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EKONOMICKÉ VĚDY 

 
FINANČNÍ VZTAHY 

*133000* 
Imanbayev T.B. 

Magistrant of the Kazakh Academy of Finance and Economic 
Baluanov. J.K. 

PhD in Economics the Kazakh Academy of Finance and Economic 
 

THE ROLE OF VALUE ADDED TAX AND LEVY 
 

Value added tax (VAT) is a part of the contributions to the budget value of tax-
able sales turnover, added in the process of production and circulation of goods 
(works, services), as well as contributions to import goods into the territory of the 
Republic of Kazakhstan.  

VAT payable to the tax on taxable turnover, defined as the difference between 
the amount of VAT charged for the sale of goods (works, services) and the amount of 
VAT payable for goods (works, services), ie the difference between the purchased 
and sold VAT.One of the first compulsory payments, the introduction of the tax in 
December 1991, was the value added tax (VAT). Introduction of VAT is a logical 
step and the key to improving the tax system of Kazakhstan. 

 Over the years, he firmly established in the tax system in Kazakhstan. Currently 
VAT – one of the major taxes. The basis of his collection, as the name suggests, is 
the value added of all stages of production and distribution of goods. This tax is tradi-
tionally classified as universal indirect taxes in the form of original premiums 
charged by including in the price of goods, carrying the main burden of taxation on 
the final consumers of products and services.  

VAT as the most significant indirect tax has two complementary functions: fis-
cal and regulatory. The first (main), in particular, is to mobilize significant revenues 
from this tax to the budget at the expense of ease of collection and sustainable base of 
taxation. In turn, the regulating function is shown to stimulate capital formation and 
strengthening of control over terms of promoting products and their quality.  

As you know, the VAT is one of the most important taxes paid by enterprises 
and organizations. During the existence of the value added tax operating mechanism 
of calculation and collection has undergone significant changes. Questions calcula-
tion and payment attract attention of many local economists and widely discussed in 
the periodical press. 

VAT as the most significant indirect tax has two complementary functions: fis-
cal and regulatory. The first (main), in particular, is to mobilize significant revenues 
from this tax to the budget at the expense of ease of collection and sustainable base of 
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taxation. In turn, the control function is shown to stimulate capital formation and 
strengthening of control over terms of promoting products and their quality.Under the 
Treaty of October 6, 2007, signed in the capital of the Republic of Tajikistan – 
Dushanbe, was established Customs Union (CU).Single EurAsEC Customs Union at 
the moment is a combination of trade and economic relations between the three coun-
tries: Russia, Belarus and Kazakhstan.This organization EurAsEC Customs Union 
was to create a single customs territory, consisting of several states where canceled 
all customs duties for the products in between. Within the limits of the customs union 
has a common customs tariff and uniform requirements for regulation of trade rela-
tions with other countries.The changes in the customs legislation, particularly with 
regard to customs duties on a number of imports, causing the society to interpretation 
essence goals of the Customs Union.  

Opposition parties and movements indicated a negative perception of Kazakh-
stan's accession to the Customs Union, and in many speeches and statements notice-
able tendency to present the ongoing process of economic integration as a partial loss 
of sovereignty of our country.In reality, the decision on the establishment of the Cus-
toms Union, adopted by the heads of states of the Eurasian Economic Community in 
August 2006, is aimed at creating a more favorable environment for economic devel-
opment of the Community and the CIS. Customs union, by definition, is a higher 
level of economic integration, and, of course, that the Union is a transfer of national 
powers of the state, forming the Customs Union, in specific areas of trade regula-
tion.Treaty on the Customs Union Commission, signed by the heads of Kazakhstan, 
Russia and Belarus in October 2007, provides for a unified standing regulatory body 
– the Commission of the Customs Union, responsible for implementing the decisions 
of the supreme body of the Customs Union – EurAsEC Interstate Council.In the 
member countries of the Customs Union are different rates of value added tax, in Ka-
zakhstan – 12%, Russia 18%, Belarus – 20%, which significantly complicates the ex-
port of Kazakh businessmen (Diagram 1). 

The Treaty provides that the decisions taken by the Commission, will be binding 
on enforcement in the territories of the Parties, which is aimed at improving the func-
tioning of the Customs Union.[2]. 

As President Nursultan Nazarbayev in his address to the nation, «New Decade – 
New Economic Growth – New Opportunities for Kazakhstan», the creation of the 
Customs Union – a breakthrough for all of Kazakhstan integration initiatives. To en-
sure compliance with decisions of the Commission of the Customs Union in Kazakh-
stan, the Constitutional Council in November 2009, adopted a normative judgment 
that the decision of the Commission, as a general rule, take precedence over national 
laws and can be applied directly. 
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Diagram 1. VAT rates in the Customs Union. 
 
Customs union involves, in addition to the duty-free trade between the applica-

tion of a single trade policy towards third countries outside the Customs Union. The 
Customs Union is: a unified customs tariff policy, which includes the common cus-
toms tariff, non-tariff measures uniform, unified customs legislation. 

The main element of the customs and tariff regulation of the Customs Union is 
the common customs tariff, which came into force on 1 January 2010. 

It should be noted that by the time of the creation of the Customs Union with 
Belarus, Kazakhstan and Russia have common duties for about 40 percent – is about 
4500 codes. That is, the fee for a number of items of goods imported from third coun-
tries, were similar in the three countries. Therefore, it was necessary to unify around 
60 per cent customs duty. In this case, the government of Kazakhstan, Belarus and 
Russia the following criteria: the presence of its own production, the structure of im-
ports. In the course of this work on a regular basis, consult with representatives of lo-
cal business on changing rates of import customs duties.[3]. 

According to the Agreement on the export of goods from the territory of one 
state – member of a customs union on the territory of another country – a member of 
the customs union applies to «zero» rate of VAT, subject matter of record exports. In 
this case, VAT is charged on such goods in a foreign country – a member of the cus-
toms union on their importation. 

The list of documents to be submitted to the tax authorities to confirm the valid-
ity of the zero rate of VAT is set item 2 of article. 1 of the Protocol. These documents 
must be submitted to the tax authorities within 180 days from the date of shipment. If 
you are not providing the relevant documents within the specified time the tax is paid 
at 18% for the tax period, which accounts for the date of shipment. In this case, under 
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the date of shipment of the goods means the first date of the time of the primary ac-
counting document. 

In the case of the taxpayer of the relevant documents, in the later period after 
180 days, the amount previously paid VAT is deductible 

It is also necessary to note that the publicly available information on the Internet 
is known that the tax authorities are trying by all means to refuse to refund the VAT 
from the budget, so we need to be prepared for tax claims and related defense costs in 
a tax dispute on VAT refunds. Here are the main claims, which are often used for tax 
motivation failure to refund VAT: 

The exporter can not apply a zero rate of VAT, therefore, to accept tax deducti-
ble, unless the proceeds of the transaction. 

Taxes is important to establish a place where they work or services provided. 
State – Customs Union members decided that the performance of work, rendering of 
services the company will have to pay VAT in the State in which such services and 
activities are implemented. If the place of supply of services will be Russia, VAT will 
be calculated according to the rules of Articles[1]. 

This arrangement of the customs union is enshrined in paragraph 2 of the Proto-
col of 11.12.2009 «On the procedure of indirect taxes on the performance of work, 
rendering of services in the Customs Union» 

Define the place of supply of services and works 
Place of implementation of works and services, depending on the type of the lat-

ter can be determined by the location of the property, the buyer, the artist, as well as 
the place of delivery and the implementation of major works (services). 

To confirm the place of supply will be required: 
- A contract for work or services; 
- Documents confirming the performance of work, rendering of services; 
- Other documents required by the legislation of the Customs Union (Article 3 

of the Protocol). 
Consider the place of supply rules for setting details. 
The location of the property. The place of supply of works and services related 

to real estate, will be the area where this property is actually located. In practice, this 
rule is applied in construction, repair, restoration, and also works on gardening. 

By the way, the same way define the place of implementation services for rent-
ing and hiring of immovable property. For example, the Kazakh company is building 
a warehouse in Moscow. The warehouse is in Russia, so the work of this company 
are subject to VAT at rates of the Tax Code. 

The location of the movable property. With movable property is the opposite. The 
place of supply and services in this case will be the territory of the country where the 
property is located physically (podp.2 paragraph 1 of Art. 3 of the Protocol). This rule is 
applied in practice to work and services for installation, assembly, processing equipment. 

Summing up the work done – you can say the following: 
This paper deals with the VAT – one of the most complex in terms of taxes. 
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оцінити як привабливий для інвесторів. Курс таких цінних паперів зростатиме 
та інвестор одержить дохід вище звичайного. 

Для фінансового аналізу портфеля цінних паперів використовують систему 
коефіцієнтів, зокрема[1]:  

- коефіцієнт відношення ринкового курсу акцій до доходу на акцію;  
- коефіцієнт прибутковості акцій, який розраховується як відношення зага-

льного прибутку до кількості акцій; 
- коефіцієнт дохідності власного капіталу;  
- коефіцієнт покриття як відношення одержаної суми доходів до суми ви-

плачених процентів і податків; 
-  коефіцієнт фактичної вартості акцій, тобто відношення акціонерного ка-

піталу до кількості акцій.  
За допомогою перерахованих коефіцієнтів здійснюється порівняльний ана-

ліз їх величини на даному підприємстві (об’єднанні) із середнім значенням у 
відповідній галузі, а також з передовими підприємствами (об’єднаннями). Ана-
ліз динаміки відповідних коефіцієнтів у часі дозволяє передбачити прогноз на 
майбутнє. У зарубіжній практиці фінансовий аналіз коефіцієнтів доповнюється 
так званим технічним аналізом, що здійснюється з використанням електронних 
таблиць, які являють собою набір інформації у формі колонок і рядків[4]. 

