиційного проекту. Інвестиційне проектування, 

зокрема оцінка ризиків проекту, є досить складними для підприємства.  Згідно з 

Методикою виявлення ризиків, пов‟язаних з державно-приватним 

партнерством, їхні оцінки та визначення форми управління ними, 

затвердженою постановою Кабінету Міністрів України від 16.02.2011 № 232, 

оцінка ризику розглядається як процес виявлення ризику та визначення 

можливих наслідків його виникнення для партнерства. Фінансові ризики 

пов‟язані із оцінкою ефективності інвестиційних проектів, а також 

правильністю врахування часової вартості грошей. Ураховуючи, що 

інвестиційні проекти виконуватимуться в рамках співробітництва держави та 

підприємства, доцільно для запровадження управління ризиками визначити 

їхню класифікацію: за рівнем і систематичністю виникнення, також за рівнем 

утворення втрат; окремо на державному рівні та рівні підприємств  (рис.4.2). 

Державне регулювання інвестиційної діяльності включає управління державними 
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інвестиціями, а також регулювання умов інвестиційної діяльності і контроль за її 

здійсненням усіма інвесторами та учасниками інвестиційної діяльності.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 4.2. Класифікація інвестиційних ризиків держави та підприємств 
Джерело: складено за даними Методики виявлення ризиків, пов‟язаних з державно-приватним 

партнерством, їх оцінки та визначення форми управління ними, затвердженої постановою Кабінету Міністрів 

України від 16.02.2011 № 232 [206]. 

 

Незважаючи на регламентовану пріоритетність оцінки активів за 

понесеними витратами (витратного підходу), за визначенням Я.Крупки, 

підприємствам слід надати можливість обрання й інших, альтернативних 

методів оцінки. Зі сторони державних органів доцільно посилити контроль за 

дотриманням підприємствами, корпораціями норм і стандартів 

Ризики інвестиційного співробітництва держави та підприємств. Інструменти забезпечення конкуренції, рівних умов ведення 

бізнесу, здійснення державної підтримки підприємств та державних закупівель  

 
На державному рівні: 

• економічні – ризики, пов‟язані зі зміною економічних чинників, недофінансування; 

• політичні – різні види адміністративних обмежень інвестиційної діяльності, що виникають через зміну 

політичного курсу держави; 

• соціальні – ризики страйків, проведення під натиском працівників підприємств, незапланованих 

соціальних програм; 

• екологічні – ризики різних екологічних катастроф (паводків, пожеж), що негативно впливають на 

діяльність об‟єктів, які інвестуються; 

• інші види – помилковість управлінських рішень, неналежність державного фінансового контролю, 

істотна зміна економічної ситуації, що унеможливлює виконання умов договору тощо 

На рівні підприємства: 

• фінансові – ризики, пов‟язані з фінансовою спроможністю підприємства, недофінансуванням проекту, 

фінансовими результатами діяльності;  несвоєчасне або не в  повному  обсязі  здійснення  інвестицій та/або 

платежів; виконання робіт  (надання  послуг)  в  обсязі  меншому,  ніж передбачено договором, або 

неналежної якості; зміна курсу валюти, що використовується для проведення розрахунків за договором; 

підвищення відсотків за кредитами; 

• інші види –  помилковість управлінських рішень, неналежність внутрішнього фінансового контролю, 

недотримання термінів виконання проекту, неефективність експлуатації і технічного змісту; неефективне 

управління з боку  приватного партнера майном, наданим  державним партнером для виконання умов 

договору, або процесами, що виникають у ході їхнього виконання  

 

1. За рівнем 

виникнення 

2. За система-
тичністю  

виникнення 

 

 систематичні – зумовлені зміною стадій економічного циклу розвитку держави або кон‟юнктурних 

циклів розвитку інвестиційного ринку; значними змінами податкового законодавства у сфері інвестування 

та іншими подібними чинниками, на які інвестор не може вплинути при виборі об‟єктів інвестування; 

 несистематичні – ризики, зумовлені некваліфікованими управлінськими рішеннями, посиленням 

Прогнозування і планування формування та використання фінансових ресурсів:  

 середньорічне прогнозування обсягів надходжень кошів бюджету і їх використання на державні 

інвестиційні проекти; 

 середньострокове і річне бюджетне планування (зокрема видатків розвитку за видами державної 

підтримки у розрізі державних інвестиційних проектів, податкових пільг для стимулювання 

інвестиційної діяльності);  

 державний бюджет; 

 план фінансування фонду регіонального розвитку; 

 місцевий бюджет розвитку 

 

 • абсолютний розмір фінансових втрат – сума можливих збитків інвестора у зв‟язку з виникненням 

небажаних обставин, характерних для цього ризику; 

• відносний розмір фінансових втрат – відношення суми втрат до базового показника 

 

3. За утворен-
ням фінансових 

втрат 
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бухгалтерського обліку й застосовувати санкції за їх порушення. Це 

стосується, найперше, установлених правил оцінки (переоцінки) майна та 

інвестицій, використання методів, що враховують участь інвестора в капіталі 

об‟єкта інвестування 173. 

Методи та моделі оцінки доцільності фінансування та реалізації проекту 

можуть бути визначені і закріплені у фінансовій політиці підприємства. 

Науковцями і практиками для оцінки інвестиційних проектів застосовуються 

різні переліки показників та окремих методів і цільових моделей.  

А.Щербак пропонує для проведення інвестиційного аналізу застосовувати 

такі методи: урахування ризику в дисконтній ставці; безризикових 

еквівалентів; "дерево рішень"; аналіз сценаріїв; експертних оцінок; 

імітаційного моделювання "Монте-Карло" [343]. В.Віскузі, Дж.М.Вернон і 

Дж.Гарінгтон зроблено висновок про доцільність проведення порівняльного 

аналізу з аналогічними інвестиційними проектами приватних підприємств, 

зокрема за цінами готової продукції, за ефективністю розміщення ресурсів, а 

також виробничою ефективністю 69. 

Е.Нілі, К.Адамс і М.Кеннерлі зазначають, що у сучасних умовах практики 

застосовують кілька методів оцінки, а саме EBITDA – прибуток до 

вирахування відсотків, податків, амортизації; EVA – економічна додана 

вартість (Economic Value Added); FCF – вільний рух грошових ресурсів (Free 

Cash Flow) 217. Дещо інші результати отримано Е.Нікбахтом, А.Горпеллі, 

С.Россом, Р.Вестерфілдом і Б.Джорданом при досліджені різних методів 

оцінки інвестиційних проектів, що застосовуються великими корпораціями 

США та міжнаціональними компаніями 218; 270.  

Найбільш точними визнано методи внутрішнього рівня доходності (IRR) 

та чистої поточної вартості (NPV). Менш популярними за достовірністю 

отриманих результатів визнано метод окупності (періоду повернення) та 

середнього балансового прибутку (AAR). Проте, перші три показники можуть 

застосовуватися у процесі фінансового планування одночасно з оцінкою 

впливу ризиків на фінансування проекту. 
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Показник чистої поточної вартості проекту розраховується за формулою:  
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де: І0 – обсяг інвестицій в проект, які необхідно залучити протягом поточного 

періоду;  

і – ставка дисконту, що приймається як норма доходу, що буде досягнута при 

вкладені коштів в деякі співставні за рівнем ризику загальнодоступні інвестиційні 

активи;  

DPt – грошові ресурси, що плануються від впровадження проекту;  

n – строк корисного використання активів, продукту та іншого результату від 

проекту, який визначається як мінімум з двох величин – терміна прогнозного 

збереження попиту на товар і терміна фізичного зносу виробничих потужностей 

[60]. 

Ця формула також може бути представлена в іншому форматі 270:                      
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де: С0 – вартість інвестицій; 

CF – чистий грошовий потік від здійснення інвестицій;  

Е0 – собівартість інвестицій;  

r – коефіцієнт, який характеризує ставку дисконтування. 

 

Інвестиційний проект визнається більш ефективним, ніж вкладення коштів в 

інший співставний за ризиком інвестиційний актив, якщо його чиста поточна 

вартість (NPV) більше нуля.  

Фінансова сутність показника "внутрішня норма рентабельності" полягає у 

інтерпретації доходності співставного за ризиками інвестиційного активу, при 

досягненні якого у поточному періоді проект перестає бути привалюючим 

порівняно з вкладеннями необхідних для нього коштів у цей актив.  

Цей показник не стільки відображає доходність, скільки слугує 

характеристикою зовнішнього середовища проекту, де завжди існують 
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можливості альтернативного вкладення коштів. Розрахунок цього показника 

пропонують 131; 142; 159 проводити у три етапи:  
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де: і – внутрішня норма рентабельності проекту, що визначається як гранична 

доходність співставного за ризиками доступного для придбання на фондовому 

ринку інвестиційного активу, що робить проект неефективним порівняно з 

вкладенням коштів у цей актив;  

R – внутрішня норма рентабельності проекту, що розуміється як гранична 

ринкова ставка позикового відсотку (доходність безризикового активу), яка 

робить проект неефективним порівняно з простим звуженням у окремих формах;  

Rm – середньоринкова доходність на фондовому ринку в період прийняття 

рішення про вибір проекту для фінансування;  

β – галузевий коефіцієнт, який характеризує ступінь відносного 

систематичного ризику інвестування у певній галузі або ризик групи відповідного 

ринку.  

Для порівняння інвестиційних проектів застосовують індекс доходності, який 

показує у скільки разів може піднятися доходність інвестиційної альтернативи і 

розраховується за формулою:  

i

iIRR
ID

)( 
 ,  

де: IRR (R) – внутрішня норма рентабельності проекту 131.  

Показник IRR трактують як норму дисконту, яка робить оцінку NPV 

інвестицій рівною нулю. Критерій якості використання інвестицій визначено як 

відношення вигоди від інвестиційного проекту (вигоди за вирахуванням витрат 

або вартості інвестицій) на вартість інвестицій.  

Період окупності інвестиційного проекту (РО) визначається за формулою: 
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де: CFz – плановий обсяг річних доходів, отриманих у рамках інвестиційного 

проекту та після його завершення. 

Метод добавленої вартості акціонерного капіталу (SVA) включає модель 

вільного грошового потоку та модель Міллера–Модільяні. У роботах 

А.Раппапорта SVA визначається як приріст між двома показниками – вартістю 

акціонерного капіталу після проведення господарських операцій і вартістю 

капіталу до цих операцій. Для визначення ринкової вартості вкладеного капіталу 

використовуються методи оцінки вартості компанії шляхом дисконтування 

грошових потоків. У спрощеному вигляді ця процедура включає такі етапи: 

визначення валового грошового потоку у межах виконання інвестиційного 

проекту, ставки дисконтування (за останню береться середньозважена вартість 

капіталу (WACC), дисконтованої вартості грошових потоків за межами горизонту 

планування, сумарної дисконтованої вартості грошових потоків, яка приймається 

як вартість усього вкладеного капіталу, коригування вартості капіталу на вартість 

виключених із обороту активів, оскільки передбачається, що оцінка приведених 

грошових потоків визначає вартість тільки активів, генеруючих доходи тощо 

304.  

Цей метод застосовується як в країнах з розвиненим фондовим ринком, так і в 

тих, що розвивається. Основним недоліком даної моделі є трудомісткість 

розрахунків і складнощі, пов‟язані з прогнозуванням грошових потоків. 

Аналіз, заснований на показнику EVA, розглядається як альтернатива 

традиційному NPV-аналізу інноваційно-інвестиційних проектів. Це означає, що 

ефективність проекту, розрахована на основі EVA, повинна співпадати з 

ефективністю, отриманою на основі NPV-аналізу. EVA ідентична категорії 

залишкового доходу. Важливою відмінністю є те, що при розрахунку EVA 

вносяться численні поправки та коригування до показників, наведених у 

фінансовій звітності вітчизняних підприємств [142].  
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З погляду ризикової діяльності, WACС розглядається як безризикова частина 

норми прибутку на вкладений капітал з урахуванням премії за фінансовий та 

підприємницький ризик, а також рівня інфляційної премії. Інфляційна премія 

розраховується як добуток WACС та темпу інфляції. Економічний зміст WACC 

полягає в тому, що підприємство може приймати будь-які рішення інвестиційного 

характеру, рівень рентабельності яких не нижчий за поточне значення показника 

WACC. Саме з розрахованою WACC порівнюється показник внутрішньої норми 

доходності інвестиційного проекту (IRR), розрахований для конкретного проекту, 

при цьому зв‟язок між ними такий: 

якщо IRR ≥ WACC, то проект може бути прийнятий до реалізації, оскільки 

задовольняє інтереси інвесторів та кредиторів; 

якщо IRR < WACC, то проект не приймають; 

якщо IRR = WACC, то проект ні прибутковий, ні збитковий.  

Критерії, що використовуються при аналізі інвестиційної діяльності 

підприємств, можна поділити на дві групи залежно від того, чи враховується при 

цьому часовий параметр: критерії, що ґрунтуються на дисконтованих оцінках; 

критерії, що ґрунтуються на облікових оцінках. До першої групи належать такі 

критерії: чистий зведений ефект (Net Present Value, NPV); індекс рентабельності 

інвестицій (Profitability Index, PI); внутрішня норма доходності (Internal Rate of 

Return, IRR); модифікована внутрішня норма прибутку (Modified Internal Rate of 

Return, MIRR); дисконтований строк окупності інвестицій (Discounted Payback 

Period, DPP). До другої групи віднесено такі критерії: строк окупності інвестицій 

(Payback Period, РР); коефіцієнт ефективності інвестицій (Accounting Rate of 

Return, ARR).  

Г.Сичєва зазначає, що відповідно до міжнародних стандартів оцінки 

ринкової вартості об‟єктів має застосовуватися один із підходів, з огляду на сферу 

застосовування оцінки, а саме: витратний (майновий), доходний і порівняльний 

(ринковий) підхід 304. Сутність витратного (майнового) підходу полягає в 

оцінці, з точки зору, витрат на його створення за умови, що організація 

продовжуватиме функціонування. Витратний підхід до оцінки вартості організації 
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включає такі методи оцінки активів: накопичення активів (метод розрахунку 

балансової вартості активів), розрахунок повної відновної вартості, вартості 

заміщення, ліквідаційної вартості та показника чистих активів. Вартість 

організації (інвестиційного проекту) визначається як вартість його майна у сумі 

нетто-активів фінансової звітності. Оцінка може здійснюватися через розрахунок 

чистих активів. О.Терещенко до цього підходу включає метод прямого 

відтворення, метод заміщення та усереднений метод 318.  

Сутність доходного підходу до оцінки вартості полягає у визначенні часу і 

розмірів доходів, які буде отримувати власник, а також рівня ризиків. У рамках 

доходного підходу виділяють дві основні групи методів: капіталізації і 

дисконтування, що базуються на прогнозуванні майбутніх доходів. До таких 

методів віднесено: дисконтування грошового потоку та економічної доданої 

вартості, метод прямолінійного повернення капіталу, метод повернення капіталу 

відповідно фонду заміщення та ставці доходу на інвестиції (метод Інвуда), метод 

повернення капіталу відповідно фонду заміщення та безризикової ставки відсотка 

(метод Хоскольда). Порівняльний підхід заключається у співставленні вартості 

організацій, що оцінюються, з вартістю інших організацій. Ці підходи можуть 

застосовуватися також для оцінки інвестиційних проектів. Порівняльний підхід 

включає три основні методи: метод галузевих коефіцієнтів, метод ринку капіталів і 

метод операцій (продажу). До цього підходу О.Терещенко відносить інші методи, 

такі як: зіставлення мультиплікаторів, порівняння продажів (трансакцій) [318]. 

У практиці оціночної діяльності застосовується показник "грошовий потік 

ринкової вартості інвестиційного капіталу" (cash-flow-return on investment-

CFROI). Цей показник являється одним із відносних показників доходності 

інвестицій, який враховує і невілює вплив таких показників, як інфляція, оцінка 

якості активів і різні методи обліку активів. 

В основу методу "розрахунок чистого зведеного ефекту" покладено 

дотримання основної цільової настанови, що визначається власниками 

підприємства, а саме: підвищення його цінності, кількісною оцінкою якої є 

ринкова вартість підприємства. Означений метод ґрунтується на порівнянні 
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розміру початкової інвестиції ICj із загальною сумою дисконтованих чистих 

грошових надходжень, "генерованих" нею протягом прогнозованого періоду. 

Оскільки надходження грошових ресурсів розподілене в часі, він дисконтується за 

допомогою коефіцієнта r, що призначається інвестором самостійно, з огляду на 

щорічний відсоток поворотності інвестованого капіталу. Наприклад, робиться 

прогноз, що інвестиція ICj генеруватиме протягом п років річні доходи в розмірі 

P1, Р2,…Рn. Загальна нагромаджена сума дисконтованих доходів (Present Value, 

PV) і чистий зведений ефект розраховуються за формулами: 
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– надходження грошових ресурсів в базисному періоді; r – ставка дисконту, що 

приймається як норма доходу, що буде досягнута при вкладені коштів в деякі 

співставні за рівнем ризику загальнодоступні інвестиційні активи; n – строк 

корисного життя проекту, який визначається як мінімум з двох величин – терміна 

прогнозного збереження попиту на товар і терміна фізичного зносу виробничих 

потужностей; k – порядковий номер року від початку реалізації проекту.  

Аналіз показників Інвестиційного плану "Морський торговельний порт 

Южний" на 2015–2018 рр. показав, що лише за двома проектами (з 28 

інвестиційних проектів) здійснювалися оцінки доходності та інші вищезазначені 

показники. 

Критерій NPV характеризує прогнозовану зміну економічного потенціалу 

підприємства в разі прийняття інвестиційного проекту. Цей критерій є адитивним 

у просторово-часовому аспекті, тобто NPV різних проектів можна підсумовувати.  

Показник NPV (Net Present Value) – чистий приведений до теперішньої 

вартості (дисконтований) доход дає змогу оцінити величину ефекту від реалізації 

інноваційно-інвестиційного проекту. Він становить різницю між сумою 

приведених до теперішньої вартості всіх грошових потоків доходів і сумою всіх 

дисконтованих грошових потоків витрат на виконання інвестиційного проекту.  

Аналіз підходів та показників, що застосовуються для оцінки ефективності 

інвестиційних проектів, виявив необхідність формування системи збалансованих 

показників результативності проектів. Методика оцінки ефективності 
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інвестиційних проектів має включати сукупність підходів, методів та процедур, 

які забезпечуватимуть процес оцінки показників і прийняття рішення про 

затвердження проекту. Складовими Методики нами визначено:  

1) фінансовий аналіз інвестиційного проекту із застосуванням системи 

збалансованих показників щодо економічності, ефективності та результативності 

використання трудових, матеріальних та фінансових ресурсів та інших 

показників, що характеризують проект;  

2) аналіз фінансово-господарської діяльності суб‟єктів господарювання, що 

братимуть участь у виконанні інвестиційного проекту; 

3) експертизу ефективності інвестиційного проекту; порядок моніторингу 

виконання інвестиційного проекту, розподілу та використання продукту 

(результату), отриманого від реалізації проекту.  

Ураховуючи, що при виконанні інвестиційного проекту можуть залучатися 

державні ресурси, пропонується застосовувати програмно-цільовий метод і 

підходи з оцінки виконання бюджетних програм із урахуванням процедур 

системи збалансованих показників.  

Планові показники доцільно об‟єднувати у такі групи: 

– показники затрат, що визначають обсяги та структуру ресурсів, які 

забезпечуватимуть виконання інвестиційного проекту, та характеризують 

структуру витрат (вартість основних засобів і земельної ділянки, необхідних для 

виконання інвестиційного проекту; нематеріальних активів; матеріальних запасів; 

витрати на оплату праці; інші затрати, пов‟язані із виконанням інвестиційного 

проекту);  

– показники продукту, що використовуються для оцінки досягнення 

поставленої мети. Показниками продукту є, зокрема, обсяг виробленої продукції, 

наданих послуг чи виконаних робіт (наприклад, кількість і якість створених нових 

високотехнологічних робочих місць), показники досягнення національних 

пріоритетів тощо;  

– показники ефективності залежно від напрямів, які застосовуються при 

виборі інвестиційного проекту та в ході його виконання, що можуть визначатися 
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як: витрати ресурсів на одиницю показника продукту (економність); відношення 

максимальної кількості продукції до визначеного обсягу фінансових ресурсів 

(продуктивність); досягнення визначеного результату (результативність);  

– показники якості, що є сукупністю властивостей, характеризують досягнуті 

результати якості створеного продукту капітального характеру. 

Джерелами фінансування інвестиційного проекту є грошові кошти, інші 

ресурси суб‟єктів державної та приватної сфери, тому зважаючи на різнобічності, 

а іноді протилежності державних і приватних інтересів по-різному можуть 

оцінюватися продукт, ефективність і якість. Якщо метою держави є створення 

нових високотехнологічних робочих місць, розроблення інноваційного продукту, 

покращення екології регіону, ефективність та економність використання ресурсів, 

оптимальний рівень прибутковості за мінімальних витрат тощо, то для більшості 

підприємців – це є максимізація прибутку та капіталізація підприємства.  

Визначення ефективності інвестиційного проекту в процесі його 

проектування та розгляду провадиться з метою вибору і економічного 

обґрунтування найкращих варіантів, зокрема з будівництва, створення нових, 

поліпшення (модернізація, модифікація, добудова, дообладнання, реконструкція) 

діючих підприємств, розроблення нових технологічних процесів, обладнання, 

машин, інших видів техніки. 

При визначенні ефективності інвестиційного проекту оцінка має проводитися 

з урахуванням перспективних факторів і застосуванням методів дисконтування, 

рівня ризику для грошових статей та зміни вартості у часі (розрахунок ринкової 

(справедливої) вартості) для негрошових статей. До грошових статей відносяться 

сума коштів, запланованих для придбання матеріальних ресурсів (запасів), 

виплати заробітної плати працівникам, оплати послуг, для проведення інших 

поточних витрат, пов‟язаних з виконанням інвестиційного проекту. До 

негрошових статей відноситься вартість необоротних матеріальних активів, 

включаючи вартість земельних ділянок (крім – незавершених капітальних 

інвестицій) та нематеріальних активів на момент завершення інвестиційного 

проекту.  
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Сума грошових та негрошових статей становить загальну вартість 

інвестиційного проекту, а також є вартісною оцінкою кількісних і якісних 

показників групи "затрати". Показники затрат характеризують обсяги та 

структуру ресурсів, що забезпечуватимуть виконання інвестиційного проекту, і 

вказують на певну структуру витрат.  

Ефективність інвестиційного проекту визначається шляхом співставлення 

ефекту і затрат (вартість ресурсів для виконання інвестиційного проекту).  

При аналізі затрат мають враховуватися витрати, пов‟язані формуванням або 

поліпшенням інфраструктури, енергетичної бази, техкомунікацій, необхідних для 

виконання інвестиційного проекту або подальшого використання продукту 

(результату) проекту.   

Крім цього, оцінюється рівень забезпеченості працівниками та спеціалістами 

необхідної кваліфікації; розміщення постачальників сировини та матеріалів, 

необхідних для виконання інвестиційного проекту; розміщення споживачів 

продукту (результату) інвестиційного проекту. 

Вхідними інвестиціями в проект є сума коштів, запланованих для придбання 

матеріальних ресурсів (запасів) та інших активів, виплати заробітної плати 

працівникам, оплати послуг, для проведення інших поточних витрат, пов‟язаних з 

виконанням інвестиційного проекту. 

Аналіз фінансово-господарської діяльності суб‟єктів господарювання, що 

братимуть участь у виконанні інвестиційного проекту, проводиться за 

методикою аналізу фінансово-господарської діяльності підприємств державного 

сектору економіки, затвердженою наказом Міністерства фінансів України від 

14.02.2007 р. № 170 [205]. Загальна оцінка ефективності управління 

підприємством має становити більше одиниці. 

Експертиза інвестиційного проекту та її результати є підставою для прийняття 

управлінського рішення про затвердження проекту. Експертиза передбачає 

проведення дослідження з питань: відповідності цілей і завдань інвестиційного 

проекту державній політиці із формування нових високотехнологічних робочих 

місць, досягнення національних пріоритетів, підвищення продуктивності праці; 
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інвестиційній та інноваційній політиці; екологічної, соціальної, інституційної 

безпеки інвестиційного проекту та продукту, отриманого в результаті його 

виконання; результативності фінансово-господарської діяльності підприємства, що 

братиме участь у виконанні інвестиційного проекту; оцінки варіантів 

альтернативного використання державного майна. Для експертизи застосовуються 

методи перспективного та фінансово-економічного аналізу, розрахунково-аналітичні 

і економіко-математичні методи. Показником порівняльної економічної 

ефективності інвестиційного проекту є мінімум порівняльних витрат. Порівняльні 

витрати за кожним альтернативним варіантом проекту представляють собою суму 

поточних витрат і капітальних інвестицій, приведених до однієї розмірності з 

використанням нормативного строку окупності інвестиційного проекту: Ki + Tн Сi 

= min, де: Ki – капітальні інвестиції (загальна вартість інвестиційного проекту); Сi 

– поточні витрати за кожним проектом; Tн – нормативний строк окупності 

інвестиційного проекту, що встановлюється органом управління. 

При порівнянні інвестиційних проектів співставленню підлягають показники 

проектів, однакових за: періодом виконання інвестиційного проекту та 

початковим періодом отримання ефекту, зокрема доходів; умовами участі 

підприємств державного сектору економіки в інвестиційному проекті та розподілу 

продукту (результату) проекту; умовами використання державного майна; рівнем 

екологічної, соціальної, інституційної безпеки інвестиційного проекту та 

продукту, отриманого в результаті його виконання; цільовою спрямованістю 

проектів. При проведенні експертизи проводиться оцінка альтернативності 

використання державного майна, що планується підприємством державного 

сектору економіки спрямувати на виконання інвестиційного проекту.  

Оцінюються результативність: передачі державного майна в концесії, оренду, 

спільну діяльність суб‟єктів державної та приватної сфери, фінансовий лізинг; 

продовження використання державного майна державними та комунальними 

підприємствами; приватизації державного майна; продажу майна. 

Порівняльна характеристика проводиться з використанням розрахункового 

показника фінансового результату від вибуття об‟єктів основних засобів, який 
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відповідно до положень (стандартів) бухгалтерського обліку визначається 

вирахуванням з доходу від вибуття основних засобів їхньої залишкової вартості, 

непрямих податків і витрат, пов‟язаних з вибуттям основних засобів. Показник 

фінансового результату розраховується на момент проведення експертизи із 

застосуванням методу оцінки майна за справедливою вартістю, що розраховується 

відповідно до Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 19 "Об‟єднання 

підприємств", затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 

07.07.1999 р. № 163 [240].  