В умовах ринкової економіки суттєво зростає інтерес учасників економіч-
ного процесу до об’єктивної і достовірної інформації про фінансо-вий стан і ді-
лову активність підприємства (об’єднання). Всі суб’єкти ринкових відносин: 
власники, інвестори, банки, біржі, страхові компанії, постачальники, покупці, 
рекламні агенти зацікавлені в однозначній оцінці конкурентоспроможності і 
надійності свого партнера. Для такої оцінки в процесі аналізу використовують 
різні критерії і способи. На сьогоднішній день найпоширенішим серед них є 
спосіб бальної оцінки[3]. 

Об’єктивна оцінка фінансового стану підприємства (об’єднання) неможли-
ва без детального аналізу стану і використання його ресурсів. Тому крім суто 
фінансового аналізу на кожному підприємстві (об’єднанні) будь-якої форми 
власності необхідно проводити аналіз з метою виявлення впливу факторів на 
суму прибутку, одержаного підприємством (об’єднанням) у звітному періоді, і 
прогнозування подальшого ефективного використання ресурсів. Методика ана-
лізу ресурсів передбачає вивчення рівня забезпеченості ними підприємства 
(об’єднання) відповідно до виробничої програми, їх стану і впливу на обсяги 
випуску продукції. Вона детально висвітлена у всіх підручниках і навчальних 
посібниках з економічного аналізу. Знання названої методики працівниками фі-
нансових служб підприємств (об’єднань) допоможе їм значно поглибити і роз-
ширити межі фінансового аналізу, зокрема, аналізу цінних паперів. 
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He has a huge fiscal importance, being a significant source of new revenue. 
At the same time, the value added tax performs a regulatory function by influ-

encing the pricing mechanism. 
The value of VAT for the domestic economy is difficult to overestimate. VAT 

applies to state taxes and is valid on the entire territory of Kazakhstan. 
 
SUMMARY 
 
The concept of the role of the value-added tax in the Customs Union. Written 

about the benefits of the customs Union. Written about the benefits of the customs 
union and the problems of value added. 

 
List of sources used 
1. Code of the Republic of Kazakhstan «On taxes and other obligatory pay-

ments to the budget 
2. Code of the Republic of Kazakhstan «On Customs Affairs in the Republic 

of Kazakhstan» 
3. B.Nurakhmetov // Questions and answers on the legislation of the Customs 

Union // seven establishments  
*133011* 

 
 

Иманов Е.К. 
 

RISKS AND ITS MANAGEMENT AFTER FINANCIAL CRISIS  
IN KAZAKHSTAN 

 
According to the vice-president of «Akmola Stroi» financial crisis brought many 

changes in this industry». The manager in «Sembol construction» said that crisis is «a 
risk for some of companies, but for another it is the opportunity». Crisis had two ef-
fects: construction stopped, many companies go bankrupt and many workers lose their 
jobs, however for managers of construction companies that survived this was an oppor-
tunity for growth. «We become more wise and prudent» said the manager of «Akmola 
Stroi. Before to start any project they carefully analyse it. For example, now they are 
carefully observing the economy of neighbour country Russia, because they procure 
materials from that country. They with awareness sign any contracts or agreements and 
try to take under consideration and negotiate any incompliance in advance. Contract is 
conventional method to minimize risks. After financial crisis such risk as currency 
fluctuation become very significant since economies of Kazakhstan and neighbour 
countries around become unstable. For instance, financial crisis brought such event as 
devaluation of national currency «Tenge». Because of that event many companies lose 
lots of money. Now this kind of risks construction companies try to minimize through 
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financial instrument such as «Hedging». According to Buzzle Hedging is a financial 
instrument such as options, futures and swaps that are used to minimize risks which 
arise from changes of the price of one currency against another. For example, graph 4.1 
shows how price of US Dollar is appreciating against national currency of Kazakhstan 
«Tenge». For example, when one party wants to buy another currency and he thinks 
that currency which he wants to buy will appreciate against his currency. To minimize 
the effect of those changes he can buy futures, options or swap contracts. These con-
tracts will give right to buy a currency at initial rate.  

After crisis all prises decreased. Precisely, prices for materials decreased, but in 
the same time the prices for housing also decreased, consequently now construction 
companies make less profit than they did before crisis. Managers state that now for 
some buildings if it is too risky but return is huge companies make joint projects, by 
that way they divide risk for two parties. Because of financial crisis demand for hous-
ing sharply decreased. This significantly hit companies. Managers of the companies 
state that it was impossible to foresee this financial crisis. However, even this event 
significantly affects construction companies technical risks in residential construction 
industry mostly stay the same, except demand for housing and economic risk like 
currency fluctuations.  

 
Graph 4.1 Tendency of Currency «Tenge» against US Dollars 

 

 
Adopted from www.investfunds.kz  
According to Kahkonen and Artto (1997) risk identification is the most critical 

and important step in project risk management process. During the secondary re-
search it were identified various risks associated with constructions. Mainly, they 
were based on the research of Kahkonen and Artto (1997) and El-Sayegh (2008). 
Risks identified by El-Sayegh (2008) are presented in the table 5.1.  
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Қазақстандағы саяси жəне экономикалық жағдайды бағалау, өндірістік 
салада инвестициялық əрекетті жандандырудың қажет екендігін көрсетті. 
Мұнсыз экономиканың көптеген салалары өз қызметін тоқтатуы мүмкін. 

Мұнымен қатар ішкі қорланудың төмен деңгейі, өндірістік 
инвестицияларға деген орасан үлкен қажеттіліктерді қанағаттандыруға 
мүмкіндік бермейді. Сондықтан, инвестициялық ресурстардың бір бөлігін 
шетелдік көздердің есебінен жабу қажет. 

 
*133496* 

 
Пухальська А.П., асистент каф. Ф та К., Урусов А.А., 

Запорізький національний університет, 
м. Запоріжжя 

 
ФІНАНСОВИЙ АНАЛІЗ ПРИВАБЛИВОСТІ ЦІННИХ ПАПЕРІВ 

 
 На сьогоднішньому етапі розвитку нашого народного господарства суттє-

во зростає роль стратегічного аналізу, який передбачає прогнозування фінансо-
вих результатів діяльності і розробку рекомендацій, спрямованих на прийняття 
глибоко продуманих, науково обґрунтованих і зважених управлінських рішень. 

Подальшого розповсюдження набуває фінансовий аналіз, який в широкому 
розумінні включає в себе визначення рівня використання фінансових активів 
суб’єктів господарювання і очікуваної їх дохідності. 

Одним із завдань фінансового аналізу портфеля цінних паперів є також ви-
явлення помилково оцінених паперів. Воно може бути здійснено 
співставленням внутрішньої вартості цінних паперів з поточним ринковим їх 
курсом. Якщо ринковий курс значно вищий від внутрішньої вартості, то 
вважається, що папір недооцінений[2]. 

Сучасна теорія портфеля цінних паперів в процесі фінансового аналізу пе-
редбачає переоцінку потенційної схильності цінних паперів до впливу основ-
них факторів на ставку дивідендної дохідності паперів у наступному році. Тому 
детальному аналізу підлягають питання дивідендної політики суб’єкта госпо-
дарської діяльності та очікуваний приплив коштів інвесторів у майбутньому. 

Недооцінені акції в більшості випадків купуються інвестором. У той же час 
купівля цінного паперу призведе до зростання ціни, яка наблизиться до внутрі-
шньої вартості та в результаті папір перестане бути недооціненим. Результати фі-
нансового аналізу приводять до того, що ринкові ціни паперів наближаються до їх 
внутрішньої вартості, що в свою чергу робить ринок більш ефективним. 

Разом з цим, можна оцінити показник дохідності в розрахунку на той чи 
інший цінний папір та співставити його з середнім на ринку. Якщо він на тому 
чи іншому підприємстві (об’єднанні) значно вищий, то цінний папір можна 
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Көріп тұрғанымыздай қаржы мекемелері бір мезгілде қаржы 
рыноктарының жұмыстарына қатысып, қаражатты берушілер мен оған сұраныс 
білдірушілер арасында делдалдық қызметті де атқарады. Əйтсе де суреттегі 
бағыттауыш сызықтар бағытты ұсыныстан сұранысқа қарай көрсетіп 
тұрғанымен, инвестициялық келісімдердің кейбір түрлерінде, мысалы 
облигациялар сатылғанда қарыздың негізгі мөлшері соңында қарыз алушыдан 
қарыз берушіге (кредиторға) қайта оралады. 

Инвестициялық процесс инвестор тарапынан инвестициялар жүзеге 
асырылатын құнды қағаздарға, инвестициялаудың көлемі мен мерзіміне 
қатысты шешім қабылдауды білдіреді. Келесі процедура 5 кезеңнен тұрады: 

1. Инвестициялық саясатты таңдау; 
2. Құнды қағаздар рыногын талдау; 
3. Құнды қағаздар қоржынын қалыптастыру; 
4. Құнды қағаздар қоржынын қайта қарау; 
5. Қоржындық құнды қағаздардың тиімділігін бағалау. 
 
Экономикалық реформалар барысында ұдайы өндіру процесінің бірде-бір 

кезеңі инвестициялық сала секілді осындай өзгерістерге ұшырамайды. 
Инвестиция деңгейінің төмендеуі, жекешелендіру мен мемлекеттік ұйымдарды 
акционерлік жəне өзге де мемлекеттік емес қоғамдар мен фирмаларға 
айналдыру осы процестің елеулі факторлары болып табылады. Делдал 
ұйымдарды қалыптастыру процесі жалғаса береді, кəсіпорындар мен өзге де 
заңды тұлғалардың инвестициясы тартылады. 