При порівнянні враховуються норми цієї Методики, а також можливі 

обмеження технічного, економічного, екологічного, соціального і іншого характеру.  

Ефективність передачі державного майна в оренду визначається шляхом 

розрахунку розміру річної орендної плати. Розрахунок провадиться відповідно до 

Методики розрахунку і порядку використання плати за оренду державного майна, 

затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 04.10.1995 р. № 786. 

Розмір річної орендної плати визначається за формулою: Опл = (Вз + Внм) • Сор.ц, 

де: ВЗ – вартість основних засобів за незалежною оцінкою; Внм – вартість 

нематеріальних активів; Сор.ц – орендна ставка.  

При цьому важливе значення має розмір орендної ставки. Диференціація 

орендної ставки здійснюється залежно від виду господарської діяльності 

підприємства–орендаря. Розмір орендної ставки залежить від соціальної 

спрямованості діяльності, яка здійснюється із використанням орендного майна, а 

саме для продажу лотерейних білетів, пунктів обміну валюти – 45%, а для аптек, 

які обслуговують пільгові категорії населення, – 2%. При цьому для суб'єктів 

господарювання, що здійснюють проектні, проектно-вишукувальні, проектно-

конструкторські роботи, визначено ставку у розмірі 10%. Пропонується зменшити 

ставку для підприємств, які проводять науково-дослідні та дослідно-

конструкторські роботи, здійснюють інноваційну діяльність та виробляють 

інноваційні види продукції.    

Лізингові платежі визначаються відповідно до Закону України "Про 

фінансовий лізинг" [263] та можуть включати: суму, яка відшкодовує частину 
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вартості предмета лізингу; платіж як винагороду лізингодавцю за отримане у 

лізинг майно; компенсацію відсотків за кредитом; інші витрати лізингодавця, що 

безпосередньо пов‟язані з виконанням договору лізингу.  

При проведенні розрахунків доцільності приватизації державного майна 

оцінюються шляхи її здійснення, визначені Законом України "Про приватизацію 

державного майна" [259], зокрема: продажу об‟єктів приватизації на аукціоні, за 

конкурсом; продажу на конкурсній основі єдиного майнового комплексу; викупу 

майна державного підприємства згідно з альтернативним планом приватизації. 

Для ефективного виконання інвестиційного проекту розробляється система 

моніторингу. Моніторингом є процес спостереження, збору, накопичення, аналізу 

інформації про ефективність і результативність здійснення проекту. Основними 

завданнями моніторингу фінансово-господарської діяльності підприємств є: 1) 

спостереження за фінансово-господарською діяльністю підприємств, які беруть 

участь у виконанні інвестиційного проекту; 2) проведення збору і накопичення 

інформації про виконання інвестиційного проекту (складання паспорту 

інвестиційного проекту та звіту про виконання його показників); 3) прийняття 

управлінських рішень з метою якісного управління діяльністю та розвитком 

підприємств, забезпечення їхньої конкурентоспроможності. 

Організацію моніторингу проводить уповноважений орган управління,  

господарська структура, уповноважена особа за такими процедурами: постановка 

завдання моніторингу та визначення проблем, вирішення яких вимагає управління 

об‟єктами державної власності; визначення виду моніторингу за обсягом його 

проведення (дослідження індикаторів всієї фінансово-господарської діяльності 

або індикаторів здійснення окремих господарських операцій); визначення 

періодичності проведення моніторингу (оперативний, проміжний або річний); 

визначення порядку моніторингу планових і фактичних показників; встановлення 

процедури обґрунтування даних для прийняття управлінських рішень. У системі 

моніторингу може застосовуватися квартальний (річний) звіт про виконання 

паспорта інвестиційного проекту. Пропонується розрахунок коефіцієнту 

результативності інвестиційного проекту здійснюється за формулою:  
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                                      Ірп = Ізп• Іпп• Іеп• Іяп,  

де: Ірп – індикатор результативності;  

Ізп – індикатор затрат, який визначається як добуток коефіцієнтів затрат за 

кожним елементом цієї групи, а саме: Ізп = Кз1 • Кз2 • … • Кзп.  

Коефіцієнт затрат розраховується шляхом ділення планових на фактичні 

показники затрат, що визначають обсяг затрат на виконання інвестиційного проекту; 

Іпп; Іеп; Іяп – індикатори продукту, ефективності та якості, що визначаються як 

добуток відповідних коефіцієнтів. Коефіцієнти продукту, ефективності та якості 

розраховуються шляхом ділення відповідних планових показників на фактичні. 

Інвестиційні проекти за рівнем результативності можна класифікувати так: 

інвестиційний проект з високим рівнем результативності (1,2 > Ірп > 1); інвестиційний 

проект з прийнятним рівнем результативності (0,8 < Ірп < 1). Для прийняття 

управлінських рішень пропонуються такі критерії: якщо 0,7 < Ірп < 0,8, необхідно 

провести аналіз діяльності, розробити план заходів (у додаток до інвестиційного 

проекту) із поліпшення організації фінансування, виконання інвестиційного проекту 

та підвищення його результативності; якщо Ірп < 0,7, необхідно провести аналіз 

діяльності, виявити причини таких результатів та вжити, передбачених 

законодавством заходів.  

Моніторинг розподілу продукту (результату), отриманого відповідно до умов 

інвестиційного проекту, та подальший облік цього продукту (результату) у складі 

державного майна здійснюється Міністерством фінансів України, Міністерством 

економічного розвитку і торгівлі України та Фондом державного майна України. 

Моніторинг використання продукту (результату), отриманого від реалізації 

інвестиційного проекту здійснюється з метою отримання інформації про соціальну та 

фінансову віддачу вкладених інвестиційних ресурсів.  

Відповідно до Порядку надання приватним партнером державному партнеру 

інформації про виконання договору, укладеного в рамках державно-приватного 

партнерства, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 09.01.2011 р. 

№ 81 [242], складається звіт про виконання договору, укладеного в рамках державно-

приватного партнерства, який містить інформацію про формування та використання 
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фінансових ресурсів. Перед складанням звіту про реалізацію інноваційно-

інвестиційного проекту службою внутрішнього контролю має перевірятися вартість 

виконаних робіт, кількість робочих місць, впровадження енергозберігаючих 

технологій під час виконання договору, вплив виконання договору на навколишнє 

природне середовище, стан проведення розрахунків щодо своєчасності і повноти, 

правильність обчислення та своєчасність перерахування платежів на користь 

державного партнера за умовами договору (концесійні платежі, бонуси, премії, плата 

за надання державної гарантії за залученими кредитами тощо).  

Таким чином, можна зробити висновок, що підприємства державного сектору 

економіки мають вагоме значення у активізації інвестиційної діяльності підприємств. 

До підприємств державного сектору економіки запропоновано додатково 

застосовувати спеціальні інструменти регулювання – управління інноваційною 

діяльністю. Особливий характер фінансового забезпечення розвитку державних, 

комунальних та інших підприємств державного сектору економіки полягає у 

застосуванні, з одного боку, диференціації частки чистого прибутку, нерозподіленого 

прибутку, додаткового капіталу, який сплачується до державного бюджету, а з 

другого – визначення норми чистого прибутку, яка  залишається у розпорядженні 

підприємств і має направлятися на інноваційну діяльність. Підприємства державного 

сектору економіки можуть брати участь у діяльності виробничих кластерів, лише 

якщо вони формують сучасну технологічну базу, здійснюють інноваційну діяльність 

та мають високий рівень попиту на створювану у межах кластера продукцію. 

Встановлення такого обмеження дозволятиме зменшити ризики збиткової діяльності 

та втрати конкурентоспроможності державних підприємств.      

  

4.3. Виробничі кластери як інструмент фінансового забезпечення  

інноваційно-інвестиційних процесів 

 

Активізація в Україні процесів формування кластерів відбувається як 

передумова проведення ефективної структурно-технологічної модернізації 

виробничої сфери, розвитку національної інноваційної системи, підтримки 
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здійснення національних пріоритетів, а також участі у міждержавних проектах. 

Ефективність створення виробничих кластерів полягає не стільки у технологічній 

кооперації, що дозволяє знижувати витрати кінцевого продукту у ланцюгу 

формування доданої вартості, скільки у розвитку сфер наступних технологічних 

укладів.  

Практика показує, що використання кластеризації без істотної зміни 

технології, розроблення і використання інновацій, здійснення якісно нових 

інноваційно-інвестиційних проектів не дає очікуваних результатів у досягненні  

ефективної фінансової взаємодії держави та підприємств.  

Більшість наукових досліджень присвячені організаційним аспектам 

кластеризації. Зокрема, визначаються організаційні структури регіональних 

кластерів, роль, функції і взаємозв‟язки їхніх учасників 311. У багатьох 

публікаціях кластери розглядаються як об‟єднання юридичних осіб, які 

координуються дорадчим органом – Радою кластера, сформованою із 

представників усіх його учасників. Всі учасники об‟єднання беруть на себе 

добровільні зобов‟язання про взаємне сприяння та координацію зусиль для 

досягнення спільних цілей.  

Л.Федуловою визначається кластер як група взаємозалежних компаній 

(постачальники, виробники тощо), що територіально знаходяться поруч та 

пов‟язані з ними організації (освітні заклади, органи державного управління, 

інфраструктурні компанії), що діють у визначеній сфері й взаємно допомагають 

одне одному 156; 316. С.Соколенко визначає кластер як добровільне об‟єднання 

фірм у певній сфері підприємництва, пов‟язаних між собою технологічно і, як 

правило, за ознакою географічного розташування 290–291. Слід зазначити, що 

останніми роками відбувається розвиток кластерів, які об‟єднують підприємства 

та організації, значно віддалені територіально в межах однієї країни, або 

міждержавні кластери. О.Сєрік розглядає кластер як територіально-галузеві та 

інтеграційні об'єднання 283. І.Войновичем та іншими авторами кластери 

розглядалися як науково-виробнича кооперація підприємств в регіональному і в 

міжнародному масштабі 72, с.3. Праці Р.Якеля, С.Соколенка, В.Захарченка, 
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Л.Глущенка, М.Погребняка та інших авторів спрямовані на вирішення проблем 

організаційного забезпечення функціонування кластерів 122; 236; 290; 291; 347. 

За висновками Національного інституту стратегічних досліджень, ключовими 

перевагами реалізації кластерної політики у промисловості є:  

1) структурна перебудова промислового сектору завдяки зростанню частки 

наукоємних та високотехнологічних виробництв, що вимагає посилення ролі 

держави у забезпеченні послідовності та ефективності реалізації всіх стадій 

інноваційного процесу від НДДКР – до комерціалізації та виводу на ринок нової 

продукції з високою доданою вартістю;  

2) зростання інноваційної активності промислових підприємств завдяки 

розвитку кооперації між науково-дослідним та виробничим секторами, розвитку 

державно-приватного партнерства в інноваційній сфері, залученню 

висококваліфікованих кадрів через розширення зовнішніх зв‟язків підприємств, 

зростанню інвестиційної привабливості підприємств-членів мережевих структур;  

3) усунення диспропорцій у соціально-економічному розвитку регіонів. 

Наведені у науковій літературі підходи формування кластерів та практика 

створення виробничих кластерів в Україні можуть бути класифіковані у дві групи:  

– класичні, що утворюють "стратегічні сектори розвитку", і включають 

державні  підприємства, великі корпорації, малі та середні підприємства, наукові 

групи (або організації), банки, навчальні установи, інноваційні стартапи; 

– спеціальні, що передбачають об‟єднання (без створення юридичної особи):  

малих і середніх підприємств однієї галузі на окремій території; підприємств 

суміжних галузей; підприємств та держави (в особі представників влади); 

міждержавних кластерів.  

У багатьох публікаціях розглядаються лише регіональний і локальний 

підходи, розроблені М.Портером для розвитку національних 

конкурентоспроможних галузей. При цьому, в умовах глобалізації доцільно 

розробляти шляхи фінансової інтеграції та об‟єднання фінансового та іншого 

капіталу для модернізації, що передбачає і створення нових міждержавних 

стратегічних кластерів, а також кластерів за участю держави (на початкових 
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етапах формування і розвитку кластеру). Цей підхід дозволить ефективно 

проводити інноваційну діяльність і створювати нові з урахуванням існуючих, 

усталених техніко-економічних зв'язків між країнами. 

Наприклад, Казахстаном виділені пріоритети у створенні міждержавних 

кластерів у сфері нафтохімії, перероблення газу, чорних і кольорових металів, 

агросфери тощо і регіональних кластерів – туризм, нафтогазове 

машинобудування, харчова промисловість, текстильна промисловість, транспорт, 

металургія, виробництво будівельних матеріалів 307. 

Модернізація виробничих кластерів, створених у своїй більшості як 

об‟єднання підприємств для забезпечення технологічної кооперації або 

вертикально-інтегрованих виробничих процесів, потребує значних інвестиційних 

ресурсів. Дефіцит вільного приватного капіталу навіть для фінансового 

забезпечення розвитку найбільш успішних виробничих кластерів, зокрема їх 

трансформації в інноваційні кластери та інноваційно-технологічні платформи, є 

досить суттєвим. Результати аналізу міжрегіональної диференціації обсягу 

промислового та інноваційного ринків в Україні вказують на значний рівень його 

варіації. Варіація обсягу реалізованої інноваційної продукції на душу населення 

перевищувала варіацію обсягу реалізованої промислової продукції на душу 

населення протягом аналізованого періоду [157; 160] .  

Недостатнє впровадження наукових розробок у виробництво призводить до 

того, що в Україні останнім часом закріплюються тенденції до технологічного 

відставання від провідних країн світу. Проявом цього відставання стає зниження 

конкурентоспроможності національної економіки [162]. 

Такий стан потребує активізації вкладення державних коштів у фінансування 

приросту продуктивного капіталу, а також створення відповідних стимулів 

(фіскальних, гарантійних тощо) для забезпечення довгострокового економічного 

розвитку на інноваційній основі.  

Окремі аспекти функціонування інноваційних кластерів визначено низкою 

нормативно-правових актів, зокрема: 
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1) Законом України "Про пріоритетні напрями інноваційної діяльності в 

Україні", метою якого є забезпечення інноваційної моделі розвитку економіки 

шляхом концентрації ресурсів держави на пріоритетних напрямах науково-

технічного оновлення виробництва, підвищення конкурентоспроможності 

вітчизняної продукції на внутрішньому і зовнішньому ринках. Розвиток 

інноваційних кластерів, поряд з іншими суб'єктами інноваційної інфраструктури,  

віднесено до середньострокових пріоритетів держави [258]; 

2) Концепцією реформування державної політики в інноваційній сфері, 

схваленою розпорядженням Кабінету Міністрів України від 10.09.2012 р. № 691-

р., метою якої є удосконалення системи державного регулювання в інноваційній 

сфері, зокрема визначення концептуальних засад державного регулювання в 

інноваційній сфері, створення системи надання державної підтримки 

інноваційному розвитку національної економіки з урахуванням пріоритетів 

розвитку науки, техніки та інноваційної діяльності, тощо [149]. В рамках цієї 

Концепції передбачалося спростити процедури утворення інноваційних кластерів; 

3) Середньостроковими пріоритетними напрямами інноваційної діяльності 

галузевого рівня на 2017–2021 роки, яких мають дотримуватися головні 

розпорядники бюджетних коштів під час відбору інвестиційних проектів, 

формування і визначення тематики наукових досліджень і науково-технічних 

(експериментальних) розробок (виконуватимуться в межах видатків, 

передбачених у Державному бюджеті України на відповідний рік), а також 

розроблення державних цільових програм і окремих інноваційних проектів та 

формування державного замовлення на підготовку фахівців відповідних 

спеціальностей; 

4) Концепцією загальнодержавної цільової економічної програми розвитку 

промисловості на період до 2020 року. Заходами реалізації Концепції передбачено  

створення науково-інноваційно-виробничих кластерів у високотехнологічних 

галузях на базі комерціалізації власних наукових розробок з використанням 

незадіяних виробничих потужностей державних підприємств та галузевих 

наукових інститутів. Було передбачено визначення та законодавче закріплення 
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чіткого порядку фінансування (співфінансування) кластерів, пріоритетних 

проектів, а також прозорого розподілу за результатами діяльності прибутку та 

активів.   

В Україні для прискорення формування кластерів необхідно законодавчо 

закріпити у Господарському кодексі України та у спеціальному законі види 

кластерів, основні положення їх створення, фінансового забезпечення 

інноваційно-інвестиційних процесів, а також порядок участі держави у цих 

процесах.  

Для цілей цього дисертаційного дослідження обрано виробничий кластер, 

який включає до свого складу: 

 підприємства, що мають власну ресурсну базу, право на видобуток і 

користування природними ресурсами, технологічно пов'язані та включені у 

виробничий цикл, транспортування, реалізацію готової продукції;  

 банки та інші фінансові установи; 

 інноваційні стартапи, наукові (науково-дослідні, науково-технологічні, 

науково-технічні, науково-практичні) установи, діяльність яких регулюється 

нормами Закону України "Про наукову і науково-технічну діяльність",  які 

забезпечуватимуть інноваційну діяльність виробничого кластеру на 

довгостроковій основі. Це наділяє виробничий кластер характеристиками 

інноваційного кластера;  

 заклади освіти з підготовки та перепідготовки кадрів; 

 представники органів влади (які можуть входити до складу Ради 

виробничого кластеру).   

Об'єднання підприємств і організацій у кластери надає можливість 

співфінансувати інноваційну діяльність, здійснювати обмін знаннями, 

технологіями, створювати  мережі поширення інформації серед підприємств  

кластера, зменшити транзакційні витрати, внутрішньогосподарські витрати через 

спрощення документообігу між учасниками кластеру тощо та, відповідно, 

збільшувати додану вартість, що створюється кластером.  
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В Україні існує практика формування виробничих кластерів за ініціативи 

органів влади, зокрема Агротехніка. Згідно з Меморандумом про організацію 

інноваційно-освітнього кластеру, учасниками кластеру є: Харківська обласна 

державна адміністрація, Харківський національний технічний університет 

сільського господарства імені Петра Василенка, Індустріальна група «У.П.Е.К.», 

«Лозівський ковальсько-механічний завод», «Українське конструкторське бюро 

трансмісій і шасі»; Миколаївський національний аграрний університет, Сумський 

національний аграрний університет, Таврійський державний агротехнологічний 

університет, Уманський національний університет садівництва (університети, що 

приєдналися до Кластеру з інших регіонів) [204].  

 Створюється нова форма кластеру до складу якого входять представники 

органів влади, наукові, навчальні установи, промислові підприємства тощо. Нова 

форма виробничого кластеру (без створення юридичної особи) за участю держави 

та підприємств є досить успішною на початковому етапі формування 

національної інноваційної системи. Це дає можливість виробничим кластерам 

брати участь у реалізації регіональних інноваційних програм. На сьогодні 

Законом України "Про державну допомогу суб‟єктам господарювання", а також 

постановою Кабінету Міністрів України від 07.02.2018 р. № 118, якою 

затверджено Критерії "Про оцінки допустимості державної допомоги суб‟єктам 

господарювання на проведення наукових досліджень, технічний розвиток та 

інноваційну діяльність", поки що не передбачено спеціального порядку надання 

допомоги виробничим, інноваційним кластерам.  

У європейському законодавстві, починаючи з 2006 р., визначається вся 

процедура надання державної підтримки інноваційним кластерам. Європейською 

Комісією допомога для створення і розвитку інноваційних кластерів надається  

відповідно до статей 163–165, 171 розділу XVIII «Дослідження та технічний 

розвиток» Договору  про заснування Європейської Спільноти [104]. Спільнота 

прагне зміцнювати наукові та технічні підвалини промисловості Спільноти та 

підтримувати її конкурентоспроможність на  міжнародному  рівні. На  ці  цілі  

Спільноті  на  всій своїй території належить сприяти висококваліфікованій 
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науковій та  технічній  дослідницькій діяльності підприємств,  зокрема малих та 

середніх, дослідницьких центрів та університетів, а також їхній співпраці,  що  

дасть підприємствам змогу використовувати потенціал внутрішнього ринку, 

зокрема  надасть  доступ  до  національних державних контрактів, визначить 

спільні стандарти та усуне правові  та  фіскальні перешкоди цій співпраці. Згідно 

зі статтею 171 Договору, Спільнота може створювати спільні  підприємства  чи  

будь-які інші структури, потрібні для того, щоб ефективно реалізовувати наукові 

та технічні дослідницькі та демонстраційні програми Спільноти. На підставі цієї 

статті здійснюється державна підтримка інноваційних кластерів.  

Підтримка інноваційних кластерів спрямована на «подолання невдач на 

ринку; усунення проблем координації, що перешкоджають розвитку кластерів, 

зняття обмеження взаємодій та потоків знань всередині та між 

кластерами. Державна підтримка сприяє вирішенню цих проблем шляхом: 

 фінансування кластерної та зовнішньої інфраструктури для забезпечення 

господарської діяльності інноваційних кластерів; 

 підтримки (не більше 10 років) функціонування кластерів, зокрема для 

посилення співпраці, створення мереж та навчання. 

Державна підтримка надається на утримання: приміщення для навчально-

дослідницького центру; науково-дослідної інфраструктури відкритого доступу 

(лабораторії, центру з випробувань і тестування); інфраструктури широкосмугової 

мережі. Максимальна інтенсивність державної підтримки становить 15%. Рівень 

інтенсивності може змінюватися залежно від регіону, проте вона не має 

перевищувати 30%, 40%, 50% середнього ВВП на душу населення (ЄС–25).  

У випадку надання допомоги малим та середнім підприємствам (учасникам 

інноваційного кластеру) максимальна інтенсивність повинна бути збільшена на 20 

в.п. при підтримці малого підприємства  та на 10 в.п. за допомогу, надану 

середнім підприємствам. Державна підтримка може бути спрямована на 

придбання земельних ділянок, будівель, машин та обладнання окремих учасників 

інноваційних кластерів. Державна підтримка для цілей забезпечення поточної, 

операційної діяльності інноваційного кластера  може бути надана юридичній 
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особі, яка керує інноваційним кластером. Така допомога повинна бути 

тимчасовою і, як правило, повинна бути скасована з часом. Такий вид допомоги 

може надаватися упродовж 5–10 років (з інтенсивністю – 1 рік 100% визначеної 

суми допомоги, зменшуючи її обсяг у наступні роки).  

Державна допомога може покривати такі витрати:  

• маркетинг інноваційного кластера для залучення нових компаній для участі 

в кластері; 

• керування відкритими об'єктами кластера; 

• організація навчальних програм, семінарів та конференцій для підтримки 

обміну знаннями та створення мереж між членами кластера. 

Рішення щодо надання державної підтримки інноваційного кластера 

приймається на підставі результатів аналізу технологічної спеціалізації 

інноваційного кластеру, існуючого регіонального потенціалу, потенціалу  

досліджень, присутності кластерів у Співтоваристві з аналогічними цілями та 

потенційної частки кластеру на ринку.  

Виробничі кластери можуть отримувати підтримку на проведення 

промислових досліджень, які визначаються як заплановані дослідження або 

дослідження, спрямовані на придбання нових знань та вмінь для розробки нових 

продуктів, процесів або послуг або для значного покращення існуючих продуктів, 

процесів або послуг. Ці кластери включають створення компонентних частин 

складних систем, орієнтуючись на побудову прототипів в лабораторних умовах 

або в середовищі з моделюючими інтерфейсами до існуючих систем, а також 

пілотних ліній, коли це необхідно для промислових досліджень та, зокрема, для 

перевірки технологій [345].  

Державна підтримка виробничих інноваційних кластерів, до складу яких 

включено інноваційні підприємства, є більш ефективною для держави, порівняно 

з підтримкою окремих підприємств, оскільки в межах кластера відбувається 

передача знань, технологій та виробничих потужностей, співфінансуються всіма 

учасниками кластеру спільні інноваційно-інвестиційні проекти. Передача знань є 

важливим елементом для здійснення інноваційної діяльності. Європейським 
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законодавством передача знань визначається як будь-який процес, який має на 

меті придбання, збір та обмін явними та неявними знаннями, включаючи навички 

та компетенцію як в економічній, так і в позаекономічній діяльності, такі як 

науково-дослідні справи, консультації, ліцензування, створення, публікація та 

мобільність дослідників та інших працівників, залучених до цієї діяльності. Окрім 

науково-технічних знань, виробничий інноваційний кластер включає в себе й інші 

види знань, такі як: знання про використання стандартів та правил, що їх вносять, 

і про умови експлуатаційного середовища господарської діяльності та методи 

організації інновацій, а також управління знаннями, пов'язаними з 

ідентифікацією, придбанням, захистом  та експлуатацією нематеріальних активів.  

Виробничий інноваційний кластер може отримувати спеціальну допомогу 

або скористатися кількома видами державної допомоги, зокрема: 

• допомогою в проектах  науково-дослідних та дослідно-конструкторських 

 робіт,  де частина дослідницького проекту входить до категорії фундаментальних 

та прикладних досліджень (промислові дослідження та проведення 

експериментів); 

• допомогою у здійсненні техніко-економічних обґрунтувань, пов'язаних з 

проектами досліджень та розробок; 

• допомогою в будівництві та модернізації дослідницьких інфраструктур.  

Загальна сума державної допомоги для діяльності виробничих  інноваційних  

кластерів або інноваційно-інвестиційного проекту кластеру не повинна 

перевищувати максимальних розмірів допомоги, визначених нормативно-

правовими документами ЄС. У країнах-членах ЄС державна допомога 

інноваційним кластерам надається у вигляді інвестиційної та операційної 

допомоги для покриття витрат на розширення участі нових підприємств або 

організацію; організацію навчальних програм, семінарів і конференцій для 

підтримки обміну знаннями та створення мереж і транснаціонального 

співробітництва (на рівні 50–65% від "прийнятних витрат" за європейськими 

нормами, зокрема заробітна плата працівників, матеріали, що здійснюють 

інноваційну діяльність, амортизація). Інтенсивність допомоги означає сумарну 
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суму допомоги, виражену у відсотках від прийнятних витрат, до будь-якого 

вирахування податку чи іншого збору.  