Əрине, Қазақстан Республикасы секілді өтпелі, яғни əлі де болса тұрақты 
емес экономикасы бар елдерге тəн инвестициялық стратегия мен саясаттағы 
күрделі өзгерістер, капиталдар мен инвестицияларды қарапайым үлестірумен 
шектеліп қалмайды. Бұл жерде міндет, инвестициялық саланы жетілдіру 
бойынша шаралардың мемлекеттегі бюджеттік-қаржылық саясаттағы ақша-
несиелік қатынастағы, əкімшілік-құқықтық реттеудегі түбегейлі өзгерістерге 
алып келуі болып отыр. Қайта құрудың мақсаты қолда бар шектеулі 
инвестициялық ресурстарды экономиканың құрылымдық қайта құруының 
елдегі экономикалық жəне əлеуметтік ахуалдың тұрақтануына содан соң 
бəсекеге қабілетті тауар мен қызметтердің шығарылуының біртіндеп ұлғаюына 
септігін тигізетін бағыттарға тиімді түрде шоғырландырылу болуы тиіс. ҚР-ғы 
инвестициялық институттардың мүмкіндіктерін жеткіліксіз түрде пайдалану 
олардың қалыптасу кезеңінің ұзаққа созылуымен, олардың құрылымында 
болып жатқан елеулі өзгерістермен, олардың қызметінің табысының 
төмендігімен байланысты. Өзіндік инвестициялық ресурстардың шектеулігінен 
капиталын пайдалану қабылданушы ел экономикасының халықаралық еңбек 
бөлінісіне қатысу жүйесімен жəне капиталдың кəсіпкерліктің бос салаларына 
ағылуымен шарттасқан объективтік қажеттілік болып табылады. Бұл отандық 
экономиканы жандандырудың ең жылдам жолдарының бірі. 
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Table 5.1.  
Most significant risks in construction industry  

 

Risk  

Inflation and sudden changes in prices 

Owners’ unreasonably imposed tight schedule 

Subcontractors’ poor performance and management 

Delay of material supply by suppliers 

Change of design required by owners 

Owners’ improper intervention during construction 

Shortage in manpower supply and availability 

Delays in approvals 

Lack or departure of qualified staff 

Shortage in material supply and availability 

 
The table 5.2 presents the most significant risks identified in residential con-

struction industry in Kazakhstan. Basically, these risks, as it was stated by respon-
dents were before financial crisis and after. However, after financial crisis some risks 
become more significant than others. For instance, risk like currency fluctuations or 
changes of prices for materials are risks that become more significant after financial 
crisis. According to respondents these risks depend to internal and external economic 
condition and out of manager’s control.  

 
Table 4.1 

 List of the most Significant Risks Identified in Kazakhstan Market 
 

1 Corruption 
2 Financial 
3 Change of materials price 
4 Change of design after work has started 
5 Logistics risk 
6 Communication problems 
7 Poor quality of workers 
8 Delays in materials delivery 
9 Architectural risks  
10 Weather conditions 
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In comparison of risks written in literature review and research findings it can be 
said that they are similar. Risks like change of materials price and inflation and sud-
den changes in prices, delays in materials delivery and delay of material supply by 
suppliers, change of design after work has started and change of design required by 
owners are mainly same.  

Risk like corruption plays very important role in the industry. It directly affects 
the success of the construction projects. As it was stated by Macomber (2001) there 
are three types of risk that affect success of a project, they are financial risk, schedule 
risk and quality risk. Risk of corruption significantly affects all three aspects of pro-
ject. For example, the money that was prepared to finance a project will go for cor-
ruption. This affects quality because managers will procure fewer materials for con-
struction. Also this will affect duration of the construction project because a company 
will have to hire fewer workers. For instance, if according to El-Sayegh’s (2008) 
most significant risk can be change of materials or inflation, in this country the most 
significant risk is corruption.  

Also those risks identified in Kazakhstan construction companies can be classi-
fied according to El-Sayegh’s (2008) Classification of Risks (see figure 2.1). Risks 
like corruption and communications with government can be classified to political 
risk. Change of materials price, currency fluctuations and decreased demand for 
apartments can be arranged to economic risk. A weather condition in the city of As-
tana is natural risk. Change of design, delays with funding to contractors can be clas-
sified to owner’s risks.  

In comparison with the risks stated by Kahkonen and Artto (1997) it can be said 
that in addition to risks associated with owners it can be added corruption and prob-
lems with funding. Kahkonen and Artto (1997) argue that risk of defective design can 
be transferred to architect or engineer, however according to manager of «Sembol 
Constructions» company they face risk with architects. When an architectural firm do 
not possess enough experience they face risk that a project will be submitted late or 
with defections.  
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Қаржы мекемелері 

Банктер 
Несие-жинақ ассоциациялары 
Жинақ банкілері 
Кредиттік одақтар 
Сақтандыру компаниялары 

Қаржы рыноктары 
Ақша рыногы (қысқа мерзімді) 
Капиталдар рыногы(ұзақ 
мерзімді)

Капиталды 
жеткізушілер 

Капиталды 
тұтынушылар 

Тікелей келісімдер 

Шетел инвестициясын тартудың формалары: 
–Жаңа біріккен кəсіпорындарды құру жолымен БК-да үлестік қатысу, 

сондай-ақ жұмыс істеп жатқан кəсіпорындардағы қатысу үлесін алу; 
–Жекешелендіруге қатысу; 
–Шетел инвесторының толық иелігіндегі кəсіпорынды құру; 
–Шетелдік қатысушысы бар банктерді құру; 
–Кəсіпорындарды сатып алу; 
–Еншілес кəсіпорындарды, филиалдарды, өкілдіктерді құру; 
–Жерді жəне өзге де табиғи ресурстарды пайдалану құқығын сатып алу; 
–Құнды мемлекеттік қағаздарды сатып алу; 
–Жергілікті заңды тұлғалардың құнды қағаздарын сатып алу; 
–өзге де мүліктік құқықтарды сатып алу; 
–концессиялық келісім-шарттарды жасау; 
–қабылдаушы елдің заңды тұлғаларымен жəне азаматтарымен келісім-

шарт жасау; 
–еркін экономикалық аймақтарда шаруашылық əрекеттерді жүзеге асыру. 
 
Инвестициялық процесс – бұл ақша ұсынатындарды сұраныс 

беретіндермен толықтырудың механизмдері. Екі жақ та қаржы 
институттарында немесе қаржы рыногында кездеседі. Қаржы институттарына 
банктер, несие-жинақтау ассоциациялары, сақтандыру компаниялары жəне т.б. 
жатады. Акциялар, облигациялар, опциондар рыноктары қаржы рыноктары 
болып табылады. Ал өз кезегінде қаржы рыноктары ақша жəне капиталдар 
рыногы болып екіге бөлінеді. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Сурет 1.3. Инвестициялау процесі 
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өтемдер) жеке инвестордың борышқор елдегі мүліктік құқығының толық 
немесе бір бөлігінің құнының есебінен қанағаттандырылуы (ммысалы, табиғи 
байлықтарды өндіру құқығын беру). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Сурет 1.2 – Инвестициялардың объектілері мен  
субъектілерінің өзара əрекеті. 

 

Инвестициялық қызметтің  
түрлері 

Негізгі 
қорлар (қайта
жасақталып,
жаңартылып, 
қайта 
жөндеуден 
өтіп жатқан) 
жəне 
айналым 
қаражаттары. 

Құнды 
қағаздар 
(акциялар, 
вексельдер, 
облигациял
ар жəне 
т.б.) 

Кредиттер 
беру, 
қаржыланды
ру 

Ғылыми-
техникалық 
өнім. 

Капиталдық 
құрылыс 

Қаржы капиталының 
айналысы 

Инновациялық сала 

Заңды 
тұлғалар 

Жеке тұлғалар 
отандық 

шетелдік 

К
əс
іп
ор
ы
нд
ар

 

Б
ан
кт
ер

 

С
ақ
та
нд
ы
ру

 
ұй
ы
м
да
ры

 

И
нв
ес
ти
ци
ял
ы
қ 

қо
рл
ар

 

Д
əл

 о
сы
ла
йш

а 
əр
і қ
ар
ай

 к
ет
е 

Зе
йн
ет
ақ
ы

 
қо
рл
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ы
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ОЦІНКА СУЧАСНОГО СТАНУ МАЙНОВОГО СТРАХУВАННЯ 

 В УКРАЇНІ  
 
Майнове страхування є важливим та обов'язковим елементом кожної еко-

номічної та соціальної системи суспільства. Діяльність господарських структур 
та окремих громадян пов'язана з різного роду ризиками, що визначає необхід-
ність їхнього попередження, усунення, зменшення руйнівного впливу [1].  

Значення даного страхування зумовлене тим, що майно служить обов'язко-
вим елементом господарської діяльності юридичних осіб і життєдіяльності лю-
дей, тому забезпечення страхового захисту майна є пріоритетним в системі 
страхових відносин. Економічне призначення майнового страхування полягає у 
відшкодуванні збитків, заподіяних страхувальнику внаслідок пошкодження або 
знищення майна при настанні страхових випадків [2].  

 Окремі аспекти майнового страхування України та визначення проблем 
роглядаються в працях В.Базилевича, К.Базилевича, К.Воблого, О.Вовчак, Н. 
Внукової, В.Грушка, О.Заруби, М.Клапківа, В.Малько, С.Осадця, А.Таркуцяка, 
Я.Шумелди.  

 Метою роботи є розкриття економічної природи та сутності страхування 
майна в сучасних ринкових умовах і визначення шляхів прискорення розвитку 
страхування майна в Україні. 

 Об’єктом дослідження є діяльність страховиків зі страхування майна гро-
мадян та юридичних осіб в Україні. 

 Предметом дослідження є сукупність економічних відносин, що виника-
ють між суб’єктами страхового ринку в процесі страхування майна.  

 Важливим напрямом розвитку було і буде впровадження зарубіжного до-
свіду організації страхування і ефективного функціонування страхового ринку, 
оскільки страхові компанії в розвинутих країнах добре знають сильні і слабкі 
сторони клієнтів, мають певний досвід ринкових перетворень, вимушені по-
стійно оцінювати ризик і прогнозувати страхові події, розробляти рекомендації 
по підвищенню ефективності роботи страховиків і страхувальників та по вико-
нанню страхових зобов’язань по заключенних договорах [3].  

 Вітчизняний ринок майнового страхування стагнує. Ні громадяни, ні 
компанії особливої цікавості до нього не виявляють навіть на тлі дедалі 
частіших природних катаклізм, хоча страховики знижують тарифи [4]. 

 Житлова та комерційна нерухомість в Україні в більшості своїй продовжує 
обходитися без страхового захисту. Час від часу пожвавлення банківського креди-
тування приносить сегменту короткочасне «полегшення», однак найближчим ча-
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сом на допомогу банків страховикам розраховувати не доводиться. «Ринок стра-
хування майна у першому півріччі знаходиться приблизно на торішньому рівні. 
Враховуючи пов'язані тенденції з ринком кредитування іпотеки, який продовжує 
стагнувати, особливого зростання чекати не доводиться» [4]. 

 Почастішання природних катаклізмів поки не приводять клієнтів-
фізичних осіб в страхові компанії. Це не дивно, враховуючи невисокий рівень 
довіри до страховиків і низькі зарплати українців в регіонах. «Рядові громадяни 
не поспішають проявляти активний інтерес до майнового страхування, незва-
жаючи на резонансні страхові випадки. Страхування майна не є потребою спо-
живача, яка задовольняється в першу чергу. Однією з перешкод, є недостатній 
рівень добробуту більшої частини населення. 

 Основна частка об'єктів що страхуються фізособами припадає на заміські 
будови. Що стосується міських квартир, то вони не сприймаються страхуваль-
никами як об'єкт, страхування якого необхідно. Власники квартир воліють 
страхувати домашнє майно, обробку і громадянську відповідальність перед 
третіми особами при експлуатації квартир [4]. 

 У сегменті юридичних осіб справи йдуть не краще. При цьому на ринку 
страхування комерційної нерухомості конкуренція ще жорсткіша, а попит дуже 
обмежений. «В 2011-2012 рр.. Багато компаній перемкнулися з автострахування 
на майнове, і конкуренція зараз значно посилилася».Конкуренція на ринку 
майнового страхування змушує компанії знижувати ціни на дешеві поліси. Та-
рифи на страхування майна фізичних осіб у нинішньому році впали на 30-40%. 
На думку експертів, період повального демпінгу затягнеться до кінця поточно-
го року, після чого ціни знову почнуть рости [6]. 

 Страховики намагаються конкурувати за нечисленних корпоративних 
клієнтів за допомогою цінової політики, однак занижені ціни не стимулюють як 
якісний, так і кількісний ріст ринку майнового страхування. Наприклад, на 
ринку є випадки, коли тариф становить лише 0,015% (іншими словами, 
мільйонна відповідальність за кілька тисяч гривень). Ризики при цьому несе не 
тільки СК, але й самі клієнти, які можуть не дочекатися відшкодування в разі 
настання страхового випадку. 

 Тарифи на страхування житлової нерухомості менш авантюрні, хоча і 
мають тенденцію до незначного зменшення. Якщо не брати в розрахунок стра-
хування застав, то середня вартість поліса страхування квартири знаходиться в 
діапазоні 0,1-0,7% при франшизі (неоплачуваної страховиком суми) в 5% від 
вартості об'єкта. Тарифи нижче цих матимуть вже ознаки демпінгу. «Страхові 
тарифи визначаються залежно від набору обраних ризиків, страхової суми, 
франшизи, наявності факторів небезпеки (наприклад, дерев'яна конструкція 
будівлі або використання побутового газу)» [6]. 

 По суті, ціни на поліси ростуть тільки при страхуванні заставного майна, 
оскільки банки вимагають від страховиків великі комісійні, які закладаються у 
вартість страховки. «Ціни на ринку страхування житлового майна мають не-
значну тенденцію до зменшення. За житлової іпотеки умови визначають банки і 
не завжди готові знижувати розмір надходжень від страхування»[4]. 
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мүлікті сатудан түскен пайда, ішкі активтерді жұмылдыру, үлестірілмеген 
пайда жəне өзге де ақшалай жинақтар), қарыз қаражаты (банктердің кредиттері, 
қаржы-инвестициялық құрылымдардың несиелері, кəсіпорындардың құнды 
қағаздарының эмиссиясын орналастырудан түсетін қаражат, кредиторларға 
берілетін берешек). 

Орталықтандырылған ресурстар (қайтымсыз бюджеттік 
қаражаттандырулар мен жеңілдікке ие инвестициялық мемлекеттік кредиттер), 
шетел инвестициялары (жарғылық қорларға салынатын салымдар жəне 
кəсіпорындардың акцияларын сатып алу, шетелдік банк пен халықаралық 
қаржы ұйымдарының кредиттері) мен жекелеген азаматтардың қаражаттары 
болып табылады. 

Инвестициялық көздер мен экономикалық даму арасындағы өзара 
байланысты кестелі түрде 1.1-ші суретте қарап шығуға болады. 

Шетелдік инвесторларға əдетте субъектілердің мына категорияларын 
жатқызады: 

1) шетелдік заңды тұлғалар (нақтырақ айтар болсақ, өздері тұрған 
елдің заңына сəйкес құрылған жəне инвестицияларды жүзеге асыруға құтылы 
кез келген компанияны, фирманы, кəсіпорынды, ұйымдар мен 
ассоциацияларды қоса алғанда). 

2) Шетелдік жеке тұлғалар. 
а) Шетел азаматтары. 
б) Азаматтығы жоқ тұлғалар. 
3) шетелде тұратын отандық азаматтар. 
4) Шет мемлекеттер. 
5) Халықаралық ұйымдар. 
Инвестициялық қызметтің субъектілері мен объектілері арасындағы 

кестелі байланысты 1.2-ші суреттен көруге болады. 
Шетел инвестициясы жайлы айтқанда ең алдымен мемлекеттік инвестиция 

мен жеке меншік инвестиция арасындағы айырмашылықты айқындап алуымыз 
қажет. Мемлекеттік инвестициялар – ол бір немесе бірнеше мемлекеттің өзге 
бір мемлекетке беретін қарыздары мен кредиттері. Бұл жағдайда əңгіме 
мемлекеттер арасындағы қарым-қатынас жайлы болып отыр. Бұл қарым-
қатынастар халықаралық келісім-шарттармен реттеледі де оларға халықаралық 
құқық нормалары қолданылады. Сондай-ақ «диагоналды» қарым-қатынаста 
болуы мүмкін. Қарым-қатынастың бұл түрі, жеке меншік банктер 
консорциумының (тобының) мемлекетке инвестиция беруін білдіреді. 

Жеке инвестиция ретінде бір елдің жеке фирмасының, компаниясының 
немесе азаматының өзге бір елдің осы тектес субъектісіне беретін 
инвестициясын айтамыз. Инвестицияның қарым-қатынастардың күрделі жəне 
алуан түрлі болғаны сонша, мемлекеттер арасындағы қарым-қатынас жеке 
тұлғалар арасындағы қарым-қатынаспен тығыз байланысты болып келеді, 
мұндай байланыс инвестордың өзінің құқықтары мен талаптарын мемлекетке 
беретін суброгация жағдайында əбден мүмкін. 

Қарым-қатынастың бұдан күрделірек түрі ол борышқор мемлекеттің алған 
кредиттері бойынша материалдың міндеттемелері (мысалы пайыздар бойынша 
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Экономикалық 
өрлеу 

Инвестиция 
көздері 

инвестициялар 

Инвестициялардың барлық түрі ел шаруашылығының дамуына зор маңызы 
бар, əйтсе де олардың рөлі əртүрлі болуы мүмкін. Инвестициялардың негізгі 
капиталды ұдайы өндіруі көзқарасы тұрғысынан алып қарағанда олар жалпы 
инвестициялар; таза инвестициялар, яғни негізгі капиталдың молаюына қарай 
бағытталған инвестициялар; шығынның орнын толтыратын инвестициялар 
болып бөлінеді. 

Инвестициялардың қалыптасуына ықпал ететін факторларға байланысты, 
экономикалық əдебиетте оларды туынды немесе индукцияланған; дербес 
инвестициялар деп бөлу жүзеге асырылады. 

Инвестициялар сондай-ақ инвесторға байланысты мынадай болып та 
бөлінеді: 

–Ұлттық инвестициялар – бұл ҚР-да тұрақты түрде тұратын қазақстандық 
заңды жəне жеке тұлғалар тарапынан іске асырылатын инвестициялар. 

–Шетел инвестициясы – бұл шетелдік инвестор тарапынан жүзеге 
асырылатын инвестициялар. 

Федоров, Ширшов, Бойко секілді атақты экономистер инвестиция көздерін 
экономикалық жəне ұйымдық-қаржылық белгілер бойынша жіктейді. 

Инвестициялардың экономикалық көздері амортизациялық қор, халық 
шаруашылығының таза жинақталған қорлары (кəсіпорындардың түсірген 
пайдалары, бюджеттің тікелей табыстары), тұрғындардың жинақтары, ұлттық 
байлықтың элементтері (резервтік, сақтандыру жəне осы тектес қорлар; 
қордағы негізгі құрал-жабдықтар мен тауарлық-материалдық құндылықтарды 
іске асырудан келетін пайда), кредиттік ақшалардың эмиссиясы мен шетелдік 
капитал болып табылады. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Сурет1.1 – Инвестициялар мен экономикалық өрлеудің  
арасындағы өзара байланыс 

 
 Ұйымдық-қаржылық қатынаста күрделі салым көздері 

кəсіпорындардың өзіндік қаражаты (амортизациялық аударым, шығып қалған 
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 Не розраховуючи більше на підтримку банків і в не змозі знайти нових 
клієнтів, компанії намагаються переманити страхувальників один у одного. При 
цьому головним аргументом часто слугує не якість страхового покриття, а вар-
тість страховки. 

 Якщо раніше в роздрібному сегменті майнового страхування понад 80% 
договорів з фізичними особами СК укладали з подачі банків-кредиторів, то за-
раз цей показник знизився до 60-70% і продовжує скорочуватися.»Роздрібний 
бізнес залишається на кризовому рівні. Намагаючись будь-якими способами за-
лучити страхувальників, компанії пропонують нові програми, відмінні від стра-
хування іпотечних застав». 