За результатами узагальнення європейського досвіду державної підтримки 

розвитку виробничих інноваційних кластерів зроблено висновок про 

пріоритетність їх підтримки і в Україні. Збільшення обсягів державної підтримки 

виробничих, інноваційних кластерів дозволятиме залучати значні фінансові 

ресурси для реалізації модернізаційних проектів, розширення інноваційної 

діяльності. Виробничі кластери мають відігравати важливу роль у: 

 фінансовому забезпеченні інноваційно-інвестиційних процесів;  

 у співфінансуванні з державою проектів для розвитку регіональних 

кластерів (з метою формування належної інфраструктури) або участі у 

міжкраїнових кластерах (забезпечення виходу на нові ринки збуту) для 

забезпечення їх конкурентоспроможності на внутрішньому та зовнішніх ринках;  

 у залученні Державного банку розвитку України до фінансування або 

співфінансування інноваційно-інвестиційних проектів; 

 реалізації регіональних інноваційних програм.   

Державна підтримка виробничих кластерів може здійснюватися шляхом 

надання інноваційних бюджетних трансфертів, інноваційних пільг з податку на 

прибуток, індивідуальних податкових заходів, відстрочення податкових платежів, 

права оренди, фінансового і зворотного лізингу державного і комунального майна 

на пільгових умовах; пільгових кредитів, державних гарантій по кредитах на 

придбання технологій, що не мають вітчизняних аналогів, інших державних 

гарантій селективного характеру; підтримки щодо страхування експортних 

операцій. Крім цього, держава вводячи до системи публічних закупівель новий 

критерій -  інноваційний пріоритет, надає можливість виробничим, інноваційним 

кластерам збільшити реалізацію своєї продукції. При формуванні державного 

замовлення мають враховуватися потреби виробничих, інноваційних кластерів у 

підготовці кваліфікованих працівників. Держава може надавати підтримку для 

створення промислової та наукової інфраструктури для проведення господарської 

діяльності кластера.   
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Таким чином, для розвитку виробничого, інноваційного кластера може 

нарощуватися його сукупний фінансовий та інвестиційний потенціал.  

Враховуючи вищенаведене, необхідно не лише внести зміни у законодавчу 

базу, але й формувати інституційні передумови. Механізм фінансової взаємодії 

держави та виробничого кластеру зачіпає інституційні, фінансово-економічні 

важелі та має створювати передумови для інвестиційного процесу на макро- та 

мікрорівнях.  

При формуванні бюджетної політики на середньостроковий період мають 

враховуватися пріоритети державної підтримки виробничих, інноваційних 

кластерів у взаємозв'язку з положеннями  інноваційної, промислової, регіональної 

політики.  

Актуальним для забезпечення фінансової взаємодії держави та виробничих, 

інноваційних  кластерів є створення взаємозв‟язку річних показників державного 

та місцевих бюджетів із прогнозними показниками на наступні за плановим два 

бюджетні періоди в частині фінансування (співфінансування) державних 

інвестиційних проектів, а також інноваційно-інвестиційних проектів підприємств.   

Підвищення ефективності та результативності концентрації державних 

інвестицій у інвестиційні проекти кластерів потребує створення системи 

суспільного моніторингу всіх етапів інвестування, зокрема включаючи аналіз 

економічної віддачі держінвестицій, вартості експлуатації новостворених активів, 

надання державних послуг, а також запровадження нового процесу реалізації 

державної частки приватним інвесторам або новоствореним підприємствам. Крім 

цього, доцільно встановити процедури припинення фінансування, продажу часток 

у незавершених проектах у випадках, коли фіскальні ризики бюджетних втрат 

перевищують допустимий рівень, що було визначено при підготовці інноваційно-

інвестиційного проекту; забезпечення збільшення державної власності у розмірі, 

що відповідає номінальній вартості державної інвестиції, а також (по об‟єктах 

недержавної власності) – права державної власності, еквівалентного державній 

частці статутного капіталу, вкладеного капіталу, участі у розподілі продукції, 

прибутку тощо.  
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Реалізація такого підходу потребує внесення змін до Бюджетного та  

Господарського кодексів України, Державної стратегії регіонального розвитку на 

період до 2020 року, інших нормативно-правових актів у частині чіткого 

визначення понять «бюджетні інвестиції», «державна підтримка інноваційного 

кластера», оцінки витрат і вигід державної підтримки кластерів, порядку 

співфінансування інноваційно-інвестиційних проектів кластера. 

Розроблення необхідних фінансових механізмів кластеризації дозволить 

знизити економічні, організаційно-правові бар‟єри, прискорити з мінімальними 

ризиками об‟єднання фінансового капіталу для модернізації стратегічних 

кластерів у пріоритетних сферах економічного розвитку. Відбувається 

усвідомлення факту необхідності акумуляції державних фінансових ресурсів, 

залучення фінансового капіталу бізнес-структур і заощаджень фізичних осіб для 

реалізації інноваційно-інвестиційних проектів у стратегічних сферах або 

національних пріоритетах, окрім тих, що забезпечують безпеку держави.  

Збільшення обсягів державної підтримки кластерів дозволятиме залучати 

значні фінансові ресурси для реалізації модернізаційних проектів, розширення 

інноваційної діяльності шляхом обміну в рамках кластера об'єктами основних 

засобів та нематеріальних активів, знаннями та інноваціями.  

Виробничі інноваційні кластери мають відігравати важливу роль у 

фінансовому забезпеченні інноваційно-інвестиційних процесів, шляхом 

збільшення обсягів фінансування інноваційної діяльності учасників кластеру, а 

також через співфінансування з державою проектів для розвитку регіональних 

кластерів або участі у міжкраїнових кластерах.  

 

Висновки розділу 4 

 

1. Визначено фінансовий та інвестиційний потенціал національної 

економіки як її здатність фінансувати процеси, пов‟язані з генеруванням 

інновацій, створенням і модернізацією основних виробничих фондів, а також 

нематеріальних активів; розвитком освітнього, наукового та інформаційного 
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потенціалу; відновленням, підтриманням і примноженням національного 

багатства.  

2. Удосконалено трактування змісту поняття "інвестиційний потенціал 

підприємств", яке на відміну від існуючого, що використовує ресурсний підхід, 

базується на витратному підході та характеризує оновлення основного капіталу, 

яке здійснено для підвищення рівня конкурентоспроможності підприємств.  

3. Сутність "фінансового потенціалу підприємств" розкривається як 

сукупність власних і залучених фінансових ресурсів, достатніх для ведення 

операційної та інноваційної діяльності, підвищення кваліфікації працівників, 

виконання інших зобов'язань соціальної відповідальності, спрямованих на 

підвищення його конкурентоспроможності.  

4. Аналіз показав, що у 2011–2016 рр. у постсоціалістичних країнах Європи 

інвестиційна норма коливалася від 15,8% (у Литві у 2012 р.) до 30–33% (у 

Румунії, Словаччині та Чеський Республіці у 2011–2013 рр.). У багатьох країнах 

спостерігалося збільшення інвестиційної норми у посткризові 2010–2012 рр. У 

2016 р. зростання інвестицій порівняно з попереднім роком виявлено в Литві, 

Словенії та Угорщині.  

5. За нашими розрахунками, проведеними за методологією Євростату з 

використанням витратного підходу, в Україні у 2015 р. – інвестиційна норма 

становила 19,6%, що була одним із найгірших показників не тільки серед 

постсоціалістичних країн, які характеризуються значними обсягами фінансування 

інфраструктурних проектів і модернізації реального сектору економіки, але й 

порівняно з розвинутими країнами Європи. У 2016 р. інвестиційна норма 

підвищилась, порівняно з 2015 р., проте вона була нижча за середнє значення 

серед досліджуваних країн.  

6. Враховуючи значний рівень боргової залежності вітчизняних 

підприємств, увагу необхідно приділяти збільшенню прибутку, як основної 

складової власних фінансових ресурсів підприємств. Обґрунтовано, що 

прибутковість економічної діяльності підприємств може оцінюватися за 

показником частки валового прибутку у створеній ними доданій вартості. Аналіз 
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частки валового прибутку в доданій вартості підприємств постсоціалістичних 

країн виявляє досить високі значення цього показника: у середньому за 2011–2016 

рр. по таких країнах він досягав 48,3% , а у Литві, Польщі, Румунії та Словаччині 

– перевищував 50%.  

7. В Україні в середньому за 2011–2016 рр. прибутковість операційної 

діяльності підприємств становила 40,1%, що є меншим від відповідних показників 

як постсоціалістичних, так і розвинутих країн Європи. У 2016 р. цей показник 

збільшився порівняно з 2014 р. на 15,2 в. п. Тим часом, порівняння з показником 

інвестиційної норми, який у 2016 р. дорівнював 22,4% і збільшився, порівняно з 

2014 р. лише на 0,6 в.п., дає підстави для висновку, що підвищення валового 

прибутку (а отже, і зростання власних фінансових ресурсів підприємств), 

незважаючи на значні інвестиційні потреби, не зумовлює суттєве збільшення 

інвестицій та інвестиційного потенціалу України.  

8. Важливими індикаторами фінансового стану підприємств є дебіторська 

заборгованість та зобов‟язання. Недооцінка цих показників у процесі державного 

регулювання фінансами підприємств та управління на рівні суб‟єктів 

господарювання спричиняє розбалансування фінансових ресурсів у системі, 

уповільнює фінансові потоки держави, а також негативно впливає на 

прибутковість, ліквідність підприємств та може призводити до банкрутства, у разі 

їх неспроможності погашення своїх зобов'язань. 

9. До підприємств державного сектору економіки запропоновано додатково 

застосовувати спеціальні інструменти регулювання – управління інноваційною 

діяльністю. Виявлено особливий характер фінансового забезпечення розвитку 

державних, комунальних та інших підприємств державного сектору економіки: 

він полягає у застосуванні, з одного боку, диференціації частки чистого прибутку, 

нерозподіленого прибутку, додаткового капіталу, який сплачується до державного 

бюджету, а з другого – визначення норми чистого прибутку, яка  залишається у 

розпорядженні підприємств і має направлятися на інноваційну діяльність. 

Додатковими джерелами фінансування розвитку підприємств повинні стати 

інноваційні бюджетні трансферти (з диференціацією частки участі держави у 
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співфінансуванні пріоритетних інноваційно-інвестиційних проектів цих 

підприємств до 70%) і кошти іноземних інвесторів, залучені державою для 

співфінансування цих проектів.  

10. Визначено, що підприємства державного сектору економіки можуть 

брати участь у діяльності виробничих кластерів, лише якщо вони формують 

сучасну технологічну базу, здійснюють інноваційну діяльність та мають високий 

рівень попиту на створювану у межах кластера продукцію. Встановлення такого 

обмеження дозволятиме зменшити ризики збиткової діяльності та втрати 

конкурентоспроможності державних підприємств.      

11.  За результатами узагальнення європейського досвіду державної 

підтримки розвитку виробничих інноваційних кластерів, до складу яких входять 

науково-дослідні організації, інноваційні стартапи, малі, середні та великі діючі 

підприємства, що функціонують у певних регіонах, зроблено висновок про 

пріоритетність їх підтримки і в Україні. Збільшення обсягів державної підтримки 

кластерів дозволятиме залучати значні фінансові ресурси для реалізації 

модернізаційних проектів, розширення інноваційної діяльності шляхом обміну в 

рамках кластера об'єктами, знаннями і технологіями. Виробничі кластери мають 

відігравати важливу роль у фінансовому забезпеченні інноваційно-інвестиційних 

процесів; у співфінансуванні державою проектів для розвитку регіональних 

кластерів або міжкраїнових кластерів для забезпечення їх 

конкурентоспроможності на внутрішньому та зовнішніх ринках; у залученні 

Державного банку розвитку України до фінансування або співфінансування 

кластерів.  

Основні наукові результати, отримані в процесі підготовки четвертого  

розділу дисертації, опубліковано автором у таких наукових працях: [15; 17; 20; 21; 39; 

42]. 
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РОЗДІЛ 5 

ІНСТИТУЦІЙНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ФІНАНСОВОЇ ВЗАЄМОДІЇ 

ДЕРЖАВИ ТА ПІДПРИЄМСТВ ДЛЯ РОЗВИТКУ  

НАЦІОНАЛЬНОЇ ЕКОНОМІКИ 

 

5.1. Концепція фінансової взаємодії держави та підприємств перехідного  

етапу від малої, сировинної до інноваційної, конкурентоспроможної економіки 

 

За міжнародними порівняннями українська економіка має ознаки "малої 

економіки" [154, с.78]. Її питома вага у світовому ВВП становила близько 0,1–

0,2%. Ще однією особливістю української економіки є її торгова відкритість 

(співвідношення вітчизняного експорту та імпорту до ВВП коливається в межах 

50% ВВП, а зовнішньоторговельний оборот – 100% ВВП) [153–154]. Питома вага 

реалізованої інноваційної продукції в обсязі промислової у 2017 р. становила (за 

попередніми даними Державної служби статистики України) 0,7%, що майже у 

тричі менше за показник 2014 р. Це свідчить, що інноваційна діяльність майже не 

здійснюється вітчизняними промисловими підприємствами. 

З метою формування наукової основи для вдосконалення інституційного 

забезпечення фінансової взаємодії держави та підприємств для перехідного  етапу від 

малої, сировинної до інноваційної, конкурентоспроможної економіки обґрунтовано 

концепцію, що базується на: 

 визначенні сукупності взаємопов'язаних інструментів державного 

стимулювання та регулювання діяльності підприємств для формування на макро-, 

мезо- та мікрорівнях передумов для переходу до третього етапу розвитку 

економіки на інноваційній основі; 

 створенні необхідних засад для виникнення синергетичного ефекту 

активізації факторів інноваційного та ефективного впливу на розвиток 

національної економіки; 

  виборі дійових інструментів державного стимулювання: інноваційних 

бюджетних трансфертів підприємствам; інноваційних податкових пільг з податку 

на прибуток; державних (публічних) закупівель за інноваційним пріоритетом; 
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державних гарантій по кредитах підприємствам на придбання технологій, які не 

мають вітчизняних аналогів, державного замовлення на кваліфікованих 

працівників відповідно до вимог інноваційної економіки;  

 виборі інструментів державного регуляторного впливу на тарифи природних 

монополій, інноваційну діяльність державних і комунальних підприємств, виконання 

інвестиційних зобов‟язань приватизованими підприємствами. 

У теоретичному і практичному аспектах важливим є підхід, за яким ключовим 

завданням налаштування системи ефективної фінансової взаємодії держави та 

підприємств є вибір інструментів, а також інтенсивність їх застосування.  

Інструмент державного стимулювання – інноваційні бюджетні 

трансферти підприємствам. Інтенсивність застосування цього інструменту 

залежить від можливостей бюджету, а також від рівня інвестиційного ризику. 

Необхідно запроваджувати механізм управління ризиками, що дозволятиме 

зменшувати ризики надання (на засадах повернення) інноваційних бюджетних 

трансфертів підприємствам на реалізацію інноваційно-інвестиційних проектів. 

Цей механізм (поряд з існуючими методами, інструментами та нормативами) має  

включати сукупність взаємозв'язаних фінансових умов проекту, зокрема:  

 законодавче або договірне закріплення процедури припинення 

фінансування і продажу часток незавершених проектів у випадку, коли ризики 

втрат перевищують розрахунковий допустимий рівень;  

 заходи фінансового контролю на кожному етапі реалізації проекту 

Державним банком розвитку України (після його створення), Рахунковою 

палатою України, Державною аудиторською службою України, Казначейською 

службою України.  

На базі результатів проведеного дослідження пропонується уточнити норму 

статті 16 "Дотації та інші засоби державної підтримки суб'єктів господарювання" 

Господарського кодексу України щодо надання інноваційних бюджетних 

трансфертів підприємствам на фінансування капітальних вкладень на рівні, 

необхідному для підтримання їх інноваційної діяльності з метою технічного 

розвитку, що дає значний економічний ефект.  
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Особливістю інноваційного бюджетного трансферту є механізм його 

повернення після реалізації інноваційно-інвестиційного проекту, на фінансування 

якого він надається.  

Для забезпечення співфінансування державою та підприємствами інноваційно-

інвестиційних проектів необхідно вдосконалити норми Бюджетного кодексу України, 

правила складання і формат паспортів бюджетних програм. Зокрема, паспорт 

бюджетної програми місцевих бюджетів пропонується для повноти відображення 

джерел фінансування державних інвестиційних проектів та інноваційно-

інвестиційних проектів підприємств доповнити такими показниками: 1) обсяг коштів, 

внесених приватними інвесторами з початку реалізації проекту; 2) плановий обсяг 

приватних інвестицій у короткостроковому періоді та до кінця реалізації проекту; 3) 

рівень інвестиційного ризику на всіх його етапах; 4) очікуваний після реалізації 

проекту обсяг доходів, що генеруватимуться новоствореними активами; 5) окупність 

проекту; 6) календарний план повернення підприємством інноваційних бюджетних 

трансфертів, бюджетних кредитів і кредитів, отриманих під державні гарантії.   

Обсяги державного інвестування та рівень допустимого інвестиційного ризику 

мають визначатися Міністерством фінансів України з урахуванням показників плану 

консолідації державних фінансів, який має запроваджуватися на певний період 

(необхідний для відновлення стійкості фінансової системи). Часткове вирішення 

проблеми обмеженості бюджетних коштів полягає у запровадженні, поряд з прямою 

державною допомогою, податкового стимулювання інноваційної діяльності 

підприємств. Більш дійовим для активізації інвестиційних процесів є введення пільг з 

податку на прибуток підприємств.  

Інструмент державного стимулювання – інноваційні податкові пільги з податку 

на прибуток підприємств. В Україні надання податкових пільг оцінюється негативно, 

оскільки це пов'язано, зокрема, із втратами бюджетних надходжень, відсутністю 

чіткого визначення цілей їх застосування та низькими результатами. За оцінками 

Персона, опублікованими для країн ОЕСР, збільшення пільг на 6% збільшує витрати 

на наукові дослідження, розробки та інновації також на 6% у поточному періоді. У 

цих країнах податкові пільги надаються на рівні  0,32% ВВП.  Узагальнення 
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міжнародного досвіду податкового стимулювання інноваційної діяльності 

підприємства та рекомендації для України, наведені у розділі 3,  дозволило 

виокремити два основних підходи до надання інноваційних пільг з податку на 

прибуток:  

1) зменшення суми цього податку шляхом додаткового зменшення бази 

оподаткування на суму проіндексованих витрат підприємства на інноваційну 

діяльність;  

2) пряме зменшення суми податку на прибуток шляхом надання 

інноваційного податкового кредиту (на інноваційну діяльність підприємства).  

Інноваційний податковий кредит передбачає зменшення суми податку на 

прибуток підприємства у обсязі, що дорівнює певній частці витрат на реалізацію 

інноваційних проектів у звітному податковому періоді [292–293].  

Для економічного обґрунтування доцільності (як з точки зору держави, так і 

підприємства) кожного із зазначених двох підходів до податкового стимулювання 

інноваційної діяльності підприємств України автором розроблено математичні 

моделі оцінки фінансових наслідків запровадження інноваційних пільг з податку 

на прибуток (у формі податкового кредиту або додаткового зменшення бази 

оподаткування). За допомогою цих моделей може визначатися інтенсивність 

державної підтримки інноваційно-інвестиційних проектів підприємств.  

 Модель 1 – додаткове зменшення бази оподаткування на суму 

проіндексованих витрат підприємств на наукові дослідження, розробки та 

інноваційну діяльність. 

Основні параметри моделі (вхідна інформація): 

R0 – фактичний чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 

базового року; 

Y0  – прибуток до оподаткування у базовому році;   

y0  – частка прибутку до оподаткування в обсязі чистого доходу від реалізації 

продукції (товарів, робіт, послуг) у базовому році; y0 = Y0 / R0 ; 

I0 – фактичні витрати на наукові дослідження, розробки та інноваційну 

діяльність;  
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і0  – частка фактичних витрат на наукові дослідження, розробки та 

інноваційну діяльність в обсязі чистого доходу від реалізації продукції (товарів, 

робіт, послуг) у базовому році; і0 = I0 / R0; 

t0  – податок на прибуток підприємства у базовому році; t0 = Y0 • 0,18 = y0 • R0 

• 0,18. 

Обсяг прибутку до оподаткування у першому році застосування інноваційної 

податкової пільги (Y1), що надається у рамках реалізації інноваційно-

інвестиційних проектів (для здійснення наукових досліджень, розробок та 

інноваційної діяльності), розраховується за допомогою наступних співвідношень:  

Y1 = y0 • R1 = y0 • r • R0,                                                                                                                          (1) 

де r – темп росту чистого доходу від реалізації продукції (товарів, робіт, 

послуг); 

R1 –  чистий дохід у першому році, R1= r • R0.   

Обсяг прибутку до оподаткування, скорегований на суму витрат на наукові 

дослідження, розробки та інноваційну діяльність (Ỹ), визначається  рівнянням (2): 

Ỹ1 = Y1 - Δіd1 =  y0  • R1 - Δіd1,                                                                                   (2) 

де Δіd1 – розмір додаткового зменшення бази оподаткування (коефіцієнт 

додаткового вирахування витрат підприємств на наукові дослідження, розробки 

та інноваційну діяльність – 0,3); Δіd1 = 0,3 • І1 =  0,3 •  i0  • R1. 

Отже, 

Ỹ 1 = y0  • R1 - 0,3 •  І1  = y0  •  R1 - i0  • R1 • 0,3. 

Сума податку на прибуток у першому році з урахуванням наданої пільги (t1) 

визначається рівнянням (3): 

t1 = Ỹ 1 • 0,18 =( y0 • R1 - i0  • R1 • 0,3) • 0,18 = R1 (y0  - 0,3 • i0 ) • 0,18 =  

= r • R0 • (y0 - 0,3 • i0 ) • 0,18.                      (3)

 У другому році податок на прибуток з урахуванням наданої пільги (t2) 

можна представити за допомогою  формули (4):  

t2 = Ỹ2• 0,18,                                                                                                   (4)                           

де основні складові рівняння розраховуються за такими формулами: 

Ỹ2 = Y2  - Δіd2 = y0  • r • R1 - Δіd2 =  y0 • r •  R1 - i0  • r • R1 • 0,3 = r • R1 (y0 - 0,3i0); 
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Y2 = y0 • R2 = y0 • r • R1;   

R2 = r • R1; 

Δіd2 = 0,3 • І2  = 0,3• i0  • r • R1; 

І2 = i0 • R2 = i0  • r • R1. 
 

Отже, 

t2 = r • R1 (y0 - 0,3i0 ) • 0,18 = r
 2 

• R0 (y0 - 0,3i0 )• 0,18.                               

У третьому році податок на прибуток з урахуванням наданої пільги (t3) 

можна представити за допомогою формули (5) :  

t3 = Ỹ3 • 0,18,                                                                                                          (5)  

де:  

Ỹ3 = Y3 - Δіd3 = y0  • r
2
 • R1 - Δіd3 = y0 • r

2
 •  R1 - i0  • r

2
 • R1 • 0,3 = r

2
 • R1 (y0 - 0,3i0 ). 

Y3 = y0 • R3 = y0 • r
2
 • R1;   

R3 = r
2
 • R1; 

Δіd3 = 0,3 • І3  = 0,3• i0  • r
2
 • R1; 

І3 = i0 • R3 = i0  • r
2
 • R1. 

 

Отже,  

t3 = r
2
 • R1 (y0 - 0,3i0 ) • 0,18 = r

3 
• R0 • (y0 - 0,3i0 )• 0,18.                                   (6) 

Узагальнення наведених вище рекурентних співвідношень (1–5) моделі 1 

щодо визначення податку на прибуток у рамках податкового стимулювання 

інноваційної діяльності підприємств дозволяє сформулювати умови моделі у 

загальному вигляді (6).   

У рамках першого підходу (додаткового зменшення бази оподаткування на 

30% витрат на інноваційну діяльність) сума податку на прибуток підприємства з 

урахуванням наданої пільги у j–му році реалізації проекту (tj) визначається 

рівнянням:   

                                     18,0)3,0( 000  iyRrt j

j ,                                                  (7) 

де r – темп зростання чистого доходу від реалізації товарів;  

0R  – фактичний чистий дохід від реалізації товарів базового року; 
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0y  – частка прибутку до оподаткування в обсязі чистого доходу від реалізації 

товарів у базовому році, 000 RYy  ; 

0Y   – прибуток до оподаткування у базовому році;   

0i  – частка фактичних витрат на інноваційну діяльність в обсязі чистого 

доходу від реалізації товарів у базовому році, 000 RIi  ;   

0I  – фактичні витрати на інноваційну діяльність; 

0,18 – ставка податку на прибуток підприємств (коефіцієнт). 

 

Модель 2 – пряме зменшення суми податку на прибуток шляхом надання 

інноваційного податкового кредиту (при здійсненні наукових досліджень, 

розробок та інноваційної діяльності підприємств. 

Другий підхід до податкового стимулювання інноваційної діяльності 

підприємств у багатьох країнах застосовується одночасно із застосуванням 

методів прискореної амортизації (що обумовлює додаткове зменшення бази 

оподаткування).  

Як відомо, в Україні з 1 січня 2017 р., враховуючи міжнародний досвід, 

запроваджено додаткову (преміальну) амортизацію основних засобів четвертої 

групи, що нараховується за прямолінійним методом – 50% первісної вартості 

(допустимий строк амортизації дорівнює два роки) (п.43 підрозділу 4 

"Особливості справляння податку на прибуток підприємств" Податкового кодексу 

України). Цей метод нарахування амортизації застосовується для основних 

засобів, які використовуються у власній господарській діяльності.  

Враховуючи, що стимули у вигляді додаткової (преміальної) амортизації 

поширюються на всі інвестиції в основні засоби 4-ої групи, при розробці 

інструментарію оцінки нових видів податкових пільг вищенаведена пільга до 

моделі не включалася. 

Оцінка параметрів моделі 2 потребує спочатку визначення сум податку на 

прибуток підприємств у перший, другий та третій рік реалізації інноваційного 

проекту (p1, p2, p3) без урахування пільги у формі податкового кредиту:  
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p1= (r • R0 • y0 ) • 0,18; 

p2= (r
2
 • R0 • y0 ) • 0,18; 

p3= (r
3
 • R0 • y0 ) • 0,18. 

Витрати на наукові дослідження, розробки та інноваційну діяльність у 

першому році реалізації інноваційного проекту I = i0  • r • R0. 