  Виходячи з тенденцій поточного року за офіційною статистикою, можна 
говорити, що падіння обсягів цього сегмента за 2012 рік склало близько 8%. 
Причини тривалої рецесії на ринку все ті ж: відсутність банківського кредиту-
вання і небажання більшості клієнтів добровільно купувати поліси. У той же 
час фінансисти зараз як ніколи зацікавлені в нарощуванні майнових портфелів. 
Головна причина – низький рівень виплат по цьому виду страхування. У серед-
ньому по ринку він становить близько 20-25%. Для порівняння: для каско цей 
показник нерідко досягає 60-80% і більше [5]. 

 Але вже на початку 2013 р. тенденція може змінитися, і ціни почнуть зро-
стати. Підвищення тарифів буде продиктоване, з одного боку, посиленням 
політики перестрахувальників, з іншого – фінансовою ситуацією у вітчизняних 
компаніях: СК не зможуть довго працювати на занижених тарифах. Так що вже 
в першому кварталі майбутнього року вартість майнового страхування може 
вирости на 5-10%. [5]. 

 Отже, розвиток ринку майнового страхування продовжує повільно просі-
дати. Дивлячись на те, що зараз попит на майнове страхування значно впав, є 
прогнози, що до осені цього року ситуація зміниться. Зростання майнового 
страхування в 2013 році очікується на рівні 15%. Основними стимулами для 
розвитку ринку можуть стати активізація кредитування, оскільки банки вима-
гають страхувати предмет застави, а також розширення агентських мереж стра-
ховиків. Тому є упевненість, що даний вигляд активізується. 
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ИССЛЕДОВАНИЕ СБЕРЕЖЕНИЙ НАСЕЛЕНИЯ 
ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ КАК ИСТОЧНИКА ИНВЕСТИЦИЙ 

 
 В современных условиях нестабильной социально-экономической ситуа-

ции, вызванной мировым финансово-экономическим кризисом, возрастает ак-
туальность вопросов повышения благосостояния населения, реальной оценки 
доходов и сбережений домохозяйств. 

 Сбережения как инвестиционные ресурсы экономики могут сыграть одну 
из главных ролей в повышении качества и стабилизации уровня жизни населе-
ния. Вместе с тем неорганизованный характер сбережений (например, хранение 
в форме наличных рублей или валюты) ограничивает инвестиционные возмож-
ности в этой области, а нарастающая социально-экономическая поляризация 
населения и концентрация основной массы сбережений в руках достаточно уз-
кой группы лиц являются факторами, дестабилизирующими общество. [2] 

Активизация поведения домохозяйств на рынке сбережений тесным обра-
зом связана и определяется их материальным положением, которое в свою оче-
редь, характеризуется уровнем денежных доходов. Именно доход является 
главным фактором величины сбережений и их динамики. Учет особенностей 
взаимодействия этих показателей позволяет предвидеть перспективы стратеги-
ческого и долгосрочного развития сберегательных процессов с учетом перемен 
в уровне жизни населения, а, следовательно, добиться необходимой реакции 
граждан на меры государственного воздействия в результате проведения тех 
или иных мер. Охарактеризуем основные тенденции в сфере образования дохо-
дов, сложившихся в последние годы (табл. 1). 

В настоящее время, как в России, так и в Вологодской области, несмотря 
на позитивную динамику роста средних показателей денежных доходов, соци-
альная поляризация и концентрация вследствие форсированного роста самых 
высоких доходов уменьшается крайне низкими темпами [1]. 
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Инвестициялар – мүліктік құндылықтар мен оларға деген барлық 
құқықтар,сондай–ақ пайда табу мақсатымен кəсіпкерлік қызмет объектілеріне 
инвесторлар салатын интеллектуалдық меншікке деген құқықтардың барлық түрі. 

 «Инвестициялар», «шет ел инвестициялары» ұғымдарына алуан түрлі 
анықтама беруге болады. Ағылшынның «инвестиция» (investments) сөзінің өзі 
«капитал құю» дегенді білдіреді. Демек, «инвестициялар» мен «капитал құю 
салу» терминдері – бұл синонимдер.  

 Көптеген авторлар капитал құю мен инвестиция арасында алшақтық жоқ 
деп есептейді. Өз заманында инвестицияларға классикалық анықтама берген 
Дж.М.Кейнс болды. Ол инвестицияны сол кезеңнің өндірістік қызметінің 
нəтижесінде капиталдық мүлік құндылығының ағымдағы өсімі немесе тұтыну 
үшін пайдаланылмаған сол кезеңнің табысының бір бөлігі деп есептеді. Қазіргі 
жағдай үшін Пол Хейненің мына анықтамасы дəл анық болып табылады. Ол 
былай деген: «Инвестициялау деп біздің болашақта күтілетін табысқа бола 
қандай да бір игіліктерді сатып алуымызды айтамыз. Демек, сіздің акцияларды 
сатып ала отырып қалай инвестицияласаңыз, фирма да жабдықтарды сатып ала 
отырып, солай инвестициялайды». Міне осылайша, біз инвестиция ретінде 
материалдық байлықтар мен материалдық емес қоғамдық құндылықтарға 
тікелей жəне жанама түрде – қаржы құралдары арқылы инновациялық жəне 
əлеуметтік салаларға салынатын инвестициялық ресурстарды айтамыз. 

Инвестиция серпінін талдау барысында олардың біркелкі емес екенін жəне 
де əртүрлі типтердің қозғалысында елеулі айырмашылықтар табылуы мүмкін 
екендігін ескеріп отыру қажет. Сондықтан тікелей салынатын шетел 
инвестициясы мен қаржы құралдары арқылы салынатын қоржындық 
инвестицияларды ажырата білу қажет. 

Тікелей шетел инвестициялары – шетелдік инвестордың ҚР-ң қайта 
құрылып жұмыс істеп жатқан заңды тұлғаларында жүзеге асырылып жатқан 
инвестициялары, шетел инвесторының оларға қатысты заңды тұлғалар 
тарапынан қабылданатын шешімдерін айқындап беруге құқығы бар. 

Қоржындық шетелдік инвестициялар – шетел инвесторының құнды 
қағаздар арқылы жүзеге асыратын инвестициясы. 

Мақсатты бағыты мен айналыс саласына байланысты инвестицияның 3 
түрін бөліп көрсетуге болады: 

–Материалдық активтерге салынатын инвестициялар, яғни қаражатты 
ғимараттарға, қызмет ету мерзімі бір жылдан асқан машиналар мен 
жабдықтардың кез-келген түрлеріне жəне материалдық қорларға жұмсау; 

–Қаржы активтеріне салынатын инвестициялар, яғни қаражатты құнды 
қағаздарды сатып алуға жұмсау; 

–Материалдық емес активтерге салынатын инвестициялар. Инвестицияның 
бұл түрі қаражатты патенттер, лицензиялар сатып алуға, біліктілікті, өмір 
сапасын, ұлт денсаулығын жəне т.б. көтеруге жұмсауды білдіреді. 
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*133426* 
Нуржанова Акбобек 

 
ИНВЕСТИЦИЯЛАР, ЕЛДІҢ ЭКОНОМИКАЛЫҚ ДАМУЫНЫҢ 

ҚҰРАМДАС БІР БӨЛІГІ РЕТІНДЕ 
 
Қазақстанның мемлекеттік егемендікке қол жеткізуі, ішкі жəне сыртқы 

ресурстардың ағылып келуіне қолайлы жағдай туғызған экономиканы тиімді 
инвестициялау мəселесінің көкейкестілігін арттырды. Кез-келген ел үшін, 
əсіресе Қазақстан үшін, əлеуметтік-экономикалық саладағы жалпылама өмірлік 
маңызы бар мүдде ретінде елдің дүние жүзілік қауымдастықта тең құқылы 
адамдардың ашық өркениетті қоғам ретінде тұрақты дамуы өте маңызды. 
Экономиканың жаһандануы, барлық елдерді тауарлардың; капиталдардың жəне 
қызметтердің дүние жүзілік рыногына тəуелді етеді, елдің ұлттық 
экономикалық жүйесінің халықаралық интеграция мен бəсекеге қарай бет бұру 
үрдісін қалыптастырады, дүние жүзілік рынокта өзін бəсекелестік 
артықшылықтармен қамтамасыз ете алмайтын елдер шеттетіліп, халқы мен 
ресурстарын отаршылдық қанаудың объектісіне айналады. Міне сондықтан бұл 
жағдайда ең басты міндет, республиканың экономикалық қауіпсіздігін 
қамтамасыз етуді ескере отырып, оның дүние жүзілік экономикаға 
интеграциялануы кезінде тəуекелділікті барынша азайту болып отыр. 

Ел экономикасын инвестициялау кезінде республика мүддесінің ел 
байлығын ұлттық əл-ауқатына зиянын тигізбестен оның сыртқы жағдайын 
нығайтуға қарай жұмсалуы тұрғысынан қарауымыз қажет. 

Сыртқы жағдайлардың өзгеруі ұлттық экономиканың агрессивті реакциясының 
пайда болуына алып кенсе немесе экономикадағы қалыптасқан жағдайды сақтауды 
талап етсе,онда бейімделудің қажетті шараларын жасау қажет.Бейімделу қызметтері 
ішкі экономикалық саланың өзгеруіне ықпал ете отырып,екі бағыттың ішкі жəне 
сыртқы ортаның өзара байланысында əрекет етуі тиіс.Сыртқы жəне ішкі 
факторлардың өзара қатынасын айқындай отырып бұл мəселеге өндірістік 
қатынастардың дамуы халықаралық экономикалық қатынастарға қатысу дəрежесі 
мен экономикалық əлеуетті бағалау тұрғысынан қарау керек. 