Сума податкового кредиту першого року (у розмірі 30% витрат на 

інноваційну діяльність у рамках реалізації проекту), (K1) визначається як: 

K1 = 0,3 • r • R0 • i0.                                                                                                                                  (8) 

 

Обсяг фінансових ресурсів, акумульованих підприємством на першому році 

реалізації інноваційного проекту при застосуванні податкової пільги з податку на 

прибуток за моделлю 2 (E1) розраховується за таким рівнянням: 

E1 = r • R0 • y0  • 0,18 - 0,3 • r • R0 • i0 = r • R0  • (y0 • 0,18 - 0,3 • i0).              (9) 

 

Сума податкового кредиту другого року (K2) у розмірі 30% приросту у 

другому році витрат на інноваційну діяльність у рамках реалізації проекту 

визначається як: 

K2 = (r
2
 • R0 • i0  -  r • R0 • i0 ) •  0,3 = r • R0 • i0  (r - 1) •  0,3;                         (10) 

 

Сума податкового кредиту третього року (K3) у розмірі 30% приросту у 

третьому році витрат на інноваційну діяльність у рамках реалізації проекту 

знаходиться за формулою: 

K3= ( r
3
 • R0 • i0  -  r

2
 • R0 • i0 ) •  0,3 = r

2
 • R0 • i0  (r - 1) •  0,3.                      (11) 

Виходячи із вищенаведених рівнянь моделі 2, встановлено формульні 

показники оцінки втрат бюджету від інноваційної пільги з податку на прибуток та 

обсягу фінансових ресурсів, акумульованих підприємством при її застосуванні, за 

різними варіантами розмірів податкового кредиту (табл. 5.1, розраховано  на 

основі запропонованої моделі 2). 

 

Втрати бюджету від інноваційної пільги та відповідно обсяг фінансових 

ресурсів, акумульованих підприємством при її застосуванні у j–му році (Vj), 

розраховуються за формулою: 
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                                           054,000  iRrV j

j .                                          (12) 

У рамках другого підходу (пряме зменшення податку на прибуток на суму 

інноваційного податкового кредиту у розмірі 30% приросту витрат на інноваційну 

діяльність підприємства) втрати бюджету від інноваційної пільги та, відповідно,  

обсяг фінансових ресурсів, акумульованих підприємством при її застосуванні у j–

му році реалізації проекту, визначається рівнянням: 

                                  3,0)1(00

)1(   riRrV j

j .                                           (13) 

 

Запропонований модельний інструментарій оцінки нових податкових пільг з 

податку на прибуток дозволяє здійснювати сценарні розрахунки наслідків їх 

застосування на мікро- та макрорівнях: як обсягів фінансових ресурсів, що 

можуть бути акумульовані підприємством при використанні інноваційної пільги з 

податку на прибуток, так і втрат бюджету від її надання за різними моделями та 

варіантами розміру пільг.  

Вищенаведені моделі податкового стимулювання інноваційної діяльності 

підприємств апробовані для оцінки бюджетних наслідків запровадження 

інноваційної пільги для підприємств промисловості України та базуються на 

інформації Державного комітету статистики України (табл.5.1).   

За нашими розрахунками, надання інвестиційної пільги за підходом 2 

забезпечує більший обсяг акумульованих ресурсів для підприємств, що 

реалізують інноваційні проекти, особливо у першій рік пільгового оподаткування. 

Однак з погляду бюджетних наслідків пільгове оподаткування за першим 

підходом приводитиме до менших втрат бюджетних надходжень, а отже, 

виникнення менших додаткових ризиків бюджетної дестабілізації.  

Додатковими джерелами покриття втрат бюджету внаслідок надання 

підприємствам податкових інноваційних пільг є фінансові ресурси, отримані від 

приватизації, управління державною власністю та збільшення податкових 

надходжень від здійснення заходів щодо запобігання ухиленню підприємств від 

сплати податків та інших заходів щодо зменшення тіньової економіки. 

Досліджено ухилення від сплати ПДВ як складову тіньової економіки.  
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Таблиця 5.1 

Прогнозна оцінка обсягу фінансових ресурсів, акумульованих підприємствами 

при застосуванні інноваційної пільги з податку на прибуток  

Підприємства 

Чистий  

дохід від 

реалізації 

товарів, 

млн. грн. 

(R0) 

Частка  

витрат на 

інноваційну 

діяльність 

(i0)* 

Модель 1 Модель 2 

роки 

усього, 

млн. грн. 

роки 

усього,  

млн. грн. 

пер-

ший 

дру-

гий 

тре-

тій 

пер-

ший 

дру-

гий 

тре-

тій 

Усього по 

промисловості 

України,  

зокрема за 

підприємствами: 

2 726 612,9 
0,0033 500,9 516,5 532,5 1549,9 2699,4 86,3 88,9 2874,6 

0,01 1518,0 1565,1 1613,6 4696,7 8179,8 261,4 269,5 8710,8 

ДП "Енергоатом" 36067,86 
0,0033 6,63 6,83 7,04 20,50 35,71 1,14 1,18 38,03 

0,01 20,08 20,70 21,34 62,13 108,20 3,46 3,57 115,23 

ПАТ "Українська 

залізниця" 
66570,16 

0,0033 12,23 12,61 13,00 37,84 65,90 2,11 2,17 70,18 

0,01 37,06 38,21 39,40 114,67 199,71 6,38 6,58 212,67 

ПАТ "Турбоатом" 2166,94 
0,0033 0,40 0,41 0,42 1,23 2,15 0,07 0,07 2,28 

0,01 1,21 1,24 1,28 3,73 6,50 0,21 0,21 6,92 

ПАТ "Азот" 9041,04 
0,0033 1,66 1,71 1,77 5,14 8,95 0,29 0,29 9,53 

0,01 5,03 5,19 5,35 15,57 27,12 0,87 0,89 28,88 

ПАТ 

"Укрелеваторпром" 
598,78 

0,0033 0,11 0,11 0,12 0,34 0,59 0,02 0,02 0,63 

0,01 0,33 0,34 0,35 1,03 1,80 0,06 0,06 1,91 

ПАТ 

"Дніпропетровськи

й агрегатний завод" 

342,75 

0,0033 0,06 0,06 0,07 0,19 0,34 0,01 0,01 0,36 

0,01 0,19 0,20 0,20 0,59 1,03 0,03 0,03 1,09 

ПАТ 

"Насосенергомаш" 
1179,99 

0,0033 0,22 0,22 0,23 0,67 1,17 0,04 0,04 1,24 

0,01 0,66 0,68 0,70 2,03 3,54 0,11 0,12 3,77 

Примітка: * – частка витрат на інноваційну діяльність в обсягу чистого доходу від 

реалізації продукції (товарів, робіт, послуг): 0,0033 – середній показник у промисловості;  

0,01 – прогнозна оцінка. 

Джерело: розраховано автором. 
 

За результатами досліджень автором розроблено методичний підхід до 

оцінки на рівні підприємств обсягів ухилення від сплати ПДВ. Цей підхід 

базується на застосуванні методу оцінки  податкового розриву. Показник 

податкового розриву (tax gap) використовується у ряді розвинених держав світу 

для оцінки ефективності функціонування системи оподаткування, а також 

окремих податків [335, с.174–175]. Податковий розрив дорівнює різниці між 

потенційними надходженнями, обчисленими відповідно до чинного 

законодавства, та фактично отриманими податковими надходженнями. Для 

оцінки обсягів потенційних надходжень ПДВ по окремих підприємствах у якості 

потенційної бази оподаткування використано показник доданої вартості, що 

створена підприємством. Його розрахунок необхідно здійснювати із 

застосуванням прямого методу додавання (адитивного методу) як сума заробітної 
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плати (з ЄСВ), валового прибутку, амортизації, податків на виробництво (інших 

податків і зборів) за мінусом отриманих підприємством субсидій. Обсяг 

потенційних надходжень є добутком розрахованого показника створеної 

підприємством доданої вартості на стандарту ставку ПДВ.  

Для оцінки реальних обсягів створеної підприємствами доданої вартості 

доцільно здійснюватися корегування (донарахування) її складових - заробітної 

плати і відповідно ЄСВ, валового прибутку, з урахуванням основних фінансово-

економічних показників підприємства і відповідного виду економічної діяльності. 

Корегування заробітної плати по підприємствах може базуватися на показниках 

відхилення частки заробітної плати у загальному обсязі реалізованої продукції по 

підприємству і за відповідним видом економічної діяльності. Скоригована 

величина валового прибутку є різницею між скоригованим показником доходу від 

операційної діяльності (доходу від реалізації товарів (робіт, послуг) та 

собівартістю придбаних (виготовлених) та реалізованих товарів (робіт, послуг). 

Оскільки ухилення підприємств від ПДВ відбувається внаслідок заниження 

створеної ними доданої вартості, то оцінки втрат державних доходів повинні 

збільшуватися на суми несплати інших податків і зборів – податку на прибуток 

підприємств, податку на доходи фізичних осіб, а також ЄСВ.  

З метою недопущення операцій з ухилення від сплати податків 

(застосовуючи податкові схеми ухилення, методи агресивного планування) мають 

запроваджуватися інструменти, що за своєю економічною сутністю можуть 

спонукати підприємства до ведення легального бізнесу. Зокрема, пропонується 

удосконалювати інструменти податкового контролю та інструменти державного 

стимулювання до інноваційного розвитку підприємств, які здійснюють легальний 

бізнес.   

Для забезпечення стимулюючого впливу оподаткування на розвиток 

національної економіки запропоновано: 1) встановити у Податковому кодексі 

України у розділі ІІІ "Податок на прибуток підприємств" чіткий перелік постійних 

податкових різниць, які коригуватимуть фінансовий результат до оподаткування 

(за даними фінансової звітності), або запровадити єдиний норматив – граничний 
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рівень невиробничих витрат, які братимуться до уваги  при розрахунку бази 

оподаткування податком на прибуток; 2) переглянути норми оподаткування 

прибутку у зв'язку із запровадженням окремого обліку для підприємств з 

оборотом, меншим від 20 млн. грн.; 3) застосовувати методи капіталізації та 

амортизації окремих витрат; 4) розцінювати податкову прискорену амортизацію як 

вид податкової пільги для стимулювання придбання або створення основних 

засобів і нематеріальних активів з метою розробки і запровадження інновацій та 

включити  її в Довідник податкових пільг, що є втратами доходів бюджету; 5) 

встановити, що у випадку реалізації великомасштабних інноваційно-

інвестиційних проектів (дорожчих від 10 млн. грн. на рік), інноваційна податкова 

пільга має надаватися на проекти, які дістали позитивний експертний висновок 

державної експертизи щодо пріоритетності для держави таких розробок і 

впровадження інновацій, та взяті на облік Міністерством освіти та науки України 

або зареєстровані Міністерством економічного розвитку і торгівлі України.  

У Митному кодексі України пропонуємо передбачити звільнення від 

оподаткування ввізним митом при ввезенні на митну територію України та 

надання митного режиму імпорту устаткування (обладнання) та комплектуючих 

виробів до нього, що ввозяться суб'єктами господарювання винятково для 

здійснення науково-технічної діяльності та впровадження інновацій у рамках 

національних інвестиційних та інноваційних проектів, а також науково-дослідних 

приладів, обладнання, запасних частин і витратних матеріалів до них, наукової 

літератури для забезпечення власної наукової та науково-технічної діяльності 

установам, внесеним до Державного реєстру наукових установ, та вищим 

навчальним закладам, за умови, що зазначені товари не є підакцизними та 

виготовлені не більше ніж три роки тому, не виробляються та не мають аналогів в 

Україні. 

Для оцінки дієвості державного стимулювання інноваційної діяльності 

підприємств та досягнення інших задекларованих цілей сталого розвитку України 

необхідно застосовувати показники, які відображають формування інвестиційного 
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потенціалу підприємств. При цьому слід розширити інструменти фінансового 

контролю за досягненням цих показників.  

Доведено необхідність доповнити склад показників, наведених у пункті 4 

"Інвестиційна та інноваційна діяльність" Переліку основних показників, що 

характеризують економічний потенціал суб‟єкта господарювання (додаток 2 

Методичних рекомендацій з питань методологічного забезпечення складення 

середньо- та довгострокових стратегічних планів розвитку державних 

підприємств, державних акціонерних товариств і господарських структур (наказ 

Мінекономрозвитку України № 971 від 14.08.2013 р.)) [253], такими показниками: 

1) інвестиційна норма (рівень нагромадження основного капіталу підприємств 

державного сектору економіки, % від доданої вартості); 2) рівень прибутковості 

(частка валового прибутку, % від доданої вартості); 3) рентабельність 

інвестиційної та фінансової діяльності державних підприємств.  

Інструменти державних (публічних) закупівель за інноваційним 

пріоритетом. Інтенсивність застосування цього інструменту має бути високою, 

оскільки проведення закупівель за таким критерієм спонукатиме підприємства до 

виробництва інноваційних видів продукції (робіт, послуг). Це потребуватиме 

внесення змін до Закону України "Про публічні закупівлі", який установлює 

правові та економічні засади здійснення закупівель товарів, робіт і послуг для 

забезпечення потреб держави та територіальної громади [260]. На сьогодні, метою 

цього Закону є забезпечення ефективного та прозорого здійснення закупівель, 

створення конкурентного середовища у сфері публічних закупівель, запобігання 

проявам корупції у цій сфері, розвиток добросовісної конкуренції. Цим Законом 

(статтею 28) встановлено, що критеріями оцінки при здійсненні публічних 

закупівель є ціна (у разі здійснення закупівлі товарів, робіт і послуг, що 

виробляються, виконуються чи надаються не за окремо розробленою 

специфікацією (технічним проектом), для яких існує постійно діючий ринок). 

Законом передбачено, що у разі здійснення закупівлі, яка має складний або 

спеціалізований характер (у тому числі консультаційних послуг, наукових 

досліджень, експериментів або розробок, дослідно-конструкторських робіт), - ціна 
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разом з іншими критеріями оцінки, зокрема, такими як: умови оплати, строк 

виконання, гарантійне обслуговування, експлуатаційні витрати, передача 

технології та підготовка управлінських, наукових і виробничих кадрів. Існування 

цієї норми лише частково вводить критерій "складного або спеціалізованого 

характеру закупівлі". Пропонуються поряд з ціновим критерієм застосовувати 

критерій інноваційного пріоритету та внести відповідні зміни до статей 1 та 28 

цього Закону. Враховуючи, що обсяг публічних закупівель досить значний (у 2016 

р. здійснено закупівель на суму 274,9 млрд. грн., а у 2017 р. близько 777 млрд. 

грн.) це стане значним стимулом до активізації інноваційної діяльності 

підприємств.    

Інструмент державних гарантій по кредитах підприємствам на придбання 

технологій, які не мають вітчизняних аналогів. Інтенсивність застосування 

інструменту надання державних гарантій має бути зменшена, враховуючи існуючі 

втрати бюджету від непогашення кредитів підприємствами. У науковій літературі 

зазначаються як позитивні, так і негативні ефекти від застосування цього 

інструменту [125; 129; 187; 188]. В.Зимовець зазначав, що "державні гарантії під 

кредити підприємствам можуть бути дієвим інструментом проведення державної 

політики, спрямованої на реалокацію обмежених фінансових ресурсів для 

реалізації пріоритетних завдань економічного розвитку. Особливо актуальним 

такий інструмент фінансової підтримки підприємств реального сектору економіки 

є в умовах дефіциту “живих” грошей, характерного для країн із нестійкими, 

проблемними державними фінансами [129, с.57]. "Надаючи гарантії 

підприємствам під банківські кредити або інші форми боргового фінансування, 

держава бере на себе зобов‟язання погасити такі борги в разі технічного дефолту" 

[129, с.57].  

Сума простроченої заборгованості позичальників перед державним 

бюджетом за отримані в попередні періоди гарантії протягом 2016 р. зросла 

більше ніж в 2,5 раза порівняно з попереднім роком [125]. Надходження до 

державного бюджету як плата за надані державою гарантії у 2016 р. порівняно з 

2015 р. зменшились з 86% до 79% від запланованої суми. Водночас створені 
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Урядом відповідні дорадчі органи не забезпечили на належному рівні виконання 

своїх функцій, зокрема, протягом 2015–2016 рр. Комісією з питань простроченої 

заборгованості перед державою за кредитами, залученими державою або під 

державні гарантії проведено лише одне засідання, а засідання Міжвідомчої 

робочої групи із забезпечення моніторингу ефективного використання коштів, 

залучених суб‟єктами господарювання та головними розпорядниками бюджетних 

коштів під державні гарантії за ці два роки взагалі не проводились [125]. 

Враховуючи високі фіскальні ризики, які виникають при наданні державних 

гарантій по кредитах підприємствам, а також ефективність цього інструменту для 

підприємств та держави, оскільки є доступним додаткове джерело фінансування 

інноваційної діяльності, пропонується упродовж перехідного періоду (до третього 

етапу розвитку інноваційної, конкурентоспроможної економіки) використовувати 

цей інструмент, здебільшого для придбання технологій, які не мають вітчизняних 

аналогів. Встановлення додаткових контрольних заходів, що 

унеможливлюватимуть втрати бюджету, дозволить застосовувати цей інструмент 

у повному обсязі.    

Інструмент державного замовлення на кваліфікованих працівників 

відповідно до вимог інноваційної економіки. Інтенсивність застосування цього 

інструменту має бути надзвичайно високою, проте відсутність послідовності та 

узгодженості із потребами забезпечення національної інноваційної  системи при 

здійсненні державного замовлення на підготовку кваліфікованих працівників 

відповідно до вимог інноваційної економіки може створити ризики 

неефективного використання бюджетних коштів.  

У зв'язку з цим пропонується до процесу обговорення та визначення потреб 

підприємств реального сектору економіки залучати фахівців підприємств. Це 

може спонукати підприємства до співфінансування освіти та підвищення 

кваліфікації працівників.  

 Вибір інструментів державного регуляторного впливу на тарифи природних 

монополій, інноваційну діяльність державних і комунальних підприємств, 

виконання інвестиційних зобов‟язань приватизованими підприємствами залежить 
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від рівня соціальної відповідальності підприємств, наявності фінансових ресурсів 

для інвестування в інноваційну діяльність.    

Напрями стимулювання підприємств шляхом доповнення додатковими 

преференціями за їх пайову участь у фінансуванні державних інвестиційних 

проектів в економічно слабких регіонах, зокрема:  

 в отриманні державних замовлень (норма має враховуватися урядом при 

підготовці проекту постанови Кабінету Міністрів України щодо державного 

замовлення на підготовку фахівців, наукових, науково-педагогічних та 

робітничих кадрів, на підвищення кваліфікації та перепідготовку кадрів у 

відповідному році); 

 здійсненні публічних закупівель із застосуванням переговорної процедури 

(потребує внесення змін до статті 33 Закону України "Про публічні закупівлі" 

щодо доповнення умов застосування конкурентного діалогу); 

 використанні державного та комунального майна на умовах концесії (слід 

внести зміни у порядок проведення концесійного конкурсу, визначений Законом 

України "Про концесії"). Відповідно до цього Закону, у концесію можуть 

надаватися об'єкти права державної чи комунальної власності, які  

використовуються  для  здійснення діяльності у таких сферах: надання послуг 

міським громадським транспортом; пошук,  розвідка родовищ корисних копалин і 

їх видобування; будівництво та експлуатація автомобільних доріг, залізниць, 

аеропортів, злітно-посадкових смуг  на  аеродромах, морських  і річкових  портів  

та  їх  інфраструктури;  надання послуг у житлово-експлуатаційній сфері тощо. 

Рішення про надання концесії  на  об'єкт  права  державної власності за 

результатами концесійного конкурсу приймає Кабінет Міністрів України або 

уповноважений ним орган виконавчої влади, а  на об'єкт  права  комунальної 

власності - уповноважений орган місцевого самоврядування [256]. Концесія на 

об'єкти права державної власності надається з урахуванням загальнодержавних 

інтересів і максимального забезпечення інтересів споживачів товарів (робіт, 

послуг). Концесія на об'єкти права комунальної власності  надається з   

урахуванням   інтересів   регіону,  територіальної  громади  в забезпеченні  
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споживачів  товарами  (роботами, послугами), які проживають на території 

відповідної адміністративно-територіальної одиниці. Слід внести зміни до статті 7 

"Основні засади проведення концесійного конкурсу" Закону України "Про 

концесії"; 

 отриманні права оренди земельних ділянок для господарської діяльності 

(внести зміни до Земельного кодексу України, Цивільного кодексу України,  

Закону України "Про оренду землі" [257] в частині порядку набуття права оренди 

на конкурентних засадах (аукціону чи конкурсу); 

 реалізації проектів державно-приватного партнерства за умови збереження 

державного контролю за наданням соціальних послуг (внести зміни до Закону 

України "Про державно-приватне партнерство" та постанов уряду щодо 

організації здійснення державно-приватного партнерства). 

Таким чином, вибір інструментів та інтенсивності їх застосовування дає 

можливість вибудувати каркас інституційного забезпечення ефективної 

фінансової взаємодії держави та підприємств для розвитку інноваційної, 

конкурентоспроможної економіки.  

 

 

5.2. Інституційне забезпечення ефективної фінансової взаємодії  держави та 

підприємств 

 

Інституційне забезпечення ефективної фінансової взаємодії держави та 

підприємств з метою інвестування у розвиток економіки в умовах глобальної 

конкуренції потребує удосконалення інституцій для забезпечення: ефективної та 

результативної державної підтримки, утримання макроекономічної стабільності, 

здійснення публічних закупівель та державних замовлень, а також обмежень 

видів діяльності, формування умов здійснення господарських операцій, 

включаючи умови оподаткування, моніторингу дотримання норм та правил 

реалізації державної фінансової політики.   

Ключовим напрямом вдосконалення державного управління інвестиційною 

активізацією інноваційного підприємництва та ефективного використання 
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регіонального потенціалу має стати інноваційний ліфт, тобто мережа інститутів 

розвитку та підтримки нововведень на всіх стадіях їхнього життєвого циклу з 

наданням державних гарантій за кредитами малому наукоємному бізнесу і митних 

пільг вітчизняним експортерам високих технологій [111; 325, с. 54]. 

Це потребує удосконалення управління державними фінансами в Україні, 

оскільки упродовж останніх років супроводжується проблемами інституційного 

характеру у цій сфері, зокрема спрямованістю на вирішення поточних завдань, 

відсутністю належних інститутів розвитку на інноваційній основі, слабкістю 

державного індикаторного моніторингу фіскальної системи та контролю з боку 

суспільства за формуванням і результативністю використання державних 

фінансових ресурсів. Саме ці питання потребують відповідного забезпечення, 

тобто встановлення чітких, прозорих норм і правил, які б забезпечували 

взаємозв‟язок фінансової політики з національними загальноекономічними 

пріоритетами стійкого розвитку, фінансовою стратегією; послідовність 

досягнення пріоритетів, що забезпечується відповідними державними 

інвестиційними проектами, інноваційно-інвестиційними проектами підприємств, 

а також механізми їх реалізації на макро-, мезо- та мікрорівнях. Ці проблеми лише 

частково вирішуються реалізацією Стратегії модернізації системи управління 

державними фінансами в Україні, що мала здійснюватися за основними 

принципами, рекомендованими Європейською Комісією, зокрема: 

 системність і послідовність політики та дій у сфері державних  

фінансів, що потребує високого рівня організації роботи державних інституцій, 

повноти, точності і надійності інформації про стан та розвиток державних 

фінансів; 

 ефективність управлінських рішень, у тому числі щодо використання 

бюджетних коштів, які повинні бути спрямовані на досягнення стратегічних цілей 

та базуватися на результатах аналізу поточної ситуації, попередньому досвіді та 

оцінці майбутнього впливу; 

 відкритість і прозорість, що передбачає доступність для суспільства 

і засобів масової інформації процедур розгляду та ухвалення рішень щодо 
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спрямування державних фінансів, обов'язкове оприлюднення виявлених у процесі 

контролю фактів їхнього незаконного, нецільового та неефективного 

використання, підзвітність та відповідальність суб‟єктів сфери державного 

управління за прийняття та невиконання управлінських рішень [301]. 

Однією із основних цілей сталого розвитку економіки України 324 

визначено забезпечення промисловості, інновацій та інфраструктури шляхом: 

розвитку якісної та доступної інфраструктури, яка базується на використанні 

інноваційних технологій. Це передбачає удосконалення державного стратегічного 

інвестиційного планування, підвищення якості використання бюджетних коштів, 

а також досягнення стійкості державних фінансів та мінімізації ризиків втрати 

довіри суспільства.  

Окрім перелічених вище, невирішеними залишаються питання щодо 

стратегічних напрямів здійснення капітальних інвестицій на середньостроковий 

період. Система управління державними інвестиціями як важлива складова 

державної підтримки підприємств повинна включати такі елементи:  

1) законодавче закріплення інвестиційної політики та стратегії її реалізації; 

планування державних інвестицій відповідно до національних пріоритетів;  

2) оцінка і відбір державних інвестиційних проектів та інноваційно-

інвестиційних проектів підприємств (які співфінансуються державою); облік 

відібраних і профінансованих проектів; державний фінансовий аудит державних 

інвестиційних проектів та інноваційно-інвестиційних проектів підприємств на 

всіх етапах реалізації;  

3) забезпечення узгодженості річних показників державного та місцевих 

бюджетів розвитку  і прогнозних показників на наступні за плановим два 

бюджетних періоди щодо фінансування (співфінансування) державних 

інвестиційних проектів та проектів підприємств.  

При цьому, доцільно враховувати інвестиції держави на реалізацію чітко 

визначених пріоритетів, що здійснюватимуться через взаємопов‟язані проекти в 

рамках державно-приватного партнерства. Поширення програмно-цільового 

методу на такі видатки надасть можливість підвищити якість використання 
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бюджетних коштів і досягти встановлених цілей. Важливим є також розроблення 

порядку оцінки загальної ефективності використання бюджетних коштів у 

рамках виконання національних проектів, бюджетних програм. Відповідно до 

Бюджетного кодексу України, результати оцінки ефективності виконання 

бюджетних програм, у тому числі висновки органів виконавчої влади, 

уповноважених на здійснення фінансового контролю за дотриманням 

бюджетного законодавства, є підставою для ухвалення рішень про внесення у 

встановленому порядку змін до бюджетних призначень поточного бюджетного 

періоду, відповідних пропозицій до проекту бюджету на плановий бюджетний 

період та до прогнозу бюджету на наступні за плановим два бюджетні періоди, 

включаючи зупинення реалізації відповідних бюджетних програм. Програмно-

цільовий метод у бюджетному процесі передбачає складання прогнозу 

бюджету на наступні за плановим два бюджетні періоди (з урахуванням потреб 

у державних інвестиціях).  

Статтею 32 "Організаційні засади складання проекту Державного бюджету 

України" Бюджетного кодексу України передбачені процедури визначення 

Міністерством фінансів України загального рівня доходів, видатків і 

кредитування бюджету та оцінки обсягу фінансування бюджету для складання 

проекту Державного бюджету України, індикативних прогнозних показників 

Державного бюджету на наступні за плановим два бюджетні періоди, які 

уточнюють норми статті 21. Законодавчо визначені процедури мають 

здійснюватися з урахуванням інвестиційних проспектів (планів) і потреб 

фінансування.  

При цьому, доцільно враховувати, що залежно від тривалості періоду 

й обсягу завдань розрізняють фінансову стратегію і фінансову тактику. 

Концептуальні засади довгострокової фінансової політики, розраховані на 

перспективу, слід викласти у Стратегії розвитку фінансової системи, яка має 

забезпечити єдність цілей і інструментів фінансової політики і цілей розвитку 

економіки в довгостроковій перспективі. Фінансова стратегія набуває реальності 
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у формі основних засад довгострокової грошово-кредитної та податково-

бюджетної політики (фіскальної політики).  

Ця стратегія має бути основою для формування напрямів розвитку 

фінансів держави, а також формування фіскального простору. Фінансова 

тактика спрямована на вирішення річних завдань.  

Вищезазначені Стратегії розвитку можуть розроблятися і узгоджуватися  

Міністерством фінансів України, Міністерством економічного розвитку і 

торгівлі України, НБУ та затверджуватися Кабінетом Міністрів України. 

Виконавцями можуть бути міністерства, служби, агентства, Фонд 

державного майна та інші регулятори, визначені законодавством, зокрема 

керівники державних підприємств, наглядові ради, ради директорів цих 

підприємств. Функції контролю за виконанням стратегічних заходів доцільно 

здійснювати Рахунковій палаті України, Державній аудиторській службі 

України.  

Моніторинг на постійній основі щодо досягнення стратегічних цілей, 

отримання попередньо очікуваних результатів, що встановлюються у 

кількісному вираженні, та стану фіскальної системи загалом, має 

здійснюватися Міністерством фінансів України. При цьому, важливе 

значення має кількісна оцінка результативних показників стратегічних 

планів, які можуть змінюватися під впливом коливання вартості ресурсів у 

часі.  

Фінансовий контроль за реалізацією цілей має включати контроль за їх 

фінансовим забезпеченням. Враховуючи, що необхідною передумовою 

сталого та ефективного розвитку національної економіки (в т.ч. державного 

сектору економіки), є активізація інноваційно-інвестиційних процесів, 

необхідно розширити інструменти фінансового контролю за рахунок 

показників, що відображають формування інвестиційного потенціалу 

суб‟єктів господарювання. Для моніторингу досягнення задекларованих 

Цілей сталого розвитку України пропонуємо завдання доповнити новими 

індикаторами (табл. 5.2).  
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Таблиця 5.2 

Нові індикатори моніторингу досягнення цілі 9  

"Промисловість, інновації та інфраструктура" 
Завдання Індикатори 

9.1 "Розвивати якісну, надійну, сталу та доступну 

інфраструктуру, яка базується на використанні 

інноваційних технологій, у т. ч. екологічно чистих видів 

транспорту" 

9.1.5 "Інвестиційна норма (відношення обсягів 

нагромадження основного капіталу у поточному періоді 

до доданої вартості підприємств за ВЕД "Транспорт, 

складське господарство, поштова та кур‟єрська 

діяльність"), %" 

9.4 "Сприяти прискореному розвитку високо- та 

середньовисокотехнологічних секторів переробної 

промисловості, які формуються на основі використання 

ланцюгів "освіта – наука – виробництво" та кластерного 

підходу за напрямами: розвиток інноваційної 

екосистеми; розвиток інформаційно-

телекомунікаційних технологій (ІКТ); застосування ІКТ 

в АПК, енергетиці, транспорті та промисловості; 

високотехнологічне машинобудування; створення 

нових матеріалів; розвиток фармацевтичної та 

біоінженерної галузей" 

9.4.4 "Інвестиційна норма (відношення обсягів 

нагромадження основного капіталу у поточному періоді 

до доданої вартості підприємств, які належать до 

високо- та середньовисокотехнологічних секторів 

переробної промисловості, зокрема, з виробництва 

фармацевтичних продуктів і препаратів; хімічної 

продукції; машинобудування; комп‟ютерів, електронної 

та оптичної продукції; повітряних і космічних літальних 

апаратів, супутнього устаткування відповідно до 

КВЕД)), %"; 

9.4.5 "Рівень прибутковості (відношення обсягів 

валового прибутку, змішаного доходу від операційної 

діяльності до доданої вартості підприємств) 

9.5 "Створити фінансову та інституційну системи 

(інноваційну інфраструктуру), що забезпечуватимуть 

розвиток наукових досліджень та науково-технічних 

(експериментальних) розробок" 

9.5.3 "Інвестиційна норма (відношення обсягів 

нагромадження основного капіталу у поточному періоді 

до доданої вартості підприємств, що здійснюють 

наукові дослідження та науково-технічні 

(експериментальні) розробки). 

Джерело: складено автором. 
 

Додаткові індикатори – "інвестиційна норма" та "рівень прибутковості" 

суб‟єктів господарювання державного сектору економіки – пропонуємо внести 

також до Критеріїв визначення ефективності управління об'єктами державної 

власності, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 19.06.2007 р. 

№ 832, та Методичних рекомендацій застосування критеріїв визначення 

ефективності управління об'єктами державної власності, затверджених наказом 

Міністерства економічного розвитку і торгівлі України від 15.03.2013 р. № 253 до 

таких додатків: 

додаток 4 "Показники виконання фінансових планів суб‟єктів 

господарювання";  

додаток 6 "Показники фінансово-господарської діяльності суб‟єктів 

господарювання"; 

додаток 8 "Інформація щодо оцінки результатів фінансово-господарської 

діяльності суб'єктів господарювання";  
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додаток 13 "Інформація про результати проведення єдиного моніторингу 

ефективності управління об'єктами державної власності".  

Як відомо, згідно із Методичними рекомендаціями оцінка наявності та 

використання економічного потенціалу суб‟єкта господарювання здійснюється за 

напрямами діяльності – фінансова, маркетингова, виробнича, інвестиційно-

інноваційна діяльність, розвиток трудового потенціалу, стан та використання 

активів тощо. Методичні рекомендації з питань методологічного забезпечення 

розробки середньо – та довгострокових стратегічних планів розвитку державних 

підприємств, державних акціонерних товариств та господарських структур  

затверджені наказом Мінекономрозвитку України від 14.08.2013 р. № 971. Проте, 

для оцінки економічного потенціалу підприємства, зокрема інвестиційної та 

інноваційної діяльності, у додатку 2 до цих рекомендацій наводяться лише такі 

показники, що стосуються інвестиційної діяльності: 

 капітальні інвестиції, усього, у тому числі за джерелами фінансування: 

кошти державного бюджету, власні кошти підприємства, інші джерела 

фінансування; 

 загальна сума витрат на інновації; 

 обсяг реалізованої інноваційної продукції; 

 питома вага інноваційної продукції в загальному обсязі реалізованої 

продукції. 

Пропонуємо доповнити склад показників, наведених у пункті 4 

"Інвестиційна та інноваційна діяльність" Переліку основних показників, що 

характеризують економічний потенціал суб‟єкта господарювання (додаток 2 

Методичних рекомендацій з питань методологічного забезпечення складення 

середньо - та довгострокових стратегічних планів розвитку державних 

підприємств, державних акціонерних товариств та господарських структур 

(наказ Мінекономрозвитку від 14.08.2013 р. № 971), такими показниками:    

 інвестиційна норма (рівень нагромадження основного капіталу 

підприємств державного сектора економіки, % від доданої вартості); 

 рівень прибутковості (частка прибутку, % від доданої вартості); 
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 рентабельність інвестиційно-фінансової діяльності державних 

підприємств (рівень витрат інвестиційної та фінансової діяльності у доходах цих 

видів діяльності, %). 

У форматі додатків 3 та 10 вищезазначених Методичних рекомендацій 

передбачено наводити динаміку лише зазначених показників. Пропонуємо ці 

додатки доповнити показниками "інвестиційна норма" та "рівень прибутковості". 

Показники, що пропонуються, мають застосовуватися не лише на стадії 

наступного контролю, але й при здійсненні попереднього контролю, – тобто при 

аналізі і схваленні органами управління середньо - і довгострокових стратегічних 

планів розвитку державних підприємств, інвестиційних та фінансових планів.  

Враховуючи, що інвестиційно-фінансова діяльність підприємств за останні  

роки приносила значні збитки (витрачаючи валовий прибуток, одержаний від 

операційної діяльності), необхідно, аналізуючи рентабельність, виокремлювати 

внесок у загальний результат виробництва, іншої операційної діяльності, 

інвестиційної та фінансової діяльності. Предметом такого аналізу мають стати 

сфери фінансового інвестування та обертання ресурсів при вкладенні коштів в 

асоційовані, дочірні, спільні підприємства, емісії, розміщенні корпоративних прав 

(акцій, облігацій). 

Для зниження рівня збитковості інвестиційно-фінансової діяльності 

вважаємо за доцільне обмежити можливості вкладання вільних ресурсів 

підприємств у фінансові інвестиції, якщо вони значно перевищують реальні 

інвестиції в основний капітал. 

Для оцінки результативності національної економіки поряд із показниками 

ВВП, індексів цін, динаміки виробництва провідних галузей, товарообороту, 

чисельності зайнятих працівників та середньої заробітної плати, величини 

інвестицій та прибутку, обсягів експорту-імпорту використовується показник 

рентабельності, який комплексно відображає економічну ефективність 

діяльності суб‟єктів господарювання. Разом з тим при складанні програмних 

документів державного рівня використовується показник рентабельності лише 

операційної діяльності. Для відображення реальних тенденцій прибутковості в 
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економіці та їх впливу на умовах формування та використання інвестиційного 

потенціалу України пропонуємо, окрім показника рентабельності операційної 

діяльності, застосовувати показники рівня прибутковості (згадувався раніше), 

рентабельності інвестиційно-фінансової діяльності (визначається як рівень 

прибутку (збитку), отриманого від інвестиційної та фінансової діяльності, до  

витрат цих видів діяльності, %) та рентабельності всієї господарської діяльності 

підприємств. 

Порівняльний аналіз фінансового забезпечення у країнах ОЕСР та Україні 

свідчить про необхідність вирішення проблем інвестування в Україні як 

передумови активізації  інноваційної діяльності для довгострокового  розвитку. Ці 

проблеми мають вирішуватися одночасно із відновленням фінансової стійкості 

підприємств (посткризового оздоровлення). Посткризове відновлення розвитку 

національної економіки потребує застосування особливих інструментів та заходів, 

які обираються залежно від характеру кризових явищ (передкризових 

суперечностей, що призвели до порушення рівноваги). А.Гальчинський зазначає, що 

"криза – це механізм не просто розвитку, а корекції маршруту розвитку, 

утвердження траєкторії розвитку, у якому необмежені горизонти, нові, невідомі для 

попереднього стану економіки та суспільства в цілому можливості" 75.  

Розбалансування потоків фінансових ресурсів є однією із основних  

причин повторюваності кризових явищ. Ризики розбалансування зокрема  

є наслідком:  

 невідповідності попиту та пропозиції фінансових ресурсів (у часі, за 

обсягом, зміною ринкової вартості, поточної, приведеної вартості фінансових 

ресурсів); 

  наявність розривів у кругообігу оборотного капіталу (збільшення частки 

ресурсів у товарних запасах, дебіторській заборгованості) або блокування його 

окремих стадій (несвоєчасна оплата товарів, робіт, послуг, списання боргів, за якими 

минув строк позовної давності, проведення бартерних операцій).  

В Україні покриття попиту підприємств на фінансові ресурси, на сьогодні, в  

основному досягається лише шляхом збільшення кредиторської заборгованості за 
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товари, роботи та послуги, інших боргів контрагентам та, в окремих випадках, 

заборгованості із виплати заробітної плати, що забезпечує лише короткострокову 

рівновагу. Проте такі заходи досягнення рівноваги не можуть забезпечити 

якісного збалансування фінансових ресурсів навіть на короткостроковий період, 

оскільки призводять до зростання рівня боргової залежності на тлі низької 

рентабельності та скорочення обсягів реалізації від погіршення 

конкурентоспроможності та зниження попиту на ринку. Рівень боргової 

залежності оцінюється через відносне перевищення обсягів заборгованості 

(включаючи банківські кредити, випущені боргові зобов‟язання та кредиторську 

заборгованість) над власним капіталом підприємств реального сектора економіки. 

При цьому слід враховувати, що збиткові промислові підприємства, котрі не 

можуть залучати ресурси через короткострокові кредити банків, покривають 

попит на фінансові ресурси лише власними та прирівняними до власних 

ресурсами. Існувавші тенденції до зниження процентних ставок є позитивним 

зрушенням, але їх поточний рівень залишається високим для вітчизняних 

промислових підприємств.  

Тим більше, що рентабельність операційної діяльності промислових 

підприємств знизилася з 4,9% за 2008 р. до 1,9% за 2009 р. У 2008 р. по жодному з 

видів діяльності переробної промисловості не досягнуто рівня рентабельності 

більше за 5,5% не кажучи вже про рівень 10–17% (рівень процентних ставок за 

кредитами в іноземній та національній валюті за 2008 р.) та про співвідношення 

рівня рентабельності і процентних ставок у 2009 р. Така ж тенденція зберігалася 

упродовж 2010–2017 рр. 

Потребують належної регуляторної політики та державної підтримки 

вітчизняні промислові підприємства, враховуючи їх фінансовий стан. 

Спрямування державної підтримки промислових підприємств (поряд із 

запровадженням інноваційних бюджетних трансфертів) на здешевлення 

кредитних ресурсів (надання державної гарантії, часткового покриття процентних 

витрат) позитивно позначиться на фінансовому стані підприємств та бюджетній 

сфері у середньостроковій перспективі. 
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Зміна негативного профілю фінансового забезпечення підприємств та 

налаштування ефективних фінансових відносин держави та підприємств потребує 

"не тільки значно збільшити фінансування формування ключових ресурсів, що 

забезпечують сходження по щаблях конкурентоспроможності, а й удосконалити 

структурну політику розвитку в цілому, приділити більшу увагу питанням якості 

ресурсів і ефективності їх використання" [285, с.150]. Це зачіпає проблеми 

підвищення купівельної спроможності виробників та споживачів [232, с.61] 

В Україні, з огляду на актуальність здійснення банківського кредитування, 

державної підтримки інноваційної діяльності та існуючі проблеми у 

промисловості, потребують удосконалення форми надання допомоги, зміни 

пріоритетів у банківському кредитуванні, що у своїй сукупності є фіскальними, 

кредитними та монетарними каналами регуляторного впливу на фінансову 

стійкість підприємства, а також процеси нагромадження основного капіталу. Це 

означає, що ринкові регулятори не здатні забезпечити інновації, якісне 

збалансування фінансових ресурсів на середньострокову перспективу. Усунення 

цих недоліків потребує удосконалення концептуальних підходів до фінансового 

забезпечення розвитку національної економіки та узгодженості інструментів, що 

застосовуються на макро- і мікрорівнях.  

Формування механізмів забезпечення макроекономічної рівноваги лише 

через бюджетну або  банківську системи призводить до утворення нових ризиків 

у інших ланках фінансової системи, що негативно впливає на стійкість і 

тривалість такої рівноваги 309; 320. Відбувається порушення макроекономічної 

рівноваги у середньо- та довгострокових періодах. Реформування фінансової 

системи має бути спрямовано на синхронізацію розвитку суб‟єктів та 

збалансування ресурсів фінансової системи, а також на фінансування інновацій 

для реального сектора економіки через взаємодію держави та підприємств.  

В Україні обмеженість ресурсів підприємств обумовлена, зокрема, такими 

причинами: 

 високою вартістю кредитів для підприємств, яка значно перевищує рівень 

рентабельності їх операційної діяльності. Це перетворює кредити на неефективне 
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і важкодоступне джерело фінансування довгострокових інноваційно-

інвестиційних проектів; 

 нерозвиненістю фондового ринку. Складності введення в обіг проектних 

облігацій та інших цінних паперів підприємств через відсутність фінансової 

довіри у споживачів до таких фінансових інструментів; 

 недоступністю сучасних інструментів фінансового ринку, що 

використовуються у країнах ЄС ("зелені" та комунальні (муніципальні) облігації, 

конвертовані облігації, компенсаційні та субординовані кредити, кредитні 

онлайн-платформи, інвестиційні сертифікати та інші інструменти, визначені, 

зокрема,  Директивою 2014/65/ЄС Європейського парламенту і Ради від 15 травня 

2014 р. про ринки фінансових інструментів, Регламентом (ЄС) №600/2014 379; 

383; 387; 430; 470. 

Зазначені недоліки сформували особливості попиту на гроші, що має 

короткостроковий характер, до них, зокрема, належить дефіцит ресурсів для 

здійснення не лише інвестиційної, а й операційної діяльності.  

Дотепер державні банки, управління якими відноситься до компетенції 

Кабінету Міністрів України (АТ «Ощадбанк», АТ «Укрексімбанк») та 

Міністерства фінансів України (АБ «Укргазбанк», ПАТ КБ «Приватбанк»), 

конкурують між собою як універсальні банківські установи; через їх діяльність 

посилюється «ефект витіснення» (станом на 22.05.2017 р. у портфелях цих 

чотирьох банків сконцентровано понад 250 млрд. грн. ОВДП) та системні 

фінансові ризики. Доцільно переорієнтувати діяльність цих банків на підтримку 

малого, середнього бізнесу та експортерів, інвестиційні програми [337–338]. 

Для оцінки потенціалу для фінансового забезпечення інноваційної 

діяльності підприємств через банківську сферу можуть застосовуватися 

показники: співвідношення вартості кредиту (відсоткові ставки) та 

рентабельності операційної діяльності; рівень доходності цінних паперів 

підприємства та рентабельності його діяльності; рівень боргової залежності 

(визначається як відношення суми довгострокових та поточних зобов'язань до 

власного капіталу) підприємства та рівень прибутковості. Результативність 
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використання фінансових ресурсів пропонуємо оцінювати через показники 

платоспроможності підприємства та приросту створюваної ним доданої вартості. 

На зменшення обсягу доданої вартості, створюваної підприємствами, впливають 

збитки підприємств, які утримуються упродовж тривалого часу. Збитковість 

підприємств утворює ризики для фінансів інших суб‟єктів інституційних 

секторів, зокрема, фінансових корпорацій, сектора загальнодержавного 

управління. Такий стан погіршується внаслідок виведення підприємствами 

капіталу за межі країни, зокрема в офшорні зони.  

Для оцінки процесів відпливу капіталу підприємств реального сектора 

економіки (виведення з господарського обороту на тимчасовій або постійній основі) 

пропонуємо застосовувати  балансовий підхід. Дефіцит або надлишок фінансових 

ресурсів можна розрахувати як різницю між кредиторською та дебіторською 

заборгованістю за товари, роботи та послуги, що включають зміни у обсягах 

зовнішніх торгових кредитів. Перевищення кредиторської заборгованості над 

дебіторською (річні обсяги розрахунків) виявляє можливі технічні розриви у потоках 

фінансових ресурсів, що свідчать, зокрема, про обсяг відпливу оборотного капіталу 

(зроблено припущення, що обсяг помилок у облікових документах контрагентів є 

незначним). За нашими оцінками, чистий відплив капіталу підприємств реального 

сектора становив близько 27,3 млрд. грн. (3,42 млрд. дол. США) у 2012 р. та  

71,4 млрд. грн. (3,27 млрд. дол. США)  у 2015 р., що у декілька разів перевищує 

обсяг інвестицій в інновації, які становили лише 7,3 млрд. грн. у 2012 р. та  

13,4 млрд. грн. у 2015 р. Відплив капіталу реального сектора є лише частиною 

загального виведення коштів з України (отриманих шляхом ухилення від сплати 

податків, злочинністю, корупцією тощо). За оцінками міжнародних організацій, 

упродовж 2004–2013 рр. відплив становив близько 116,8 млрд. дол. США, у тому 

числі у 2012 р. – 21 млрд. дол. США 433; 499; 514.    

В основному виводяться кошти, що накопичуються від застосування 

підприємствами схем ухилення від сплати податків та методів мінімізації 

податкових зобов‟язань з ПДВ, зокрема, у наслідок:  
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 заниження вартості реалізованої продукції порівняно із ринковими цінами, 

що означає заниження бази оподаткування та відповідних зобов‟язань по ПДВ; 

 завищення суми ПДВ у вартості придбаних товарів (робіт, послуг), тобто 

податкового кредиту у наслідок застосування підроблених рахунків-фактур 

(податкових накладних)  або відсутності фактичної діяльності;  

 декларування власних споживчих витрат як витрат господарської  

діяльності;  

 невиконання податкових зобов‟язань щодо сплати ввізного ПДВ, зокрема 

при реімпорті товарів; 

 створення "короткоживучих" фірм, що надають послуги материнській 

компанії для збільшення її податкового кредиту та ліквідуються  до сплати 

податків або проведення податкових перевірок; 

 шахрайські дії та маніпулювання даними податкової звітності.  

Високі ризики втрати бюджетних надходжень досить часто пов‟язані із 

випадками надання податкових пільг та здійснення експортних операцій, коли 

податковий кредит (вхідний ПДВ) перевищує податкові зобов‟язання 

підприємства [117]. 

Окрім зазначених вище операцій, що найчастіше здійснюються за змовою 

суб‟єктів господарювання, ухилення від сплати ПДВ може бути наслідком 

реєстрації підприємствами не усіх операцій по реалізації товарів (послуг), тобто 

існування тіньової економіки.  

За методологією Державного комітету статистики України, тіньова економіка 

є частиною економіки, яка безпосередньо не спостерігається. Ухилення від сплати 

податків може відбуватися у рамках тіньової економіки та незареєстрованої 

(прихованої від органів державної влади) діяльності шляхом зменшення 

податкових зобов‟язань, недекларування доходів від законного виробництва та 

доходів, що отримано в результаті готівкових або бартерних операцій, 

незаконного відшкодування ПДВ із бюджету тощо. Суб‟єктами ухилення від 

сплати ПДВ є суб'єкти господарської діяльності, які: 1)  повністю або частково 

працюють за межами податкової системи (в межах готівкових потоків [497], тому 
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є поширеним у таких видах діяльності як будівництво, сфера послуг тощо, або; 2) 

зареєстровані платниками податків, але приховують угоди, щоб уникнути сплати 

податків чи зборів на соціальне забезпечення, або витрат, пов'язаних із захистом 

прав найманих працівників та споживачів, або; 3) здійснюють господарську 

діяльність без державної реєстрації. 

В Україні у період 2010–2016 рр. – (як вищезазначалося) за розрахунками 

Міністерства економічного розвитку і торгівлі України, що здійснюються 

відповідно до Методичних рекомендацій, затверджених наказом Мінекономіки 

від 18.02.2009 р. № 123, – найвищій рівень тіньової економіки спостерігався у 

2014–2015 рр. та становив 40–45% від офіційного ВВП порівняно із 34–35% у 

2011–2013 рр. 114. За підсумками 9 місяців 2016 р. він оцінюється у 35% 

офіційного ВВП. Рівень тіньової економіки в Україні значно перевищує 

відповідні показники країн Європи, де у 2010–2015 рр. вона не перевищувала 

32,6% (Болгарія). У більшості постсоціалістичних країн ЄС рівень тіньової 

економіки у 2015 р. не перевищував 28%, а у Чеській Республіці та Словаччині 

становив близько 15% 433; 434. 

Це стосується, зокрема, податкового стимулювання здійснення інноваційної 

діяльності (реалізації інноваційно-інвестиційних проектів) в частині надання пільг 

з ПДВ, податку на прибуток, а також звільнення від сплати митних платежів:  

а) мита; 

б) акцизного податку із ввезених на митну територію України підакцизних 

товарів (продукції); 

в) податку на додану вартість із ввезених на митну територію України 

товарів (продукції). 

При цьому має посилюватися фінансовий контроль за цільовим, ефективним 

та результативним використанням фінансових ресурсів, що залишатимуться у 

підприємств в результаті застосування податкових та інших пільг. Контроль має 

здійснюватися в рамках інноваційно-інвестиційних проектів.  

Разом з цим, податкова політика має узгоджуватися з бюджетною політикою 

та спрямовуватися на реалізацію промислової, інвестиційної та інноваційної 
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політики та створювати потенціал для формування фіскального простору. 

Стратегія реалізації податкової політики має деталізуватися в щорічних 

податкових резолюціях, які повинні узгоджуватися зі стратегічними документами 

вищого рівня та підлягати ретельній науковій і громадській експертизі [336]. 

Обов‟язковою умовою ефективної податкової політики є дієва система 

моніторингу, яка передбачає поточні щомісячні спостереження й щорічні 

аналітичні звіти про реалізацію податкової політики та виконання податкової 

резолюції, підготовку яких слід відокремити від органів державної виконавчої 

влади [336, с.50]. 

Координація дії фінансових важелів для забезпечення формування і 

реалізації інвестиційного потенціалу у середньостроковій перспективі досягається 

через: 

 оптимальність структури джерел фінансування та обсягу акумульованих 

ресурсів;  

 збалансованість фінансових потоків та їх спрямування в інвестиційні 

проекти створення або запровадження інновацій.  

У складі економічних функцій держави формуватимуться  інноваційно-

інвестиційні функції для забезпечення прискорення фінансування, дослідження, 

розробки та запровадження інновацій. Тому, бюджетна, податкова, грошово-

кредитна, митна, валютна, експортно-імпортна та промислова, інвестиційна 

політика держави має включати заходи координації дії відповідних фінансових 

важелів.   

Таким чином, інституційне забезпечення ефективної фінансової взаємодії  

держави та підприємств, а також координація дії важелів полягають в узгодженості 

і взаємозв'язку важелів для досягнення достатніх обсягу фінансових ресурсів та 

оптимальної структури джерел фінансування інноваційно-інвестиційних функцій 

держави та підприємств. Координація, на нашу думку, має здійснюватися на 

принципах:  
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 прозорості цілей, кількісних показників та параметрів структури джерел 

фінансового забезпечення інноваційно-інвестиційної діяльності, відповідно до 

визначених функцій держави та підприємств; 

 мінімізації фіскальних ризиків та забезпечення стійкості державних 

фінансів та фінансів підприємств; 

 ефективність взаємодії інвесторів (держави, підприємств, банків та ін.) у 

співфінансуванні та реалізації інноваційно-інвестиційних проектів. 