Барлық елдерге бəсекелестік қабілетті арттыру үшін, жоғары сапалы 
өнімді өндіріп,соған сəйкес рынокқа шығып отыру жəне де өз шаруашылығын 
өзгеріп отырған жағдайға қарай бейімдеп отыру қажет.Ал бəсекелестік 
қабілетін сақтап қалуға тырысатын кəсіпорындарға негізгі үш көзден – өзіндік 
активтердің қоржынынан өндірістің орналасуымен байланысты активтердің 
қоржынынан жəне барынша көбірек пайда табу мақсатымен осы 
қоржындардың мүмкіндігін пайдалануға қажетті басқару тəжірибесінен қуат 
ала отырып,тиімділікті көтеруге тура келеді. 
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Таблица 1 
Изменение среднедушевого денежного дохода населения  

Вологодской области в разрезе социально-экономических групп, тыс. руб. 
 

Среднедушевой 
денежный доход, руб. 

Отношение к прожиточ-
ному 
минимуму, раз 

Отношение 
доходов 2011 г. 
к 2008 г., раз 

20%-ные группы 
населения 
по доходу 

2008 2009 2010 2011 2008 2009 2010 2011 ТЦ* СЦ* 
Первая (нижняя) 4526 4433 4661 4900 0,75 0,73 0,73 0,77 2,41 1,39 
Вторая 8223 7880 8212 8498 1,37 1,30 1,28 1,34 2,37 1,36 
Третья 11844 11258 11763 12250 1,97 1,85 1,83 1,93 2,41 1,39 
Четвертая 17275 16183 16942 17609 2,88 2,66 2,64 2,77 2,41 1,39 
Пятая (верхняя) 33570 30607 32405 33304 5,59 5,03 5,05 5,25 2,42 1,39 

Коэф. фондов, раз 12,5 11,5 11,7 11,4 х х х х х х 
*ТЦ – текущая оценка: **СЦ – сопоставимая оценка. 
Источник: Социально-экономическое положение Вологодской области: доклады / Вологда-
стат. – Вологда. 2009 – 2012. 

 
Среднедушевой доход в верхней группе превышал величину прожиточно-

го минимума более чем в 5 раз, в то время как в нижней группе денежный до-
ход значительно меньше его (77%). Можно отметить, что почти 40% населения 
находится на грани выживания. 

Таблица 2 
Состав и использование доходов населения Вологодской области  

(в ценах 2011 года), млн. руб. 
 

Показатели 2008 2009 2010 2011 
Доходы, включая потребительские 
кредиты 

220 984 205 334 214 498 222 697 

Расходы 192 579 198 918 204 650 206 678 
в том числе:         
потребительские расходы 129 244 121 785 130 819 143 359 
обязательные платежи 29 286 26 419 25 865 27 327 
сбережения во вкладах и ценных бумагах 146 9 256 13 469 9 770 
покупка недвижимости 8 607 5 113 6 353 6 211 
покупка валюты 6 567 4 671 3 428 4 840 
Изменение средств на счетах инд. пред-
принимателей 

26 425 24 679 26 178 29 217 

Изменение задолженности по кредитам -8 833 6 036 -3 157 -16 096 
Деньги отосланные по переводам 1 138 958 924 1 147 
Превышение доходов над расходами 28 406 6 416 9 848 16 019 
Средства, не израсходованные на по-
требление 

35 118 20 344 26 746 30 629 

Источник: Статистический ежегодник Вологодской области. 2010: Стат. Сб. / Воло-
гдастат. – Вологда., 2012. – 374с. 
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Анализ доходов населения Вологодской области выявил наличие средств, 
не израсходованных на потребление, величина которых в 2011 году составила 
30629 млн. руб. Это сбережения во вкладах и ценных бумагах, средства, иду-
щие на покупку валюты, а также превышение денежных доходов над расходами 
(они либо хранятся у населения, либо вывозятся за пределы области). За период 
с 2008 по 2011 год значение данного показателя снизилось почти на 15%. 

 
Таблица 3 

Потенциал инвестиционных ресурсов Вологодской области  
за счет средств населения, % 

 
Показатели 2008 2009 2010 2011 
Средства, не израсходованные на потреб-
ление, всего 

100 100 100 100 

в том числе:     
сбережения во вкладах и ценных бумагах 0,42 45,50 50,36 31,90 
покупка валюты 18,70 22,96 12,82 15,80 
превышение денежных доходов над рас-
ходами 

80,89 31,54 36,82 52,30 

Источник: Статистический ежегодник Вологодской области. 2010: Стат. Сб. /  
Вологдастат. – Вологда., 2012. – 374с. 

 
На фоне снижения привлекательности валютных сбережений, наблюдался 

рост доли расходов, направленных на накопление во вкладах и ценных бумагах. 
За исследуемый период хорошо видно, что банковские вклады и покупка ино-
странной валюты являлись двумя альтернативными стратегиями накопления: 
когда сокращались расходы на один вид, увеличивались затраты на другой вид 
накоплений (табл. 3). 

Очевидно, что высокий уровень доходов позволяет сберегать, во-первых, ак-
тивно, формируя сбережения в больших объемах и периодически, а, во-вторых, в 
эффективной форме (использование потенциально инвестиционных форм и моти-
вов сбережений). Однако подобный характер формирования накоплений свойст-
венен немногочисленной части сберегателей, так как доходы большинства позво-
ляют обеспечить формирование сбережений лишь на последующее их потреби-
тельское использование. В связи с этим в условиях сильного расслоения населе-
ния по уровню сбережений невозможно говорить об упрочнении сберегательного 
потенциала всего населения. Фактически с одной стороны, находится значитель-
ное число граждан с низкими доходами и аккумулируемые им сбережения пред-
ставляют собой дополнительную возможность поддержания текущих расходов на 
приемлемом уровне, а с другой, оставшаяся часть, сбережения которой могут дей-
ствительно являться объектом инвестирования. 

Повышение уровня доходов населения создадут дополнительные возмож-
ности инвестировать накопленные средства. В связи с этим крайне актуальной 

«Dny vědy – 2013» • Díl 3. Ekonomické vědy 

 73

– 4400 тис. грн. Питома вага кредитів, щомісячний платіж за якими знаходяться 
в рамках 1-5 тис. грн, складає 72%. З початку 2012 року Державна іпотечна уста-
нова разом із банками-партнерами видали 41 кредит на отримання житла. 

Основною проблемою функціонування Державної іпотечної установи є 
малий обсяг ресурсів, який знаходиться в її розпорядженні, а відповідно і 
величезні черги населення. А це пов’язано перш за все з тим, що економічна та 
політична ситуація в країні є дуже не стабільною. А так як ДІУ не отримує 
кошти від Уряду, а залучає їх шляхом розміщення облігацій на ринку, то стан 
фондового ринку та економіки в цілому має величезне значення. 

Таким чином, можна зробити висновок, що в Україні, враховуючи всі 
економічні, соціальні та політичні умови, потрібно удосконалювати державне 
інвестиційне кредитування фізичних осіб. Вирішити дану проблему можливо 
через посилення нагляду і контролю, тобто варто створити відповідний орган 
контролю за використанням коштів державних фондів, інвесторських коштів, 
слід також провадити жорсткий контроль за будівництвом, раціональним та 
ефективним використанням трудових, матеріальних ресурсів. Потрібно стиму-
лювати розвиток даних програм у регіонах через створення відповідних органів 
регіонального управління, з метою здійснення контролю за діяльністю програм 
молодіжного кредитування. 
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–Часткова компенсація за рахунок коштів фонду – здешевлюються креди-
ти, що видані банками-учасниками програми. 

–Програма «Доступне житло», що розпочата в 2010 році. 
У 2011 році по результатам дії цих програм 1253 сім’ї було забезпечено 

житлом або покращенням умов їх проживання, а це на 41,2 \% більше, якщо 
порівнювати з 2010 роком. У різних регіонах України 70 житлових будинків із 
загальною кількістю в 6926 квартир було введено в експлуатацію, із них 1049 
квартири перейшли у власність сімей-учасників програм даного Фонду 

Таким чином, хоча спостерігається позитивна тенденція в діяльності дер-
жавних програм кредитування фізичних осіб, але існує ряд проблем, що галь-
мують розвиток та популярність таких програм. Так, наприклад, існує проблема 
віку тих, хто може отримати молодіжні кредити. Уряд ініціює зниження гра-
ничного рівня молодіжного віку до 29 років. Більшість експертів впевнені, що 
такі заходи спрямовані на те, щоб зменшити витрати місцевих і державного 
бюджетів. Але такі дії не роблять житло в Україні більш доступним, адже на-
вряд середньостатистичний житель України у віці 29 років може заробити дос-
татньо, щоб отримати і виплачувати державний інвестиційний кредит на житло. 

Висновки. Однією з найскладніших та найбільш актуальних проблем 
залишається питання проблемних об’єктів. Як відомо, ще багато об’єктів зали-
шаються замороженими ще з часів економічної кризи 2008-2009 років. На да-
ний час вже ведуться роботи по відновленню таких будівництв, приймаються 
урядові рішення щодо можливості отримати кредитні канікули чи нові пільгові 
кредити тим інвесторам, чиї кошти були направлені на фінансування проблем-
них об’єктів. 

Отже, варто зазначити, що інвестиційне кредитування фізичних осіб, особ-
ливо молодіжне кредитування, є достатньо розвиненим і популярним у світі, а в 
Україні воно лиш робить початкові кроки на шляху свого розвитку, але 
постійні зміни у владі спричиняють те, що змінюється і концепція такого кре-
дитування, а отже, в Україні відсутня стабільна основа для провадження такого 
кредитування. Більше десяти років такі програми діють в Україні, але на ринок 
нерухомості вони чинять дуже малий вплив. 

Наступною установою, яка здійснює державне інвестиційне кредитування 
фізичних осіб є Державна іпотечна установа, яка є єдиною фінансовою устано-
вою другого рівня, що не займається кредитуванням населення напряму, а 
здійснює його через банків-партнерів. ДІУ фактично надає своїм банкам-
партнерам фінансовий ресурс, за допомогою якого вони здійснюють кредиту-
вання на конкретних умовах. На середину лютого 2012 року банками-
партнерами ДІУ є 111 установ. 