 

 

5.3. Фінансовий контроль як форма забезпечення реалізації ефективної 

фінансової взаємодії держави та підприємств 

 

Інституційне забезпечення реалізації пріоритетних інвестиційно-

інноваційних проектів має включати інструментарій планування, контроль та 

страхування ризиків інвестування. Уніфікація інструментарію на рівні держави та 

підприємств прискорюватиме процес прийняття рішення щодо вибору 

інвестиційних проектів, визначення найкращих форм фінансування, включення до 

планів співфінансування проектів, страхування ризиків та контроль над 

ефективністю реалізації проектів.   

Концепцією реалізації державної політики у сфері реформування системи 

державного фінансового контролю до 2020 року, схваленою  розпорядженням 

Кабінету Міністрів України від 10.05.2018 р. № 310-р, визначено такі ключові 

компоненти фінансового контролю за управлінням державними (місцевими) 

ресурсами та їх використанням: 

 державний фінансовий контроль, який здійснюють органи 

Держаудитслужби, уповноважені Кабінетом Міністрів України (урядовий 

контроль); 

 державний зовнішній фінансовий контроль (аудит), який здійснює 

Рахункова палата від імені Верховної Ради України (парламентський контроль); 
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 державний внутрішній фінансовий контроль, зокрема внутрішній контроль 

та внутрішній аудит, який забезпечується відповідно розпорядниками бюджетних 

коштів та підрозділом внутрішнього аудиту в бюджетній установі [151]. 

На кожному із зазначених рівнів має здійснюватися аудит коштів (фондів і 

грантів) ЄС, аудит інвестиційних проектів, аудит державних (регіональних) 

цільових програм, аудит інноваційно-інвестиційних проектів підприємств (в 

частині державної підтримки на співфінансування такого проекту). Координація 

суб'єктів системи державного фінансового контролю щодо здійснення таких видів 

аудиту дозволить уникати дублювання завдань, а також уніфікувати 

методологічні та методичні засади проведення аудиту відповідно до міжнародних 

стандартів.  

Співфінансування державою проектів підприємств, спрямованих на 

формування інноваційних факторів, вимагає посилення державного фінансового 

контролю, який відповідно до чинного законодавства, має здійснюватись у формі 

державного фінансового аудиту як Рахунковою палатою України, так і 

Державною аудиторською службою України. Крім аудиту використання держав-

ного майна, слід запроваджувати наукову і науково-технічну експертизу 

інноваційно-інвестиційних проектів, а також аудит за розпоряджанням 

результатами (продуктами) виконання проектів (оприбуткуванням, реалізацією 

державної частки приватним інвесторам або новоствореним підприємствам).  

При розгляді контролю як об‟єктивного явища в суспільстві та невід‟ємну 

складову фінансових процесів, виявляється складність його належного 

забезпечення в сучасних умовах. Тому, посилення внутрішнього контролю та 

аудиту на підприємствах реального сектора економіки є основною вимогою 

власників підприємств, акціонерів, інвесторів, банківських установ, інших 

фінансових організацій.  

Радою з фінансової звітності Великої Британії (FRC) у 2010 р. було схвалено 

Кодекс корпоративного управління та у 2011 р. до нього внесено зміни, що 

стосувалися таких питань: введення щорічного звітування про зміни у фінансовій 

політиці підприємства; про можливі ризики, пов‟язані із стратегічними цілями 
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компанії та наявності ресурсів для їхньої локалізації; страхування ризиків; 

дотримання гендерної політики при формування Ради директорів, що, як 

передбачається, підвищить ефективність функціонування, зменшить ризик у 

прийнятті управлінських рішення 328. Удосконалення має здійснюватися у двох 

основних напрямах:  

 організаційному (підвищення відповідальності керівників (або Ради 

директорів) за визначення концепції (внутрішнього положення) з управління 

ризиками підприємства);  

 методичному (розширення завдань внутрішнього контролю та аудиту, 

запровадження превентивного (попереднього) контролю та систем сигнального і 

попереднього оповіщення про кризові явища).  

Система внутрішнього контролю залежить від ретельної і регулярної 

оцінки характеру і ступеню ризиків, яким піддаватиметься підприємство у 

поточному, короткостроковому і середньостроковому періодах. Застосування 

визначених ризиків в процесі інвестиційного планування сприятиме 

підвищенню якості фінансових стратегічних і тактичних планів підприємства.  

За результатами досліджень компаній Великої Британії, Швеції, Бельгії, 

Франції, Нідерландів, Австрії, Данії та інших країн, проведених Інститутом 

аудиторських комітетів були зроблені висновки щодо: 

 необхідності запровадження контрольних заходів при плануванні прибутку 

компаній;  

 доцільності перевірки достовірності інформації фінансової звітності, 

зокрема стосовно доходів від реалізації та чистого прибутку; 

 посилення ролі внутрішнього контролю та аудиту в управлінні ризиками: 

розуміння характеру і направленості подій, з якими пов‟язано виникнення 

ризиків, зв‟язку між стратегією діяльності і ризиком, включаючи інвестиційні 

ризики; 

 удосконалення організаційного забезпечення внутрішнього аудиту 271. 

Внутрішній фінансовий контроль пропонується розглядати як цілісний 

процес, що здійснюється для забезпечення дотримання законності та 
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ефективності використання ресурсів, досягнення результатів, відповідно до 

встановленої мети, завдань, планів і вимог щодо діяльності підприємства 202. 

Таким чином, внутрішній контроль спрямовано на процеси ефективного та 

результативного формування фінансових та інвестиційних ресурсів і напрямів 

їхнього використання у поточному та планових періодах. У вузькому розумінні 

внутрішній аудит є незалежною діяльністю внутрішнього аудитора, що 

спрямована на удосконалення системи управління, попередження, недопущення 

фактів незаконного, неефективного та нерезультативного використання 

матеріальних, нематеріальних та фінансових ресурсів, запобігання виникненню 

помилок чи інших недоліків у діяльності підприємства. У широкому розумінні 

внутрішнім аудитом визнається діяльність з надання незалежних та об'єктивних 

гарантій (забезпечення впевненості у реалізації інноваційно-інвестиційних 

проектів, функціонування системи управління у спосіб, який максимально знижує 

ризик шахрайства, марнотратства, допущення помилок чи нерентабельності) і 

консультацій керівництва та Ради директорів підприємства [288].  

Якщо поточний і наступний внутрішній контроль фрагментарно 

застосовується на вітчизняних підприємствах, превентивний контроль викликає 

низку проблем, пов‟язаних із управлінням інвестиційними ризиками. Факторами 

інвестиційного ризику можуть бути: не компетентність працівників; погіршення 

рівня  фінансової стійкості; низький рівень конкурентоспроможності; низький 

ступінь інформаційно-аналітичного забезпечення діяльності; недоліки в системі 

внутрішнього контролю та аудиту. Вигодами від управління ризиками у 

зарубіжній літературі визначають:  

1) вдосконалення управління ресурсами, підвищення можливостей реагування 

на внутрішні та зовнішні зміни;  

2) збільшення імовірності досягнення цілей, краще розуміння ключових ризиків 

та їхніх впливів;  

3) посилення управлінського акценту на моментах, які мають важливе значення, 

збільшення уваги на виконанні "правильних" речей в "правильний" спосіб;  
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4) підвищення ймовірності ініціатив, спрямованих на зміни; зростання 

поінформованого прийняття ризиків та прийняття відповідних рішень 420; 431; 522; 

524; 525. 

У зарубіжній практиці запропоновано до застосування такі методики, як: 

стандарт "Цілі контролю при використанні інформаційних технологій" (COBIT), 

розроблений Асоціацією аудиту та контролю інформаційних систем ISACA; 

доповідь "Контроль і аудит систем" (SAC), підготовлений Дослідницьким 

фондом Інституту внутрішніх аудиторів; доповідь "Внутрішній контроль: 

інтегрований підхід" (COSO), підготовлений Комітетом спонсорських 

організацій Комісії Тредуея; вказівки про розгляд структури внутрішнього 

контролю при аудиті фінансової звітності (SAS 55), затверджене Американським 

інститутом дипломованих бухгалтерів, із внесеними змінами (SAS 78) 438. 

У стандарті COBIT, прийнятому у 1996 р., наводиться положення та 

механізми, що забезпечують власника підприємства інструментом для розумного і 

ефективного виконання його обов'язків щодо контролю інформаційних систем, 

загалом схвалений збір цілей контролю, організованих в процеси і зони та 

пов'язаних з бізнес-вимогами до інформації. Документ SAC (1991 р.) пропонує 

підтримку внутрішнім аудиторам в питаннях контролю та аудиту інформаційних 

систем і технологій. Це детальне керівництво про вплив різних аспектів 

інформаційної технології на систему внутрішнього контролю. Документи SAS 55 

(1986 р.) і SAS 78 (1995 р.) дають вказівку зовнішнім аудиторам щодо впливу 

внутрішнього контролю на планування та проведення аудиту фінансової звітності 

підприємства, адаптують п‟ять компонентів внутрішнього контролю документа 

COSO, обговорюють вплив внутрішнього контролю організації на планування та 

проведення аудиту фінансової звітності, звертаються до взаємозв'язку між 

засобами внутрішнього контролю і ризиком контролю. Документ COSO (1992 р.) 

дає рекомендації менеджменту з питань оцінки, опису та вдосконалення систем 

контролю, представляє загальне визначення внутрішнього контролю і робить 

акцент на тому, що заходи внутрішнього контролю допомагають підприємствам 

досягти ефективних і доцільних операцій, надійної фінансової звітності та 
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відповідності застосовним законам і правилам. Ідентифікація та оцінка ризиків, 

зокрема інвестиційних, може здійснюватися із застосуванням кубу COSO, що 

включає такі елементи системи управління:  

1) внутрішнє середовище (внутрішні умови): культура, організаційна 

структура, межі прийнятності ризику, філософія управління ризиком, етичні 

цінності;  

2) встановлені цілі: стратегічні, тактичні, операційні цілі;  

3) ідентифікація подій: фактори впливу, типи подій, ризики/вигоди;  

4) оцінка ризику: пріоритизація ризиків, оцінка впливу та імовірність, 

кількісні та якісні характеристики;  

5) процедури реагування на ситуації, пов‟язані з ризиком, рішення стосовно 

врахування ризиків в системі внутрішньогосподарського планування;  

6) здійснення внутрішнього контролю: політика та процедури, загальні та 

конкретні заходи контролю;  

7) інформація і комунікація: отримання інформації, накопичення, аналіз, 

узагальнення, визначення динаміки та тенденцій, аналіз показників фінансової, 

управлінської та статистичної звітності;  

8) моніторинг;  

9) за рівнями управління: стратегічний (стосується цілей вищого рівня, 

знаходяться у відповідності до місії й бачення організації та підтримують її), 

поточної діяльності (стосується ефективності та результативності діяльності); 

звітування (складання і подання звітності);  

10) за об‟єктами внутрішнього контролю: узгодження (дотримання вимог 

законодавства), рівні управління, підрозділи (види діяльності), підрозділи 

підприємства (філії, сегменти діяльності), другорядні (спеціальні завдання, 

визначені, з огляду на галузеві особливості тощо).  

Інвестиційний ризик для цілей внутрішнього аудиту розглядається як 

імовірність того, що подія відбудеться і негативно вплине на досягнення цілей. 

Потенційні події (окремі фактори), поява яких може негативно вплинути на 

успішність реалізації стратегії, інвестиційного плану та досягнення визначених 
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цілей, виявляються керівництвом та Радою директорів підприємства. Крім цього, 

існує практика складання переліку типових ризиків підприємства на поточний та 

плановий періоди, які коригуються з урахуванням змін на макро- та 

мікроекономічних рівнях. З цією метою визначаються потенційні події, що 

впливають на спроможність успішно реалізувати стратегію й досягти цілей. Події 

з потенційно негативним впливом являють собою ризики, що потребують оцінки 

та визначення шляхів їхньої мінімізації. Інститутом комітетів з аудиту 

обґрунтовано, що кожна компанія має розробити і постійно поновлювати власний 

перелік факторів ризиків, які будуть слугувати попереджувальними сигналами 

про імовірність втрати фінансової стійкості. Визначені підприємством фактори 

підлягають оцінці щодо можливих ризиків з точки зору двох перспектив – 

імовірність виникнення та сила впливу. У процесі інвестиційного планування 

може застосовуватися відома "матриця ризику" та додатково запропоновані 

спеціальні критерії для оцінки рівня ризику. На підставі матриці складається 

карта інвестиційних ризиків та визначається їхній рівень. Контрольні заходи як 

відповідні механізми, правила та процедури встановлюються з метою управління 

інвестиційними ризиками і досягнення цілей підприємства у плановому періоді.  

Таким чином, управління ризиками здійснюється в рамках внутрішнього 

контролю підприємства і безпосередньо впливає на розрахунок планових 

показників, зокрема на структуру формування фінансових ресурсів та напрями 

їхнього використання в рамках інвестиційних планів та інноваційно-

інвестиційних проектів.  

При цьому, актуалізуються питання відповідальності за якість управління 

ризиками та систему внутрішнього контролю загалом. У зарубіжних компаніях 

відповідальність за систему внутрішнього контролю несе Рада директорів [438; 

523]. Рада схвалює політику у сфері внутрішнього контролю та визначає 

принципи, дотримання яких надаватиме впевненості, що система контролю 

функціонує ефективно і управління здійснюється якісно. Крім цього, Рада 

директорів має забезпечувати ефективність внутрішнього контролю та врахування 

найбільш суттєвих ризиків за переліком, схваленим у положенні про управління 
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ризиками підприємства. Для побудови цього положення пропонується 

враховувати: характер ризиків, що стоять перед компанією; рівень та категорії 

ризику, які вона розглядає як прийнятні для компанії; ймовірність ризиків; здатність 

компанії знизити частоту і "силу впливу" на бізнес найімовірніших ризиків; 

зменшення витрат на управління, зокрема, по відношенню до тих самих вигод, 

отриманих в управління ризиками 202.  Але основним її завданням є забезпечення 

ефективності системи внутрішнього контролю, захисту інтересів акціонерів, 

інвестицій і збереження активів. 

Одним із основних джерел оцінки системи внутрішнього контролю є 

результати внутрішнього аудиту. Типова схема, за якою може бути організована 

процедура оцінки, заснована на виваженій оцінці даних внутрішнього та 

зовнішнього аудиту, наглядових органів, результатів самооцінки.  

Отже, до основних завдань внутрішнього аудиту доцільно відносити: 

1) сприяння результативності та ефективності господарських операцій, 

процесів та видів діяльності; 

2) забезпечення належної системи бухгалтерського і управлінського обліку, 

інвестиційного планування; 

3) перевірка дотримання законодавства, внутрішніх правил і процедур; 

4) управління ризиками діяльності підприємства.  

Керівники та Рада директорів підприємства повинні принаймні раз на рік, 

проводити огляд ефективності системи внутрішнього контролю і звітувати перед 

акціонерами. Огляд має охоплювати всі матеріальні елементи управління, 

включаючи фінансові, дотримання контролю, якість системи управління 

ризиками 202.  

Система внутрішнього контролю для підприємств державного сектору 

економіки має певні особливості, оскільки при становленні системи державного 

внутрішнього фінансового контролю в Україні має бути її складовою.  

Теоретико-методологічне та методичне забезпечення державного 

внутрішнього фінансового контролю (управління фінансами, внутрішнього 

контролю та внутрішнього аудиту), що поетапно запроваджується в системі 
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державних фінансів, доцільно застосовувати для управління підприємствами  

державного сектору економіки, а також для інших підприємств, які мають 

державну підтримку, отримують державні замовлення, беруть участь у 

публічних закупівлях тощо. Такий підхід надасть можливість налагодити 

контроль за цільовим і ефективним використанням коштів, виділених з 

бюджету на реалізацію цільових програм, інноваційно-інвестиційних проектів в 

рамках досягнення національних пріоритетів, а також за ефективністю наданих 

суб‟єктам господарювання податкових та інших пільг.  

Необхідність запровадження такого підходу та посилення державного 

фінансового контролю в цілому підтверджується результатами перевірок, 

проведених Рахунковою палатою України та  Державної аудиторської служби 

України.  

Важливою проблемою є низький рівень усунення виявлених порушень. 

Результати аудиту в окремих сферах економіки чи з окремих тематичних питань 

фінансово-господарської діяльності вказують на необхідність запровадження 

системи оперативного моніторингу та попереднього контролю за діяльністю 

підприємств  державного сектору економіки. Слід зазначити, що потребує 

регламентації управління фінансами підприємств реального сектора економіки та 

інші підприємства, що отримують державну підтримку та інші, на які не поширено 

зазначений нормативно-правовий документ. Запровадження системи внутрішнього 

контролю та аудиту на підприємствах усіх форм власності активізувалося внаслідок 

необхідності отримання відносних переваг підприємств щодо підтвердження якості 

управління фінансами. Удосконалення методичного забезпечення внутрішнього 

контролю та аудиту, застосування уніфікованих і спеціальних регламентів 

(стандартів), механізмів із їхнього дотримання, було актуальним через об‟єктивні 

та суб‟єктивні причини. До перших можуть бути віднесені: зростання видів ризиків 

унаслідок здійснення фінансових операцій, трансакцій, операцій з капіталом, 

застосування фінансових інструментів; зміни у національному законодавстві та 

нормах, директивах ЄС тощо. До других – зростання внутрішніх ризиків діяльності, 

пов‟язаних із зловживаннями, маніпулюванням фінансовою інформацією тощо.  
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Таким чином, можна зробити висновок, що внутрішній контроль сприятиме 

результативності та ефективності операцій, допомагатиме керівництву 

забезпечити: надійність внутрішньої і зовнішньої звітності, дотримання законів і 

внутрішніх правил, підвищення якості планування інноваційної діяльності 

(інноваційно-інвестиційних проектів). 

Відповідно до запропонованих завдань доцільно визначити економічну 

сутність терміну "внутрішній аудит", повноваження та відповідальність 

внутрішнього аудиту, які визначаються у внутрішньому документі підприємства 

(Положенні про внутрішній аудит). Відповідно до стандартів якісних 

характеристик Міжнародних професійних стандартів внутрішнього аудиту у 

цьому Положенні визначаються статус внутрішнього аудиту на підприємстві, 

обсяг і зміст діяльності внутрішнього аудиту, закріплюється право доступу до 

документації і матеріальні активи для виконання встановлених завдань 202; 295.  

Відповідно до міжнародних професійних стандартів внутрішнього аудиту,  

термін "внутрішній аудит" визнається як діяльність з надання незалежних 

і об‟єктивних гарантій і консультацій, направлених на вдосконалення діяльності 

організації. Таке визначення наведено у словнику термінів, складених Інститутом 

внутрішніх аудиторів. Загалом, внутрішній аудит розглядається як процес, що 

приносить користь як в ході надання послуг з подання гарантій, так і в ході надання 

консультаційних послуг шляхом виявлення можливостей для ефективнішого 

досягнення цілей організації і/або зниження ризиків 202; 228.  

Слід зазначити, що до складу об‟єктів внутрішнього аудиту, наведених вище, 

включено вибірково лише окремі процеси, що визнано функціями управління, та 

окремі елементи методичного і організаційного забезпечення. Такі підходи не 

можуть бути запроваджені, оскільки вони не носять системного характеру.   

Досліджуючи внутрішній аудит як елемент системи управління підприємством, 

який провадиться для надання незалежних та об‟єктивних гарантій, консультацій, 

альтернативних управлінських рішень, імовірних наслідків (ризиків) діяльності 

(здійснення операцій), доцільно уточнити об‟єкти аудиту. Якщо зовнішній 

державний аудит спрямовано на обов'язковий аудит річних фінансових звітів, то 
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внутрішній – в основному на покращення господарської діяльності підприємств та 

зменшення ризиків.  

Стандартами внутрішнього аудиту визначено термін "внутрішній аудит" як 

діяльність підрозділу, що спрямована на удосконалення системи управління, 

запобігання фактам незаконного, неефективного та нерезультативного 

використання бюджетних коштів, виникненню помилок чи інших недоліків у 

діяльності організації, поліпшення внутрішнього контролю.  

Для підприємств реального сектора економіки внутрішній аудит полягає у 

проведенні комплексу аналітичних, оціночних, перевірочних заходів, 

спрямованих на діяльність об'єкта аудиту, пов'язану з ухваленням ними 

управлінських рішень та виконанням функцій, відповідно до нормативно-

правових актів, внутрішнього регламенту на предмет визначення ефективності 

діяльності та підготовки рекомендацій з удосконалення управлінських процесів 

залежно від характеру виявленої проблеми. Внутрішній аудит має допомагати 

керівнику підприємства та Раді директорів досягти поставленої мети, 

використовуючи систематизований і послідовний підхід до оцінки та підвищення 

ефективності процесів управління ризиками, контролю і управління. Об'єктом 

внутрішнього аудиту є повний комплекс або окремі процеси (етапи) діяльності та 

заходи, що застосовуються керівником для забезпечення ефективного 

функціонування системи внутрішнього контролю (дотримання законності та 

ефективності використання фінансових ресурсів, досягнення результатів). 

Таким чином, внутрішній аудит повинен оцінювати якість контрольних 

заходів і процедур в процесі  складання інноваційно-інвестиційних проектів 

підприємств, ефективність процесів управління інвестиційними ризиками і 

сприяти їхньому вдосконаленню.  

Внутрішнім аудиторам доцільно оцінювати загальні фінансові ризики, 

а також найбільш вагомі складові, з точки зору їхнього негативного впливу на 

фінансову стійкість і прибутковість підприємства, а також рух фінансових 

ресурсів. Зокрема, за такими внутрішніми факторами, як: забезпеченість 

оборотними активами, ліквідність, платоспроможність, поточні зобов'язання, 
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кредити за строками їхнього погашення, структура капіталу (позиковий і 

власний капітал, опціони), операції з активами (злиття, придбання чи продаж 

активів), відносини з інвесторами, інвестиційні програми; а також зовнішніми: 

макроекономічні, макрофінансові індикативні показники тощо, економічна і 

соціальна політика, оподаткування, нормативно-правові акти з питань 

здійснення фінансово-господарської діяльності (корпоративне законодавство), 

інноваційно-інвестиційні проекти в рамках співфінансування держави та 

підприємств, державно-приватного партнерства.  

Відповідно до міжнародних стандартів внутрішній аудитор повинен давати 

оцінку і відповідні рекомендації щодо вдосконалення корпоративного 

управління, зокрема управління фінансами підприємства, інвестиційного 

планування та адекватності внутрішнього контролю. Контроль є адекватним, 

коли виконавче керівництво спланувало і організувало (спроектувало) контроль 

таким чином, щоб забезпечити розумну впевненість в тому, що управління 

ризиками здійснюється ефективно, а цілі і завдання підприємства будуть виконані 

найбільш ефективним та економічно виправданим способом  202. Контроль 

розглядається як будь-які дії керівництва, Ради директорів та інших сторін щодо 

управління ризиками та підвищення ймовірності досягнення поставлених цілей і 

виконання завдань. 

Таким чином, внутрішній аудит визначається діяльністю з надання 

незалежних і об‟єктивних гарантій і консультацій, спрямованих на 

вдосконалення діяльності підприємства, та допомагає досягти поставлених 

цілей, використовуючи систематизований і послідовний підхід до оцінки та 

підвищення ефективності процесів управління ризиками, внутрішнього 

контролю, корпоративного управління, інвестиційного планування.  

Завдання внутрішнього аудиту залежать від масштабів підприємства, форми 

власності, підпорядкованості, організаційної структури підприємства, галузевих 

особливостей, вимог керівництва та Ради директорів. Для реалізації завдання 

щодо аудиту процесу інвестиційного планування на підприємстві внутрішньому 

аудитору доцільно застосовувати комплексний підхід,  оскільки фінансовий план 
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є засобом збалансування фінансових ресурсів як результату планової роботи 

підприємства щодо його інноваційної діяльності.  

Відповідно до Стандартів внутрішнього аудиту, затверджених наказом 

Міністерства фінансів України, аудиторське дослідження/завдання визначається 

як дослідження (оцінка), результатом якого має бути отримання необхідних та 

достатніх аудиторських доказів з метою надання відповідних висновків. 

Аудиторське дослідження може передбачати виконання декількох задач, 

спрямованих на досягнення низки взаємопов‟язаних між собою цілей 255. 

Залежно від факторів та рівня ризику доцільно визначати завдання у розрізі 

об‟єктів аудиту.  

При цьому, виникає необхідність удосконалення методичного забезпечення, 

зокрема:  

1) інспектування документів (стратегії розвитку, короткострокових планів 

розвитку, інноваційно-інвестиційних проектів, договорів про фінансові вкладення, 

договірних зобов‟язань щодо фінансового лізингу, кредитних зобов‟язань, рішень 

про виплати дивідендів та інших документів, які регулюють рух фінансових 

ресурсів у поточному та планових періодах, а також виробничих планів і планів 

реалізації продукції, планів доходів та витрат), правил консолідації інвестиційних 

планів, положення про фінансову політику, перелік факторів ризику на плановий 

період, порядку здійснення облікових записів, ведення управлінського обліку та 

складання управлінської звітності і регламентів системи внутрішнього контролю; 

2) оцінка дієвості системи попередження кризового стану та відповідних 

індикаторів-передвісників фінансової нестабільності;  

3) аналіз результативності руху фінансових ресурсів, фінансової стійкості і 

прибутковості підприємства, порядку здійснення моніторингу досягнення планових 

показників та у разі необхідності завчасного прийняття рішення про коригування 

планів, процедури виявлення та усунення причин таких відхилень; оцінка 

виконання планових показників, яка має проводитися з урахуванням застосування 

різних методів складання фінансових планів і звітів про їхнє виконання, а саме 
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методу "нарахування і відповідності доходів та витрат" при обчисленні даних 

фінансової звітності або касового методу;  

4) виявлення порушень платіжної дисципліни, допущені у фінансово-

господарській діяльності підприємства; 

5) перевірка дотримання норм законодавства (зокрема, при плануванні 

податків, зборів та єдиного соціального внеску до Пенсійного фонду), 

нормативно-правових актів, внутрішніх положень і розпоряджень керівництва та 

Ради директорів (зокрема, що стосуються фінансового планування, фінансової 

політики підприємства та загальних питань підвищення ефективності залучення 

та використання фінансових ресурсів, матеріальних та нематеріальних активів); 

6) розроблення заходів з ліквідації виявлених порушень і недоліків, 

відшкодування збитків, запобігання зловживань у роботі підприємства.  

Для виконання зазначених завдань внутрішній аудитор здійснює аудиторські 

процедури, зокрема проводить наскрізні перевірки, направляє аудиторські запити, 

залучає експертів, а також інші дії для одержання необхідних аудиторських 

доказів на зазначеній ділянці аудиту.  

Напрями контролю мають визначатися, з огляду на попередньо оцінений 

рівень ризику та можливі наслідки у поточному та планових періодах, за 

основними етапами процесу фінансового планування; управлінськими 

процедурами та фінансовими потоками, визначеними на підприємстві для 

досягнення фінансової стратегії, виконання стратегічних і тактичних фінансових 

планів.  

Деталізація напрямів контролю надасть можливість визначити завдання 

аудиту фінансування та реалізації інноваційно-інвестиційних проектів, що мають 

включати перевірку збалансованості показників руху фінансових ресурсів 

проекту. При цьому, аудит буде направлений на процес розподілу ресурсів та 

оцінку фінансової політики, адекватності керівних принципів, інструментів, 

методів інвестиційного та фінансового планування, що визначається у внутрішніх 

регламентах.     
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Для перевірки надійності інвестиційних планів доцільно проводити аудит 

плану розвитку підприємства, що включає завдання:  

1) наявності і застосування норм та нормативів використання сировини 

і матеріалів, основних засобів, нематеріальних активів, фінансових ресурсів; 

відповідності нормативним показникам матеріаломісткості, фондовіддачі, 

економічної ефективності виробництва тощо; обґрунтованості планів виробництва 

та реалізації продукції (план замовлень); забезпеченості технічного розвитку і 

належної організації виробництва, природоохоронних заходів; ефективності 

енергозберігаючих технологій та методів ефективного використання сировини і 

матеріалів, енергоресурсів; 

2) фінансової забезпеченості капітальних інвестицій, зокрема здійснення 

інноваційно-інвестиційних проектів; кадрами належної кваліфікації, створення 

нових робочих місць на інноваційній основі;  

3) формування структури повної та виробничої собівартості продукції, робіт 

та послуг; прибутку і рентабельності виробництва, забезпечення фінансової 

стійкості; 

4) обґрунтованості матеріального стимулювання керівників, інших 

працівників підприємства, а також можливості підвищення рівня соціальної 

відповідальності підприємства; 

5) проведення оцінки оптимальності, раціональності використання 

фінансових ресурсів (аудит ефективності, руху фінансових ресурсів) та організації 

процесів досягнення визначених цілей підприємств;  

6) взаємоузгодженості внутрішньогосподарських планів щодо формування та 

використання фінансових ресурсів; відповідності тактичного плану, плану 

розвитку стратегічному інвестиційного плану; визначення і оцінка ризиків та 

надання рекомендацій керівникові з приводу їхнього зменшення; аналіз стану та 

ефективності здійснення внутрішнього контролю; за результатами аудитів 

надання керівнику підприємства рекомендацій щодо підвищення ефективності 

процесів планування розвитку, внутрішнього контролю; оцінка ефективності 

управління та використання підприємством ресурсів, отриманих на умовах 
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повернення, міжнародної технічної допомоги, інвестування за методом участі в 

капіталі;  

7) проведення розрахунку якості внутрішнього аудиту. 

Таким чином, наведені вище завдання аудиту плану забезпечуватимуть 

відповідності основній меті внутрішнього аудиту. Зокрема, надання 

незалежних та об'єктивних рекомендацій і консультацій, спрямованих на 

удосконалення діяльності, підвищення ефективності процесів управління  255; 

261. Таке визначення застосовано до суб‟єктів державного сектору економіки, 

але воно також виправдано для суб‟єктів господарювання всіх форм власності.  

Результативність наведених процесів залежить від якості проведеного 

аудиту. У зарубіжних компаніях якості аудиту приділяється значна увага. 

Розроблення положень якості внутрішнього аудиту здійснюється відповідно до 

норм Керівництва з організації контрольного комітету, схваленого Комітетом із 

міжнародних стандартів аудиту, Радою фінансової звітності (FRC) для 

застосування комерційними організаціями. Цим Керівництвом передбачено, що 

Контрольний комітет повинен контролювати і розглядати ефективність функції 

внутрішньої аудиту компанії 202. 

Внутрішній контроль та аудит спроможний зменшувати та попереджувати 

ризики інвестування, мінімізувати втрати всіх інвесторів та скоротити можливі 

зовнішні ефекти. Проте, однією із складових управління ризиками є страхування 

ризикових операцій або процесів, зокрема реалізації інвестиційних проектів.    

Механізм гарантування прав тісно пов‟язаний із розподілом ризиків та 

відповідальності партнерів. Справедливий розподіл між державним та приватним 

партнерами ризиків, пов‟язаних з виконанням договорів державно-приватного 

партнерства, законодавчо визначено одним із основних принципів здійснення 

такого партнерства. Порядком виявлення ризиків, пов‟язаних з державно-

приватним партнерством, їх оцінки та визначення форми управління ними, 

затвердженим Постановою Кабінету Міністрів України від 16.02.2011р. №232, 

визначено, що ризик це: можлива подія; дія та/або бездіяльність партнера, що 

можуть призвести до негативних наслідків. 
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У визначенні сутності терміна "ризик" та у наведеному вище принципі 

закладено внутрішню суперечність, а саме "справедливий розподіл" з партнером 

ризиків, що виникають від неналежного функціонування цього ж партнера. 

Фінансові наслідки таких ризиків не повинні розподілятися між державним і 

приватним партнерами, а відшкодовуватися тим, хто їх спричинив. Наприклад, 

державна не повинна відповідати за втрати приватного партнера, що виникли за 

його вини. Це, в першу чергу, стосується відшкодувань збитків від нарощення 

собівартості послуг і зменшення доходів від зниження ціни послуги. Так само 

приватний партнер не має відповідати за діяльність державного партнера, що 

спричиняє низку ризиків для реалізації інвестпроекту в рамках партнерства. 

Зокрема: 1) зміна курсу валюти, яка використовується для проведення 

розрахунків за договором; 2) відмова у  видачі  органами  виконавчої влади або 

органами місцевого самоврядування дозвільних документів,  необхідних для 

виконання умов договору; або неприйняття ними рішення, необхідного для 

виникнення у приватного партнера права користуватися земельною ділянкою, яка 

необхідна для виконання умов договору; 3) відмова державного партнера від 

виконання умов договору у зв‟язку зі зміною пріоритетів партнерства тощо. 

Розподіл ідентифікованих ризиків та відповідальності, що виникли за 

об‟єктивних причин, потребує вдосконалення методики оцінки фінансових 

наслідків, критеріїв їх визнання, встановлення дати погашення зобов‟язань та 

джерел покриття втрат тощо. Керуючись національними положеннями 

(стандартами) бухгалтерського обліку та міжнародними стандартами фінансової 

звітності, слід виділяти за критеріальною ознакою "достовірності оцінки": визнані 

поточні та довгострокові зобов‟язання, непередбачувані зобов‟язання.  

Обсяг таких зобов‟язань у одного партнера має кореспондувати з обсягом 

активів у іншого, що досягається застосуванням узгодженої партнерами облікової 

оцінки. Незважаючи на те, що у державного партнера починаючи з 2015 р. 

запроваджується позабалансовий облік визнаних довгострокових зобов‟язань та 

непередбачуваних активів і зобов‟язань, це створюватиме умови для завчасного 

проведення розрахунків між партнерами. Введення в систему обліку нових 
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об‟єктів, а саме частки державної участі в інвестпроектах і договорах державно-

приватного партнерства, а також довгострокових і поточних зобов‟язань та 

активів, що утворюються в рамках такого партнерства, дасть можливість 

зменшити ризики або мінімізувати їхній вплив на фінанси та посилити 

відповідальність партнерів. Усталені норми щодо обліку лише бюджетних 

зобов‟язань поточного року та неврахування зобов‟язань за середньостроковими і 

довгостроковими договорами державно-приватного партнерства потребують змін, 

згідно з вимогами міжнародних стандартів бухгалтерського обліку та фінансової 

звітності. Як відомо, положенням (стандартом) бухгалтерського обліку 11, 

затвердженим наказом Міністерством фінансів України від 31.01.2000 р.№ 20, та 

національним положенням (стандартом) бухгалтерського обліку в державному 

секторі 128, затвердженим наказом Міністерством фінансів України від 

24.10.2012 р. № 1629, уведено термін "непередбачене зобов‟язання", що 

трактується як: 1) зобов‟язання, що може виникнути внаслідок минулих подій та 

існування якого буде підтверджено лише тоді, коли відбудеться або не  

відбудеться одна чи більше невизначених майбутніх подій, над якими 

підприємство не має повного контролю, або 2) теперішнє зобов'язання, що 

виникає внаслідок минулих подій, але не визнається, оскільки малоймовірно, що 

для врегулювання зобов‟язання потрібно буде використати ресурси, що втілюють 

у собі економічні вигоди,  або оскільки суму зобов‟язання достовірно не можна 

визначити. Зазначене трактування дає ширше тлумачення терміна "ризики", а 

саме – як невизначених майбутніх подій, над якими підприємство не має повного 

контролю, або сукупність імовірних наслідків, як і в поточному періоді неможливо 

оцінити достовірно. На нашу думку, застосування таких норм у рамках державно-

приватного партнерства, незважаючи на позитивний бік їхньої дії, може 

призвести до збільшення фіскальних ризиків, та відповідно державних 

зобов‟язань.  

Концепція фіскальних ризиків поряд із традиційним аналізом поточної 

бюджетної ситуації (показників бюджету та державного боргу) охоплює 
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довгострокові наслідки програм і заходів, що можуть зумовити виникнення 

майбутніх фінансових зобов‟язань держави  190.   

Запобіжними заходами та шляхами зменшення фіскальних ризиків, 

пом‟якшення бюджетного навантаження є законодавче закріплення положень 

щодо відстрочення дати погашення зобов‟язань і джерел покриття фінансових 

наслідків, а саме доходів, що генеруватимуться в результаті такого партнерства. 

Тому, наведений вище перелік зобов‟язань доцільно доповнити відстроченими 

зобов‟язаннями, які виникають у рамках реалізації державно-приватного 

партнерства. Відстрочене інвестиційне зобов‟язання пропонується визначати як 

суму інвестиційного боргу, що сплачуватиметься в наступних періодах з 

отримуваних доходів, генерованих новоствореними активами інвестпроекту в 

рамках державно-приватного партнерства. Каркас моделі обліку зобов‟язань 

побудовано на основі критеріїв їх визнання та нормативно-встановленого строку 

погашення (рис. 5.1). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Рис.5.1. Схема обліку інвестиційних зобов‟язань, що виникають у рамках  

державно-приватного партнерства 
Джерело: розроблено автором. 

 

Відстрочені інвестиційні активи та відстрочені інвестиційні зобов‟язання 

можуть відображатися у бухгалтерському обліку партнерів за методологією 

обліку податкових різниць. З цією метою доцільно внести зміни у зазначений 

вище Закон і законодавчу базу з питань бухгалтерського обліку.   
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У разі ненастання ризиків непередбачене зобов‟язання списується з позабалансового обліку 
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На сьогодні існують значні ризики, як неспроможності держави обслуговувати 

боргові зобов‟язання, так ризики фінансово-господарської діяльності підприємств. Це 

потребує страхування ризиків, особливо тих, які імовірно виникатимуть у процесі 

реалізації пріоритетних інвестиційно-інноваційних проектів.  При інвестуванні в 

об‟єкти державного сектору повинен збільшуватися власний капітал державних і 

комунальних підприємств, бюджетних установ та організацій. У свою чергу, 

фінансування або співфінансування об‟єктів недержавної власності спричинятимуть 

розширення права державної власності, еквівалентне державній частці статутного, 

вкладеного капіталу, участі в розподілі продукції, прибутку тощо. Такий підхід 

узгоджується з теорією інвестицій та концепціями збереження і примноження 

суспільного капіталу.  

Державний фінансовий аудит інвестиційних проектів розглядається як вид 

державного фінансового аудиту, спрямований на проведення аналізу і перевірки 

законності та ефективності реалізації інвестиційних проектів об‟єктами аудиту, 

виконання якого здійснюється на основі державного та місцевого інвестування, 

державної підтримки, надання державних та/або місцевих гарантій, і стану досягнення 

результативних показників, управління та використання інвестицій (коштів). До 

Основниї завдань аудиту віднесено (проект порядку проведення Державною 

аудиторською службою державного фінансового аудиту інвестиційних проектів) [264; 

265]: 1) проведення аналізу та перевірки: дотримання законодавства під час 

підготовки та реалізації інвестиційного проекту; обґрунтованості обсягів інвестицій, 

що плануються на всіх етапах інвестиційного проекту, та техніко-економічних 

розрахунків; ефективності планування, управління та використання інвестицій під час 

реалізації інвестиційного проекту; ефективності реалізації інвестиційного проекту 

(виконання планових завдань, досягнення цілей та показників результативності 

реалізації інвестиційного проекту); рівня організаційного, нормативно-правового, 

фінансового забезпечення інвестиційного проекту; результатів діяльності об‟єкта 

аудиту під час реалізації інвестиційного проекту; правильності ведення 

бухгалтерського обліку, достовірності фінансової та іншої звітності об‟єкта аудиту; 

функціонування системи внутрішнього контролю у об‟єкта аудиту та стану 
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внутрішнього аудиту, якщо об‟єктом аудиту є головний розпорядник бюджетних 

коштів; 2) розроблення пропозицій та рекомендацій щодо усунення виявлених під час 

аудиту недоліків і порушень та запобігання їм у подальшому.  

Таким чином, основні завдання державного фінансового аудиту інвестиційних 

проектів, які співфінансуються державою, та використання коштів (грантів) 

Європейського Союзу, пропонується доповнити новими заходами щодо: проведення 

аналізу та оцінки можливих інвестиційних ризиків, які виникатимуть при реалізації 

проектів і призводитимуть  до втрат державних фінансових ресурсів, а також надання 

аудитором рекомендацій щодо зменшення таких ризиків. При цьому має 

здійснюватися аудит системи внутрішнього фінансового контролю, а також її 

спроможність управляти інвестиційними ризиками та сприяти їх зменшенню. 

Організаційне та методичне забезпечення внутрішнього фінансового контролю 

та аудиту реалізації інноваційно-інвестиційних проектів поряд з інструментарієм 

оцінки, контрольними заходами, має визначати процедури виявлення, оцінки, 

зменшення та (або) страхування інвестиційних ризиків, а також оцінку фінансових 

наслідків від інвестиційних ризиків для фінансів підприємств та державних фінансів 

(якщо інноваційно-інвестиційні проекти фінансуються за участю держави).       

Таким чином, забезпечення ефективної фінансової взаємодії держави та 

підприємств для економічного розвитку вимагає запровадження нових теоретико-

методологічних підходів, механізмів регулювання та відповідного інструментарію. 

Інституційне забезпечення фінансової взаємодії держави та підприємств має 

забезпечувати активізацію фінансування інноваційних факторів та факторів 

ефективності для розвитку конкурентоспроможної національної економіки. 

 

 

Висновки розділу 5 

1. З метою формування наукової основи для вдосконалення інституційного 

забезпечення фінансової взаємодії держави та підприємств обґрунтовано концепцію, 

що базується на: визначенні сукупності взаємопов'язаних інструментів 

державного стимулювання та регулювання діяльності підприємств для 

формування передумов для переходу до третього етапу розвитку економіки на 
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інноваційній основі; виникненні синергетичного ефекту активізації факторів 

інноваційного та ефективного впливу на розвиток національної економіки;  виборі 

дійових інструментів державного стимулювання (інноваційні бюджетні 

трансферти підприємствам; інноваційні податкові пільги з податку на прибуток; 

публічні закупівлі за інноваційним пріоритетом; державні гарантії по кредитах 

підприємствам на придбання технологій, що не мають вітчизняних аналогів; 

замовлення на підготовку кваліфікованих працівників згідно з вимогами 

інноваційної економіки) та державного регуляторного впливу (на тарифи 

природних монополій, інноваційну діяльність державних і комунальних 

підприємств, виконання інвестиційних зобов‟язань приватизованих підприємств). 

2. Визначено, що система управління державними інвестиціями як важлива 

складова державної підтримки підприємств повинна включати такі елементи: 

законодавче закріплення інвестиційної політики та стратегії її реалізації; плану-

вання державних інвестицій відповідно до національних пріоритетів; оцінка і  

відбір державних інвестиційних проектів та інноваційно-інвестиційних проектів 

підприємств; облік відібраних і профінансованих проектів; державний фінансовий 

аудит державних інвестиційних проектів та інноваційно-інвестиційних проектів 

підприємств на всіх етапах реалізації; забезпечення узгодженості річних 

показників державного та місцевих бюджетів розвитку  і прогнозних показників 

на наступні за плановим два бюджетних періоди щодо фінансування державних 

інвестиційних проектів та проектів підприємств.  

3. Співфінансування державою інноваційно-інвестиційних проектів 

підприємств, спрямованих на формування інноваційних факторів, вимагає 

посилення державного фінансового контролю (має здійснюватись у формі 

державного фінансового аудиту як Рахунковою палатою України, так і 

Державною аудиторською службою України). Запропоновано запроваджувати 

наукову і науково-технічну експертизу інноваційно-інвестиційних проектів, а 

також аудит за розпоряджанням результатами (продуктами) виконання проектів 

(оприбуткуванням, реалізацією державної частки приватним інвесторам або 

новоствореним підприємствам). 
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4. При інвестуванні в об‟єкти державного сектору повинен збільшуватися 

власний капітал державних і комунальних підприємств, бюджетних установ та 

організацій. Фінансування або співфінансування об‟єктів недержавної власності 

спричинятимуть розширення права державної власності, еквівалентне державній 

частці статутного, вкладеного капіталу, участі в розподілі продукції, прибутку 

тощо. Такий підхід узгоджується з теорією інвестицій та концепціями збереження 

і примноження суспільного капіталу. 

5. На базі результатів проведеного дослідження пропонується уточнити 

норму статті 16 "Дотації та інші засоби державної підтримки суб'єктів 

господарювання" Господарського кодексу України щодо надання інноваційних 

бюджетних трансфертів підприємствам на фінансування капітальних вкладень на 

рівні, необхідному для підтримання їх інноваційної діяльності з метою технічного 

розвитку, що дає значний економічний ефект. Особливістю інноваційного 

бюджетного трансферту є механізм його повернення після реалізації інноваційно-

інвестиційного проекту, на фінансування якого він надається.  

6. Аргументовано, що для забезпечення співфінансування державою та 

підприємствами інноваційно-інвестиційних проектів необхідно вдосконалити 

норми Бюджетного кодексу України, правила складання і формат паспортів 

бюджетних програм щодо відображення джерел фінансування державних 

інвестиційних проектів та інноваційно-інвестиційних проектів підприємств.   

7. Обґрунтовано, що обсяги державного інвестування та рівень допустимого 

інвестиційного ризику слід визначати з урахуванням показників плану 

консолідації державних фінансів, який має запроваджуватися на певний період, 

необхідний для відновлення стійкості фінансової системи. Часткове вирішення 

проблеми обмеженості бюджетних коштів полягає у запровадженні, поряд з 

прямою державною допомогою, податкового стимулювання інноваційної 

діяльності підприємств. Більш дійовим заходом для активізації інвестиційних 

процесів є введення пільг з податку на прибуток підприємств.  

8. Виокремлено два основних підходи до надання інноваційних пільг з 

податку на прибуток: 1) зменшення суми цього податку шляхом додаткового 



346 

 

зменшення бази оподаткування на суму проіндексованих витрат підприємства на 

інноваційну діяльність; 2) пряме зменшення суми податку на прибуток шляхом 

надання інноваційного податкового кредиту (на інноваційну діяльність 

підприємства).  

9. Розроблено математичні моделі оцінки фінансових наслідків 

запровадження інноваційних пільг з податку на прибуток (у формі податкового 

кредиту або  додаткового зменшення бази оподаткування), які дають можливість 

обґрунтувати вибір форм та інтенсивність державної підтримки інноваційно-

інвестиційних проектів підприємств. 

10. Додатковими джерелами покриття (бюджетними компенсаторами) втрат 

бюджету внаслідок надання підприємствам податкових пільг є фінансові ресурси, 

отримані від приватизації, управління державною власністю та збільшення 

податкових надходжень від здійснення заходів щодо запобігання ухиленню 

підприємств від сплати податків та інших заходів щодо зменшення тіньової 

економіки.  

11. Досліджено ухилення від сплати ПДВ як складову тіньової економіки. 

Розроблено методичний підхід до оцінки на рівні підприємств обсягів ухилення 

від сплати ПДВ, який полягає у прямому розрахунку ПДВ за адитивним методом, 

тобто за сумою створеної підприємством доданої вартості, яка є потенціальною 

базою оподаткування.  

12. Для забезпечення стимулюючого впливу оподаткування на розвиток 

національної економіки запропоновано, зокрема: встановити у Податковому 

кодексі України у розділі ІІІ "Податок на прибуток підприємств" чіткий перелік 

постійних податкових різниць, які коригуватимуть фінансовий результат до 

оподаткування, або запровадити єдиний норматив – граничний рівень 

невиробничих витрат; застосовувати методи капіталізації та амортизації окремих 

витрат; розцінювати податкову прискорену амортизацію як вид податкової пільги 

для стимулювання придбання основних засобів і нематеріальних активів з метою 

розробки і запровадження інновацій та включити її в Довідник податкових пільг, 

що є втратами доходів бюджету; встановити, що у випадку реалізації 



347 

 

великомасштабних інноваційно-інвестиційних проектів (дорожчих понад 10 млн. 

грн. на рік), інноваційна податкова пільга має надаватися на проекти, які дістали 

позитивний експертний висновок державної експертизи щодо пріоритетності для 

держави таких розробок і впровадження інновацій, та взяті на облік 

Міністерством освіти та науки України або зареєстровані Міністерством 

економічного розвитку і торгівлі України.  

13. Обґрунтовано, що для оцінки дієвості державного стимулювання 

інноваційної діяльності підприємств та досягнення інших задекларованих цілей 

сталого розвитку України (а саме – цілі 9 "Промисловість, інновації та 

інфраструктура") необхідно застосовувати показники, які відображають 

формування інвестиційного потенціалу підприємств. При цьому, слід розширити 

інструменти фінансового контролю за досягненням цих показників.  

14. Співфінансування державою інноваційно-інвестиційних проектів 

підприємств зумовлює необхідність розширити державний фінансовий контроль з 

приводу доповнення основних завдань державного фінансового аудиту 

інвестиційних проектів, які співфінансуються державою, та використання коштів 

(грантів) Європейського Союзу заходами щодо аналізу та оцінки можливих 

інвестиційних ризиків, які імовірно виникатимуть при реалізації проектів і 

призводитимуть до втрати державних фінансових ресурсів, а також щодо 

розробки державним аудитором рекомендацій з управління цими ризиками. 

15. Удосконалення інституційного забезпечення фінансової взаємодії 

держави та підприємств сприятиме активізації фінансування інноваційних 

факторів і факторів ефективності для розвитку інноваційної, 

конкурентоспроможної економіки. 

Основні наукові результати, отримані в процесі підготовки п'ятого  

розділу дисертації, опубліковано автором у таких наукових працях: [15; 23; 26; 

32–33; 43; 45; 91; 193–195; 328]. 
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ВИСНОВКИ 

У результаті проведеного дослідження в дисертації запропоновано вирішення 

важливої наукової проблеми – забезпечення ефективної фінансової взаємодії 

держави та підприємств на етапі переходу до інноваційної, конкурентоспроможної 

економіки, який відбувається під впливом синергетичного ефекту активізації 

інноваційних факторів і факторів ефективності завдяки розширенню участі 

держави в інноваційно-інвестиційних процесах із застосуванням інструментів 

державного стимулювання та регулювання діяльності підприємств, створенню 

інформаційної бази для обґрунтування та вибору інноваційно-інвестиційних 

рішень, а також стимулюванню участі підприємств у співфінансуванні державних 

інвестиційних проектів.  

Це дозволило сформулювати висновки теоретико-методологічного та  

науково-практичного характеру.  

1. Порівняльний аналіз концептуальних підходів до визначення економічної 

природи фінансової взаємодії держави та підприємств показав, що впродовж 

усього історичного періоду розвитку економіки стандартна модель такої  

взаємодії не сформувалася. Фінансові відносини держави та підприємств  

еволюціонували під впливом економічних і геополітичних змін, відповідних 

трансформацій функцій держави та її участі у фінансовому забезпеченні  

розвитку економіки.  

Економічна природа фінансової взаємодії держави та підприємств полягає у 

формуванні сукупності відносин, які виникають під впливом інструментів 

державного стимулювання та регулювання на фінанси підприємств, діяльності 

останніх – на державні фінанси, а також співфінансування державою та 

підприємствами інноваційно-інвестиційних процесів (зокрема, державою – 

інноваційно-інвестиційних проектів підприємств на умовах розподілу ризиків і 

прав на майнові результати їх реалізації, а підприємствами – державних  

інвестиційних проектів).  

2. Зміна форм власності підприємств впливає на інструменти державного 

регулювання та, відповідно, на фінансові відносини з державою. Проте 
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принципові зміни у фінансових відносинах держави та підприємств, які 

відбувались у постсоціалістичних країнах на етапі переходу до ринкової 

економіки (зміни форм власності у ході приватизації та корпоратизації), слід 

розглядати як перехід від одного етапу економічного розвитку до наступного, що 

не послаблює ролі держави, а змінює її цільову спрямованість, інструменти 

державного стимулювання й регулювання діяльності підприємств.   

3. Концепція фінансової взаємодії держави та підприємств полягає у 

визначенні сукупності взаємозв'язаних інструментів державного стимулювання й  

регулювання діяльності підприємств, зокрема – інноваційних бюджетних 

трансфертів підприємствам; інноваційних пільг з податку на прибуток; публічних 

закупівель за інноваційним пріоритетом; державних гарантій по кредитах 

підприємствам на придбання технологій, що не мають вітчизняних аналогів; 

державного замовлення на підготовку кваліфікованих працівників відповідно до 

вимог інноваційної економіки; регуляторного впливу на тарифи природних 

монополій; інноваційної діяльності державних і комунальних підприємств; 

виконання інвестиційних зобов‟язань приватизованими підприємствами. 