Станом на 01.02.2012 року в портфелі ДІУ знаходяться іпотечні кредити на 
суму 750 млн. грн., що в кількісному вираженні складає 4800 позик. Питома вага 
проблемних позик в кредитному портфелі ДІУ складає 4,5%. За результатами 
2011 року середній розмір позик склав 279 тис. грн., середній щомісячний платіж 
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является незамедлительная реализация политики доходов в процессе формиро-
вания устойчивой склонности населения к сбережению средств, которая обу-
славливает необходимость наличия и осуществления мер по повышению дохо-
дов населения, особенно в части их реальных значений. В целом, неуклонная 
стратегия, ставящая своей целью стабильный рост денежных доходов, пред-
ставляется рациональной, так как позволяет увеличить инвестиции не на основе 
внешних заимствований, а внутри региона.  

 
Литература: 
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ФИНАНСОВЫЕ ПОТОКИ КАК ОСНОВА ФИНАНСОВОГО 
ПЛАНИРОВАНИЯ НА ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОМ ТРАНСПОРТЕ 

 
Институциональные изменения, происходящие на железнодорожном 

транспорте в результате реализации программы реформирования отрасли и за-
трагивающие все аспекты ее финансово-экономической деятельности, повышая 
уровень неопределенности будущего, тем самым, негативно влияют на эффек-
тивность и привлекательность финансового планирования и прогнозирования. 
Однако, как отмечал Дж. Андерсон (Anderson, J.), реализация процедур плани-
рования (финансового планирования) на железнодорожном транспорте в случае 
чрезвычайных ситуаций может свести к минимуму подверженность риску в бу-
дущем и способствовать более рациональному использованию финансовых ре-
сурсов в долгосрочной перспективе [1]. Поэтому существует необходимость 
выбора и обоснования подхода к представлению производственных и финансо-
во-экономических процессов на железнодорожном транспорте, отражаемых в 
финансовых планах и прогнозах. 

Г. Селье отмечал, что «чрезмерная озабоченность практическими аспекта-
ми исследования бывает бесплодной, если забыта фундаментальная проблема… 
Необходимо искать технические средства, соответствующие проблеме, а не 
проблему, соответствующую техническим средствам…» [2]. Таким образом, 
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разработка концепции финансового планирования и прогнозирования на же-
лезнодорожном транспорте должна основываться на выделенной «фундамен-
тальной проблеме», в которой можно выделить следующие аспекты: 

финансовое планирование и прогнозирование в отрасли необходимо осу-
ществлять с учетом возможных изменений основ финансово-экономической 
деятельности железных дорог; 

необходимость учета изменившихся требований к финансовому планированию 
и прогнозированию в условиях институциональных трансформаций в отрасли; 

отражение в финансовых планах и прогнозах множества финансово-
экономических взаимоотношений, существующих в отрасли.  

Реформирование железнодорожного транспорта и его преобразование в 
вертикально-интегрированную структуру предусматривает изменение основ 
финансово-экономической деятельности железных дорог путем создания и вне-
дрения такой финансово-экономической модели, которая позволит обеспечи-
вать рациональное, чёткое и прозрачное распределение доступных финансовых 
ресурсов по видам деятельности для повышения эффективности как их осуще-
ствления, так и функционирования отрасли в целом. 

Реализация такой модели предусматривает изменение формы финансово-
экономических отношений на железнодорожном транспорте: с бюджетно-
сметной на планово-сметную, которая предполагает финансирование деятель-
ности структурных подразделений в соответствии с утверждёнными планами. 
Внедрение такой формы финансирования позволит обосновывать финансовую 
эффективность каждого из видов деятельности и определять приоритетные на-
правления их дальнейшего развития; принимать обоснованные решения по 
первоочерёдности и целесообразности инвестиций; повысить уровень управ-
ляемости расходами и обеспечивать необходимый контроль за целевым исполь-
зованием материальных и финансовых ресурсов, предусмотренных бюджетом 
Укрзализныци; своевременно выявлять структурные подразделения, эффектив-
ность работы которых снижается, и принимать необходимые меры для преду-
преждения экономических потерь. 

Институциональные изменения, происходящие во внутренней и внешней 
среде железнодорожного транспорта, а также их нестационарность и динамич-
ность приводят к изменению требований к финансовому планированию. Так, 
для обеспечения финансовой устойчивости и платежеспособности отрасли в 
процессе финансового планирования необходимо наиболее полно отражать все 
формы финансовых отношений, как уже существующие, так и потенциально 
возможные в будущем; координировать усилия всех служб и структурных под-
разделений железнодорожного транспорта для обеспечения его эффективного 
развития и повышения рыночной стоимости отдельных элементов капитала; 
трансформировать стратегические цели развития отрасли в систему конкретных 
плановых заданий для отдельных предприятий и структурных подразделений в 
соответствующем плановом периоде; формировать основу для осуществления 
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надання пільгових довготермінових кредитів, то кредитування найбільш актив-
но здійснювалось протягом 2003-2004 рр. 

Починаючи з 2004 р., кількість виданих кредитів зменшувалась і ця 
тенденція зберігалась аж до 2009 р. і лише протягом двох останніх років 
спостерігалося незначне збільшення обсягів кредитування. 

Отже, реалізація бюджетної програми надання пільгових довгострокових 
кредитів молодим сім'ям та одиноким молодим громадянам на будівництво 
(реконструкцію) та придбання житла є дієвим антикризовим заходом, що 
сприяє збільшенню внутрішнього ринку споживання не тільки в галузі житло-
вого будівництва, а й в інших суміжних галузях економіки. Програма є акту-
альною та популярною насамперед для багатодітних молодих сімей, молоді – 
працівників бюджетної сфери, інших категорій молоді, що потребують 
соціальної підтримки. В 2012 році закінчилася дія Державної програми забез-
печення молоді житлом. 3 різних об'єктивних та суб'єктивних причин у 
попередні роки програма недофінансована за весь час її реалізації на 690 млн. 
грн. Не відпрацьовані також механізми компенсаційного заміщення коштів 
Державного бюджету небюджетними джерелами. 

Державне інвестиційне кредитування населення є безперечно важливим 
чинником сприяння соціальному становленню та розвитку молоді як в Україні, 
так і за кордоном. Схожа практика кредитування зустрічається в Польщі, де 
існує преференційний кредит, та в Російській Федерації, де поширеним видом 
державного інвестиційного кредитування є соціальна іпотека. 

Серед сильних сторін державного споживчого кредитування ми виділяємо 
діяльність в Україні Фонду сприяння молодіжному житловому будівництву, що 
володіє доступом до коштів державного та місцевих бюджетів. Це дає можливість 
фінансувати потреби населення в житлі за рахунок державних коштів. Також пере-
вагою є наявність у розпорядженні Фонду власних коштів, що дає змогу працювати 
навіть за відсутності державних коштів для житлового будівництва. 

Науковці вважають, що основною проблемою державного інвестиційного 
кредитування фізичних осіб на сучасному етапі є недостатність інвестиційних 
ресурсів і, як наслідок, недостатнє фінансування Державної програми забезпе-
чення молоді житлом. Для розв'язання цієї проблеми необхідно розробити 
механізм залучення фінансових ресурсів від потенційних інвесторів, як 
резидентів, так і нерезидентів для кредитування житлового будівництва. 
Мається на увазі надання державою пільг та гарантій інвесторам, які кредиту-
ватимуть житлове будівництво за пільговими відсотковими ставками. Це дасть 
новий поштовх державній політиці із забезпечення молоді житлом. 

Механізм діяльності Фонду сприяння молодіжному житловому 
будівництву складається з трьох напрямків діяльності: 

–Пільгові кредити, що надаються молодим сім’ям та одиноким молодим 
громадянам на будівництво, реконструкцію чи придбання житла. 
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Процес державного інвестиційного кредитування 
молодіжного житлового будівництва 

 
 блок підготовки і проектування будівництва 
 правовий блок 
 блок будівництва 
 інформаційний блок 
 інфраструктурний блок 
 фінансовий блок 
 

Рис.1. Система елементів процесу державного інвестиційного  
кредитування молодіжного житлового будівництва. 

 
Усі елементи системи державного інвестиційного кредитування є 

взаємопов'язаними і взаємодіють протягом усього кредитного процесу. 
Право на отримання державного інвестиційного кредиту мають сім'ї та 

одинокі молоді громадяни, які згідно із законодавством визнані такими, що по-
требують поліпшення житлових умов, а саме: 

1. сім'я, в якій чоловік та дружина віком до 35 років включно; 
2. неповна сім'я, в якій мати (батько) віком до 35 років включно має 
неповнолітніх дітей (дитину); 
3. одинокі молоді громадяни віком до 35 років включно [3]. 
Варто відзначити, що в Україні функціонує державна спеціалізована 

фінансова установа «Державний фонд сприяння молодіжному житловому 
будівництву». За період своєї діяльності Фонд надав державну підтримку на 
будівництво або придбання житла шляхом різноманітних механізмів понад 28 
тис. українських громадян. Фонд було створено у 1992 р. як недержавну уста-
нову – на базі руху молодіжних житлових комплексів (МЖК), а у 2000 р. його 
було реорганізовано Урядом в Державний фонд сприяння молодіжному житло-
вому будівництву [4]. 

Аналізуючи діяльність Фонду сприяння молодіжному житловому 
будівництву, бачимо, що у 2011 році ним було надано 444 пільгових 
довготермінових кредитів молодим сім'ям, в тому числі: 

1. за рахунок державного бюджету було надано 184 пільгові кредити на 
суму 60 млн. грн.; 

2. за рахунок місцевих бюджетів – 156 кредитів на суму 40,253 млн. грн.; 
3. за рахунок власних коштів Фонду – 104 кредити на суму 31,377 млн. грн. 
Загалом, з 1998 по 2011 рік Фондом надано 10512 пільгових 

довготермінових кредитів на будівництво та придбання житла з державного та 
місцевих бюджетів різних рівнів на загальну суму близько 1,3 млрд. грн., в то-
му числі: 836,4 млн. грн. – з державного бюджету, 356,2 млн. грн. – з місцевих 
бюджетів та 73,5 млн. грн. – за рахунок власних коштів. Щодо динаміки обсягів 
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внутреннего контроля всех основных аспектов финансовой деятельности же-
лезнодорожного транспорта, а также уровней его финансовой устойчивости и 
платежеспособности; создавать необходимую информационную базу для субъ-
ектов финансовых отношений, способных обеспечивать внешнее финансирова-
ние развития отрасли. 