4. На сьогодні економіка України перебуває на стадії переходу від першого 

етапу до другого, на якому домінують лише базові фактори розвитку, які для 

підвищення їх ефективності потребують модернізації. В умовах посилення  

глобальної конкуренції економічний розвиток залежить не тільки від наявності 

факторів виробництва, але й від домінування інноваційних факторів та 

ефективності їх використання, що, у свою чергу, вимагає збільшення 

фінансування інноваційно-інвестиційних процесів.  

Виявлено, що низький рівень інвестування  суб‟єктів господарювання в 

Україні зумовлений, зокрема, використанням прибутку підприємств переважно на 

погашення збитків від їх інвестиційної та фінансової діяльності, що стримує 

процеси фінансового забезпечення інноваційної діяльності, яка є ризикованою і 

не має високого рівня прибутковості на початкових стадіях. Для розв'язання цих 

проблем необхідно вдосконалити систему фінансової взаємодії держави та 

підприємств. Основним напрямом такого вдосконалення, з метою активізації 
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інноваційних факторів розвитку економіки, визначено застосування дійових і 

прозорих інструментів державного стимулювання й регулювання діяльності  

підприємств з посиленням фінансового контролю за їх використанням.   

5. Забезпечення фінансової взаємодії держави та підприємств реалізується 

через загальні принципи господарювання, визначені у Господарському кодексі 

України. З метою запровадження розробленої концепції фінансової взаємодії 

держави та підприємств, а також підвищення ефективності такої взаємодії слід на 

законодавчому рівні скасувати положення щодо обмежень державного 

регулювання економічних процесів і замінити його на принцип "участі держави в 

економічному розвитку". Це дозволить  розширити інструменти державного 

стимулювання інноваційного розвитку, продовжуючи заходи щодо зменшення 

надмірного регуляторного навантаження на підприємства, посилення контролю та 

недопущення порушень умов конкуренції.  

6. Для участі держави в інноваційно-інвестиційних процесах і прийняття 

рішень щодо фінансування державних інвестиційних проектів і співфінансування 

інноваційно-інвестиційних проектів підприємств Міністерством економічного 

розвитку і торгівлі України має формуватися інформаційна база, що включатиме 

як показники інвестиційного плану підприємств, встановленні чинними 

правовими актами, так і додаткові індикатори, що відображають потреби 

підприємств у державній допомозі, обсяги резерву коштів і ліквідних активів для 

покриття інвестиційного ризику, а також показники плану ліквідності.  

7. З огляду на необхідність стимулювання зростання інноваційної, 

конкурентоспроможної економіки, а також інвестицій в основний капітал для 

забезпечення економічної діяльності та створення інновацій, досліджено видатки  

розвитку бюджетів різних рівнів. Аналіз видатків розвитку Державного та  

місцевих бюджетів України виявив, що до їх складу включаються видатки на 

споживання. Удосконалено трактування поняття "видатки розвитку" з точки зору 

їх кількісного та якісного характеру – як видатків на фінансування:  

капітальних вкладень для створення (придбання), реконструкції та технічного 

переоснащення основних засобів, очікуваний строк корисної експлуатації яких  
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перевищує 1 рік; науково-дослідних і дослідно-конструкторських робіт; 

відповідних капітальних трансфертів. Запропоновано внести відповідні зміни до  

Бюджетного кодексу України (щодо доповнення пункту 1 статті 2 і статті 71 

новим терміном "видатки розвитку"), до наказів Міністерства фінансів України та 

інших нормативно-правових актів (щодо визначення нової редакції переліку 

видатків розвитку).  

Дослідження показало, що, на відміну від досвіду країн з розвинутою 

економікою, в Україні має застосовуватись особлива форма державної підтримки 

– інноваційні бюджетні трансферти підприємствам. Умовами їх отримання 

встановлено співфінансування з Державним банком розвитку України та іншими 

інвесторами, а також визначення частки держави та інших інвесторів у майнових 

результатах реалізації проекту залежно від його інноваційної спрямованості, 

ризику і прибутковості; повернення суми інноваційних трансфертів після 

реалізації інноваційно-інвестиційних проектів. Це дасть можливість залучати до 

співфінансування інноваційно-інвестиційних проектів підприємств банки, 

недержавні пенсійні фонди, страхові організації та домогосподарства.  

8. Відсутність в Україні інноваційної податкової пільги та належного 

інструментарію оцінки бюджетних наслідків від її надання справляє негативний 

вплив як на розвиток окремих підприємств, так і на конкурентоспроможність 

економіки в цілому. Розроблено математичні моделі оцінки фінансових наслідків 

податкового стимулювання інноваційної діяльності підприємств. Ці моделі 

дозволяють здійснювати вибір підходів до надання інноваційної пільги і до 

інтенсивності їх застосування для забезпечення державної підтримки підприємств 

з метою збільшення потенціалу розвитку національної економіки на засадах 

домінування інноваційних факторів. З огляду на реальні можливості бюджету 

України, результати варіантних розрахунків фінансових наслідків застосування 

інноваційної пільги з податку на прибуток підприємств можуть бути використані 

для прийняття рішень щодо вибору конкретного варіанта податкового 

стимулювання інноваційної діяльності підприємств. 
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9. За результатами досліджень виявлено, що для активізація інноваційних 

факторів впливу на розвиток економіки необхідно стимулювати участь 

підприємств у фінансуванні державних інвестиційних проектів в економічно 

слабких регіонах, зокрема – шляхом надання преференцій підприємствам при 

отриманні державних замовлень, здійсненні публічних закупівель, концесії, 

отриманні права оренди земельних ділянок для господарської діяльності, 

реалізації проектів державно-приватного партнерства за умови збереження 

державного контролю за наданням соціальних послуг.    

10. Фінансовий та інвестиційний потенціал підприємств і виробничих  

кластерів (можуть залучати до інноваційної діяльності інноваційні стартапи та 

науково-дослідні організації) створює додатковий стимул до оновлення  

основного капіталу і взагалі до збільшення фінансового забезпечення  

інноваційно-інвестиційних процесів короткострокового періоду, а також до  

підвищення прибутковості та конкурентоспроможності підприємств у 

середньостроковому періоді. Інвестиційний потенціал підприємств відображає 

ступінь оновлення їх основного капіталу, що у наступні періоди генеруватиме 

доходи. Фінансовий потенціал підприємств визначено як сукупність їх власних і 

залучених фінансових ресурсів, достатніх для ведення операційної та інноваційної 

діяльності, підвищення кваліфікації працівників, виконання інших  

зобов'язань соціальної відповідальності, спрямованих на підвищення 

конкурентоспроможності підприємств.  

11. Співфінансування державою інноваційно-інвестиційних проектів 

підприємств зумовлює необхідність розширити державний фінансовий контроль з 

приводу доповнення основних завдань державного фінансового аудиту 

інвестиційних проектів, які співфінансуються державою, та використання коштів 

(грантів) Європейського Союзу заходами щодо аналізу та оцінки можливих  

інвестиційних ризиків, які імовірно виникатимуть при реалізації проектів і 

призводитимуть до втрати державних фінансових ресурсів, а також щодо 

розробки державним аудитором рекомендацій з управління цими ризиками. 
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Доведено необхідність законодавчого закріплення проведення державної  

експертизи результатів реалізації інноваційно-інвестиційних проектів, у 

фінансуванні яких брала участь держава, що дозволить оцінювати ступінь 

досягнення цілей проекту та ефективність використання бюджетних коштів.   

Дослідження проблеми інституційного забезпечення фінансової взаємодії 

держави та підприємств дає підстави стверджувати про необхідність його  

вдосконалення шляхом внесення змін до бюджетного, податкового, митного і 

господарського законодавств щодо підвищення ефективності державного 

стимулювання підприємств, до законодавства у сфері державного фінансового 

контролю щодо розширення завдань державного фінансового аудиту 

інвестиційних проектів, а також іншого законодавства.  

Наукові розробки та пропозиції було використано ДУ "Інститут економіки та 

прогнозування НАН України" при підготовці наукових доповідей, аналітичних 

записок і пропозицій, які враховано у практичній роботі органів державної влади, а 

також у навчальному процесі, що підтверджено відповідними довідками. 

Висновки та рекомендації дисертації можуть використовуватись органами 

загальнодержавного управління і підприємствами для забезпечення ефективної 

фінансової взаємодії держави та підприємств для розвитку інноваційної, 

конкурентоспроможної економіки. 
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НАН України, ДУ "Ін-т екон. та прогнозув. НАН України". Київ, 2014. 520 с.  С. 

487–512.  

35. Даниленко А.І., Білоусова О.С. Ризики запровадження ПДВ-облігацій для 

фінансової стійкості підприємств та шляхи їх пом‟якшення. Ризики та 

перспективи розвитку України у період посткризового відновлення: монографія; за 

ред. чл.-кор. НАН України А.І.Даниленка; НАН України, Ін-т екон. та прогнозув. 

Київ, 2012. 348 с. С. 182–190 (особистий вклад: оцінено вплив ПДВ-облігацій на 

стійкість державних фінансів та фінансову стійкість підприємств).  

36. Даниленко А.І., Зимовець В.В., Шаблиста Л.М., Білоусова О.С., Єршова 

Г.В., Гаркавенко В.І.  Ризики фінансової стійкості реального сектору та інноваційні 

механізми їх пом‟якшення. Фінансова система національної економіки: проблеми 

розвитку та управління змінами: монографія; у 3 т. / за заг. ред. Т.І.Єфименко; 

ДННУ «Акад. фін. управління». Київ, 2012. Т.3, 2012. 958 с. С. 122–184 (особистий 

вклад:  обґрунтовано критеріальні вимоги до системи безпеки у сфері фінансів 

реального сектору, механізми пом‟якшення ризиків і напрями розвитку системи 

державного регулювання фінансової стабільності).  

37. Білоусова О.С., Гаркавенко В.І. Короткострокове кредитування оборотних 

активів промислових підприємств. Державна політика стабілізації фінансів 

підприємств: монографія. А.І.Даниленко, В.В.Зимовець, О.М.Кошик та ін.; за ред. 

чл.-кор. НАН України А.І.Даниленка; НАН України; Ін-т екон. та прогнозув. Київ, 

2011. 452 с. С. 229–245 (особистий вклад: досліджено проблеми короткострокового 

кредитування поточної діяльності промислових підприємств та уточнено склад 

показників коефіцієнта кредитної платоспроможності).  

38. Чугунов І.Я., Білоусова О.С., Футоранська Ю.М. Внутрішній аудит як 

складова системи управління державними видатками. Фінанси України: 

інституційні перетворення та напрями розвитку: монографія; за ред. 

І.Я.Чугунова. Київ: ДННУ АФУ, 2009. 848 с. С. 358–415 (особистий вклад: 

досліджено проблеми управління державними видатками та обґрунтовано підходи 

до запровадження системи державного внутрішнього фінансового контролю та 

аудиту).  
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39. Луніна І.О., Білоусова О.С. Державна політика оподаткування прибутку як 

інструмент стимулювання розвитку національної економіки. Реформування 

податкової системи України: сучасні виклики та орієнтири / за заг. ред. 

П.В.Пашка, Л.Л.Тарангул. Київ: Новий друк, 2015. 570 с. (Серія «Податкова та 

митна справа в Україні», т. 29). С. 88–110 (особистий вклад: досліджено 

методологічні підходи до формування бази оподаткування прибутку підприємств 

та практику їх застосування в Україні та розвинутих країнах світу; розроблено 

пропозиції щодо вдосконалення податкового законодавства в Україні для 

забезпечення стимулюючого впливу оподаткування на розвиток національної 

економіки та проведення фіскальної консолідації).  

Інші наукові праці 

40. Білоусова О.С., Єршова Г.В., Зимовець В.В. Фінансове забезпечення 

державних інвестиційних проектів в Україні та його адекватність європейським 

підходам. «Імплементація Угоди про асоціацію між Україною та ЄС: економічні 

виклики та нові можливості»: наук. доповідь / за ред. акад. НАН України 

В.М.Гейця, чл.-кор. НААН України Т.О.Осташко; НАН України; ДУ«Ін-т екон. та 

прогнозув. НАН України». Київ, 2016. 184 с. С. 160–164 (особистий вклад: 

виявлено вигоди та можливі ризики втрат України від імплементації Угоди щодо 

забезпечення державного інвестування; розроблено пропозиції щодо 

вдосконалення бюджетного законодавства в контексті фінансування державних 

інвестиційних проектів).  

41. Білоусова О.С. Основні напрями удосконалення фінансового планування 

підприємств як важливої складової державного регулювання. «Фінансовий 

механізм забезпечення розвитку реального сектора України»: науково-аналітична 

доповідь / за ред. А.І.Даниленка; ДУ «Ін-т екон. та прогнозув. НАН України». Київ, 

2014. 92 с. С. 73–74.  

42. Білоусова О.С. Незадовільний фінансовий стан реального сектора. «Ризики 

і загрози безпеці сектора державних фінансів України»: аналітична доповідь / 

НАН України;  Ін-т екон. та прогнозув. Київ, 2013. 56 с. С. 43–46. 
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Додаток Г 

 

Таблиця Г.1 

 

Структура державних витрат Німеччини (за функціями), % 

 
Роки Функції держави 

громадський 

порядок, 

здійснення 

правосуддя 

освіта, 

наука та 

культура 

охорона 

здоров‟я та 

соціальний 

захист 

економіч

ний 

розвиток 

у тому числі оборона та 

інші 

військові 

видатки 

інші 

сільське 

господарс

тво 

промисло

вість і 

торгівля 

трансп

орт 

1872 14,9 7,7 6,3 6,4 0,6 0,2 5,6 28,8 36,0 

1881 25,6 17,0 7,4 11,5 1,4 0,2 9,9 24,8 13,8 

1891 22,9 17,1 7,5 13,1 1,5 0,2 11,4 25,7 13,8 

1900 21,7 17,6 8,1 12,1 1,7 0,3 10,2 24,4 16,1 

1906 22,8 17,1 9,0 13,1 1,8 0,2 11,0 20,8 17,1 

1910 20,4 19,1 9,8 12,9 2,0 0,3 10,6 21,0 16,9 

1913 17,0 19,4 10,5 14,2 1,8 0,6 11,9 25,3 11,2 

1925 18,5 16,3 26,8 10,2 1,7 0,5 8,0 15,9 10,1 

1928 15,7 15,4 25,9 10,7 1,8 0,6 8,3 16,8 13,1 

1930 15,7 15,4 30,4 10,5 2,4 0,6 7,5 14,2 10,8 

1932 17,8 15,3 37,4 9,9 2,2 1,1 6,6 8,0 8,3 

1933 15,7 13,2 30,3 16,9 4,0 1,6 11,3 8,7 9,6 

1935 12,6 10,9 20,1 13,4 2,4 1,7 9,3 26,8 12,1 

1950 13,0 9,6 31,1 12,4 4,3 2,9 5,2 19,9 6,8 

1952 11,8 10,9 29,8 11,4 4,3 2,0 5,1 21,4 8,4 

1955 12,2 12,5 32,1 12,5 3,9 1,8 6,8 14,7 10,3 

1958 11,3 12,6 30,1 14,5 5,3 1,9 7,3 16,2 8,1 

1961 10,4 13,5 26,3 17,5 5,5 3,8 8,2 17,7 5,3 

1965 9,0 12,7 24,1 16,3 5,0 3,0 8,3 15,7 14,2 

1970 10,5 16,0 25,5 18,9 6,4 3,2 9,3 11,9 7,6 

1973 11,9 18,9 24,7 14,4 2,9 3,3 8,2 11,1 12,8 

2014 3,5 11,9 56,8 7,1 0,5 1,3 3,5 2,2 18,5 

2015 3,5 11,8 54,5 7,1 0,4 1,2 3,5 2,3 20,7 

 

Джерело: 444; 540. 
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Додаток Д 

 

Таблиця Д.1 

Фінансові показники оцінки інвестиційних процесів Німеччини 

Роки Додана 

вартість, 

млрд. 

марок 

Приріст, 

зменшенн

я доданої 

вартості, 

% до 

попе-

реднього 

року 

Основний 

капітал, 

млрд.  

марок 

Приріст 

(зменшен

ня) 

основного 

капіталу, 

% до 

попереднь

ого року 

Рентабельніс

ть інвестицій 

(гранична 

ефективність 

інвестицій), 

% 

Приріст, 

зменшення 

рента-

бельності 

інвестицій, 

в.п. до попе-

реднього 

року 

Інвестицій

ний 

потенціал 

економіки

, % 

Норма 

відсотка,

% 

1850 9,45 … 46,77 … 1,204 … 7,34 … 

1851 9,39 -0,62 47,50 1,56 2,040 0,836 7,85 … 

1852 9,58 2,00 48,80 2,74 3,139 1,099 13,57 … 

1853 9,57 -0,14 49,40 1,23 3,221 0,082 6,34 … 

1854 9,79 2,38 50,31 1,84 4,343 1,122 9,29 … 

1855 9,66 -1,39 50,69 0,76 3,459 -0,884 3,77 … 

1856 10,44 8,13 51,89 2,37 4,661 1,202 11,20 … 

1857 10,95 4,85 52,57 1,31 3,950 -0,711 5,94 … 

1858 10,89 -0,55 53,33 1,45 3,047 -0,903 6,77 … 

1859 10,94 0,46 54,21 1,65 3,120 0,073 7,92 … 

1860 11,58 5,84 55,73 2,80 4,293 1,173 13,10 … 

1861 11,36 -1,84 56,66 1,67 4,183 -0,110 7,63 … 

1862 11,87 4,47 58,32 2,93 4,756 0,573 13,87 … 

1863 12,73 7,22 60,29 3,38 4,780 0,024 14,98 … 

1864 13,13 3,13 61,93 2,72 4,741 -0,039 12,21 … 

1865 13,17 0,30 63,37 2,33 4,214 -0,527 10,53 … 

1866 13,29 0,96 64,83 2,30 4,248 0,034 10,76 … 

1867 13,32 0,19 65,90 1,65 4,762 0,514 7,81 … 

1868 14,10 5,86 68,12 3,37 5,994 1,232 15,67 … 

1869 14,19 0,63 69,30 1,73 4,711 -1,283 7,94 … 

1870 14,17 -0,13 71,17 2,70 4,053 -0,658 12,84 … 

1871 14,65 3,42 72,69 2,14 4,208 0,155 10,05 … 

1872 15,68 7,03 75,13 3,36 3,957 -0,251 15,20 … 

1873 16,35 4,23 77,31 2,90 3,697 -0,260 12,72 … 

1874 17,55 7,33 80,43 4,04 4,171 0,474 17,78 … 

1875 17,65 0,60 83,00 3,20 3,245 -0,926 14,48 … 

1876 17,55 -0,58 85,75 3,31 3,690 0,445 15,56 4,16 

1877 17,44 -0,63 87,99 2,61 4,206 0,516 12,67 4,42 

1878 18,26 4,70 90,30 2,63 4,353 0,147 12,58 4,34 

1879 17,84 -2,29 92,12 2,02 4,335 -0,018 9,96 3,70 

1880 17,68 -0,90 93,97 2,01 5,010 0,675 10,29 4,24 

1881 18,12 2,51 96,17 2,34 4,984 -0,026 11,72 4,42 

1882 18,44 1,76 98,17 2,08 4,607 -0,377 11,28 4,54 

1883 19,43 5,35 100,69 2,57 5,119 0,512 12,71 4,05 

1884 19,92 2,55 103,36 2,65 5,138 0,019 13,70 4,00 
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Роки Додана 

вартість, 

млрд. 

марок 

Приріст, 

зменшенн

я доданої 

вартості, 

% до 

попе-

реднього 

року 

Основний 

капітал, 

млрд.  

марок 

Приріст 

(зменшен

ня) 

основного 

капіталу, 

% до 

попереднь

ого року 

Рентабельніс

ть інвестицій 

(гранична 

ефективність 

інвестицій), 

% 

Приріст, 

зменшення 

рента-

бельності 

інвестицій, 

в.п. до попе-

реднього 

року 

Інвестицій

ний 

потенціал 

економіки

, % 

Норма 

відсотка,

% 

1885 20,42 2,48 106,16 2,71 4,808 -0,330 13,58 4,12 

1886 20,55 0,64 109,00 2,68 4,610 -0,198 13,92 3,28 

1887 21,36 3,96 111,98 2,73 4,877 0,267 14,40 3,41 

1888 22,27 4,23 114,98 2,68 4,855 -0,022 13,23 3,32 

1889 22,86 2,66 118,57 3,12 4,920 0,065 15,92 3,68 

1890 23,59 3,19 122,68 3,47 5,464 0,544 17,27 4,52 

1891 23,58 -0,04 125,54 2,33 5,162 -0,302 12,50 3,78 

1892 24,54 4,06 129,43 3,10 5,701 0,539 16,60 3,20 

1893 25,76 4,98 133,54 3,18 5,688 -0,013 16,32 4,07 

1894 26,38 2,41 137,23 2,76 5,453 -0,235 14,45 3,12 

1895 27,62 4,70 141,18 2,88 5,299 -0,154 15,06 3,14 

1896 28,62 3,60 146,08 3,47 5,284 -0,015 17,57 3,66 

1897 29,44 2,87 151,39 3,63 5,685 0,401 18,84 3,81 

1898 30,70 4,30 158,10 4,43 5,882 0,197 22,44 4,27 

1899 31,82 3,63 164,07 3,78 5,344 -0,538 19,61 5,04 

1900 33,17 4,25 169,37 3,23 5,129 -0,215 16,72 5,33 

1901 32,41 -2,30 173,86 2,65 4,973 -0,156 14,31 4,10 

1902 33,14 2,27 178,05 2,41 5,226 0,253 12,81 3,32 

1903 34,98 5,54 183,83 3,25 5,320 0,094 17,59 3,84 

1904 36,41 4,08 190,42 3,58 5,396 0,076 19,16 4,22 

1905 37,19 2,15 197,21 3,57 5,694 0,298 15,50 3,82 

1906 38,28 2,94 204,31 3,60 5,588 -0,106 19,47 5,15 

1907 39,99 4,47 212,02 3,77 5,447 -0,141 20,59 6,03 

1908 40,67 1,68 218,10 2,87 5,406 -0,041 15,77 4,76 

1909 41,48 2,01 224,72 3,04 5,434 0,028 17,24 3,93 

1910 42,98 3,61 231,30 2,93 5,586 0,152 16,53 4,35 

1911 44,48 3,48 239,18 3,41 5,547 -0,039 19,00 4,40 

1912 46,39 4,30 247,77 3,59 5,690 0,143 19,80 4,95 

1913 48,48 4,51 255,94 3,30 5,519 -0,171 18,23 5,89 

1925 45,52 -6,12 232,19 2,38 1,736 1,736 13,42 9,15 

1926 43,69 -4,01 235,49 1,42 1,495 -0,241 8,53 6,74 

1927 51,81 18,58 242,57 3,01 3,036 1,541 17,65 5,83 

1928 52,97 2,24 250,45 3,25 2,803 -0,233 14,73 7,00 

1929 53,60 1,18 253,90 1,38 2,369 -0,434 7,52 7,11 

1930 50,33 -6,10 256,96 1,21 1,590 -0,779 6,29 4,93 

1931 45,22 -10,14 255,43 -0,60 5,366 3,776 -3,45 6,91 

1932 41,01 -9,31 254,74 -0,27 -2,332 -7,698 -1,80 5,21 

1933 45,07 9,89 257,05 0,91 0,369 2,701 5,77 4,00 

1934 49,40 9,60 260,27 1,25 1,791 1,422 7,46 4,00 

1935 53,86 9,03 266,13 2,25 3,419 1,628 12,07 4,00 
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Роки Додана 

вартість, 

млрд. 

марок 

Приріст, 

зменшенн

я доданої 

вартості, 

% до 

попе-

реднього 

року 

Основний 

капітал, 

млрд.  

марок 

Приріст 

(зменшен

ня) 

основного 

капіталу, 

% до 

попереднь

ого року 

Рентабельніс

ть інвестицій 

(гранична 

ефективність 

інвестицій), 

% 

Приріст, 

зменшення 

рента-

бельності 

інвестицій, 

в.п. до попе-

реднього 

року 

Інвестицій

ний 

потенціал 

економіки

, % 

Норма 

відсотка,

% 

1936 59,51 10,50 273,40 2,73 4,036 0,617 13,69 4,00 

1937 63,10 6,03 284,60 4,10 5,237 1,201 19,92 4,00 

1938 67,97 7,72 296,56 4,20 6,169 0,932 19,76 4,00 

1950 40,05 … 173,80 4,07 4,655 4,655 34,41 6,00 

1951 44,15 10,23 181,30 4,32 5,217 0,562 32,68 5,00 

1952 46,28 4,82 188,80 4,14 5,246 0,029 35,39 4,50 

1953 49,09 6,08 196,20 3,92 5,427 0,181 35,84 3,50 

1954 53,83 9,65 206,00 4,99 6,344 0,917 38,56 3,00 

1955 59,39 10,34 218,80 6,21 6,532 0,188 45,75 3,50 

1956 62,28 4,87 230,80 5,48 6,170 -0,362 45,15 4,50 

1957 64,36 3,34 242,70 5,16 6,269 0,099 43,63 4,00 

1958 66,61 3,50 254,10 4,70 5,918 -0,351 41,83 3,00 

1959 71,01 6,60 267,50 5,27 6,758 0,840 44,30 2,70 

1960 … … 282,93 5,77 7,540 0,782 … 4,00 

1961

-1970 … … 383,72 5,44 4,581 -2,959 … 3,55 

1971

-1980 … … 621,23 4,45 1,125 -3,456 … 4,10 

1981

-1990 … … 871,72 2,64 0,927 -0,198 … 4,30 

1991

-2000 1706,93 3,22 1099,06 2,21 2,599 … 23,32 3,96 

2001

-2010 2137,29 2,01 … … … … 20,55 5,12 

2011 2428,08 4,58 … … … … 20,28 3,99 

2012 2478,60 2,08 … … … … 19,91 3,50 

2013 2542,63 2,58 … … … … 19,48 3,49 

2014 2631,27 3,49 … … … … 19,86 2,99 

2015 2729,66 3,74 … … … … 19,66 2,79 

2016 2822,19 3,39 … … … … 19,67 2,74 

 

Джерело: розраховано автором за матеріалами: 362; 386; 395; 427. 

 