В процессе функционирования железнодорожного транспорта возникают 
финансово-экономические взаимоотношения, определяющие как элементы и 
объемы входящих и исходящих денежных потоков, но и механизмы расчетов, 
которые их сопровождают. Совокупность этих взаимоотношений можно разде-
лить на две основные группы: внутриотраслевые, отражающие отношения, ко-
торые возникают между отдельными предприятиями и структурными подраз-
делениями отрасли, и внешние, включающие межгосударственные и внутриго-
сударственные отношения. 

Внутриотраслевые финансово-экономические отношения охватывают все 
предприятия и структурные подразделения, входящие в железнодорожный 
комплекс, и отражают процессы первичного распределения и перераспределе-
ния доходов, полученных в результате перевозок грузов, пассажиров и багажа 
железнодорожным транспортом и охватывают финансовые отношения, возни-
кающие при осуществлении 

– операционной деятельности (финансирование отдельных структурных 
подразделений, обеспечивающих процесс осуществления перевозок; реализа-
ция продукции, выполненных работ и оказанных услуг подсобными промыш-
ленными и непромышленными предприятиями и организациями, входящими в 
железнодорожный комплекс; расчеты между дорогами, строительными и ре-
монтными предприятиями и др.); 

– инвестиционной деятельности (реализация отраслевых программ обнов-
ления подвижного состава; финансирование модернизации и реконструкции 
основного капитала структурных подразделений; капитальные вложения в раз-
витие инфраструктуры и др.). 

Внешние финансово-экономические отношения включают в себя: 
1) внутригосударственные, которые регулируются Законами Украины «О 

транспорте», «О железнодорожном транспорте», Уставом железных дорог Ук-
раины и другими законодательными и нормативными актами, определяющими 
основные правовые, финансовые, экономические и организационные аспекты 
деятельности железнодорожного транспорта и регламентирующими его отно-
шения с органами государственной исполнительной власти, органами местного 
самоуправления, другими видами транспорта, пассажирами, отправителями и 
получателями грузов, багажа с учетом специфики его функционирования как 
единого производственно-технологического комплекса, а также с финансово-
кредитными учреждениями (резидентами Украины); 

2) межгосударственные, строящиеся на основе договоров о сотрудничестве 
с другими странами и в рамках международных организаций по вопросам 
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управления, координации и развития железнодорожного транспорта и регла-
ментирующие различные аспекты пересечения государственной границы во 
время осуществления международных железнодорожных перевозок. Также к 
межгосударственным относятся финансово-экономические отношения между 
Укрзализныцей и международными финансово-кредитными учреждениями 
(Европейским банком реконструкции и развития и др.). 

Внешние финансово-экономические отношения связаны с формированием 
доходов железнодорожного транспорта и их перераспределением.  

Формирование доходов отрасли происходит в процессе перевозок грузов, 
пассажиров и багажа и отражает схему кругооборота ресурсов железнодорож-
ного транспорта, отображающей особенности формирования продукции отрас-
ли в виде транспортной услуги, для которой характерно совпадение во времени 
процессов производства и потребления продукции, а также отсутствие готовой 
продукции в виде товара Т : 

,ДТП
ЗВ

РС
ПД 








      (1) 

где ДД ,  – деньги; П  – субъект или объект перевозки; РС  – рабочая си-
ла, используемая в процессе перевозки; ЗВ  – средства производства, задейст-
вованные в процессе перевозки; ТП  – транспортная продукция (перевозки). 

 
Перераспределение доходов железнодорожного транспорта осуществляет-

ся в процессе финансовой деятельности, включающей взаимоотношения с го-
сударственным и местными бюджетами различных уровней, финансово-
кредитными учреждениями (резидентами и нерезидентами Украины), а также 
страховыми компаниями. 

Таким образом, система финансово-экономических отношений железнодо-
рожного транспорта позволяет четко выделять процессы формирования дохо-
дов в отрасли, а также их дальнейшего распределения и перераспределения, что 
и можно использовать в качестве подхода к представлению производственных 
и финансово-экономических отношений при финансовом планировании и про-
гнозировании.  

Железнодорожный транспорт представляет собой единый многоотрасле-
вой комплекс, обеспечивающий бесперебойное осуществление перевозочной 
деятельности. Особенностью такого комплекса является необходимость управ-
ления совокупностью независимых предприятий, которые взаимодействуют 
между собой. Следовательно, функционирование железнодорожного транспор-
та может быть представлено, как некоторая последовательность трансакций в 
рамках системы управления отраслью и описано с помощью движения ее ре-
сурсов, прежде всего, финансовых. Это позволяет рассматривать финансовое 
планирование на железнодорожном транспорте как осуществление «планомер-
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Цей вид кредитування ефективно використовується за кордоном з метою по-
кращення соціального становища окремих верств населення. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Наукові роботи, присвячені про-
блемам державного інвестиційного кредитування молодих сімей та одиноких 
молодих громадян, проведені такими вітчизняними вченими: В.Андрущенко, 
О.Василик, Т.Майорова, Б.Пшик, А.Анісімов, В.Базилевич, О.Барановський, 
М.Крупка, О.Вовчак, Г.Кучер, І.Лунін, І.Лютий та багатьох інших науковців. 

Мета роботи. Мета статті полягає у розкритті сутності державного 
інвестиційного кредитування фізичних осіб, а також визначення проблем і пер-
спектив його розвитку в Україні. 

Виклад основного матеріалу. Державне інвестиційне кредитування – це 
економічні відносини, які виникають у процесі перерозподілу коштів між 
суб'єктами господарювання і державою внаслідок одержання бюджетних і по-
забюджетних кредитів [1]. Державний інвестиційний кредит – це сукупність 
кредитних відносин, в яких кредитором виступає держава, а позичальником – 
підприємства, найчастіше ті, які належать до державної форми власності. Він 
надається на капітальні вкладення виробничого призначення шляхом бюджет-
них позичок безпосередньо міністерствам і відомствам, іншим державним ор-
ганам виконавчої влади для фінансування підприємствами, організаціями та 
об'єднаннями через банківські установи об'єктів, будівництво яких тільки 
починається на конкурсній основі, а також для фінансування раніше початих 
перспективних будов, технічного переоснащення та реконструкції діючих 
підприємств, які належать до державної власності, за пріоритетними напрямами 
економіки України. 

Розглянемо більш детально один із видів державного інвестиційного кре-
дитування – довгостроковий державний кредит молодим сім'ям та одиноким 
молодим громадянам на будівництво (реконструкцію) житла. В Україні цей вид 
кредитування законодавчо регулюється постановою Кабінету Міністрів 
України «Про порядок надання пільгових довготермінових кредитів молодим 
сім'ям та одиноким молодим громадянам на будівництво (реконструкцію) і 
придбання житла» та Законом України «Про сприяння соціальному становлен-
ню та розвитку молоді». 

Державне кредитування молодих сімей та одиноких молодих громадян є 
видом споживчого державного кредитування, яке здійснюється тільки в 
національній грошовій одиниці фізичним особам – резидентам України на при-
дбання 3 інвестиційною метою нерухомості, споживчих товарів тривалого ко-
ристування. 

На думку науковців, інвестиційний процес державного інвестиційного 
кредитування молодіжного житлового будівництва можна зобразити у вигляді 
системи взаємопов'язаних елементів (див. рис.1) 
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Останнім часом спостерігається суттєве збільшення попиту з боку молоді 

на отримання довгострокових житлових кредитів за допомогою Державного 
фонду сприяння молодіжному житловому будівництву, чого не було в перші 
роки діяльності регіонального управління Фонду. Це свідчить як про зростання 
платоспроможності молоді, так і про зростання довіри до влади. Таким чином, 
питання забезпечення молоді житлом сьогодні залишається актуальним, 
соціально та економічно привабливим і перспективним. Більшість з молодих не 
мають можливість отримати доступ на ринок житла без бюджетної підтримки. 
Тому проблема забезпечення молодих сімей житлом є дуже гострою в Україні. 

Постановка проблеми. Сьогодні в Україні державне кредитування моло-
дих сімей та одиноких молодих громадян здійснюється за рахунок коштів 
інвестиційного фонду України, сформованого за рахунок державного бюджету. 

У державній інвестиційній політиці важливим чинником виступає держав-
ний інвестиційний кредит молодим сім'ям, оскільки саме він безпосередньо 
обслуговує економічні інтереси суспільства, опосередковуючи зв'язки між дер-
жавою та молодими громадянами, сприяючи становленню та розвитку молоді. 
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ного управления процессами создания, распределения, перераспределения и 
использования денежных ресурсов…» [3, с. 794] и делает целесообразным ис-
пользование потокового подхода к описанию финансово-экономических про-
цессов в отрасли, сконцентрировав основное внимание на генерировании фи-
нансовых потоков. 

Сущность данного подхода состоит в том, что каждый поток, характеризую-
щий определенный процесс, происходящий в производственно-экономической 
системе, может быть представлен как совокупность трансакций, целенаправленно 
переходящих из предыдущей составляющей потока в следующую. 

Применение потокового подхода при осуществлении финансового плани-
рования и прогнозирования позволит наиболее полно исследовать механизмы 
управления финансами, а также проводить анализ отдельных потоков, генери-
руемых на различных уровнях управления и учитывать их влияние на суммар-
ный финансовый поток в зависимости от значимости. Дж. Джентри и М. Хокве 
писали, что применение подхода, основанного на рассмотрении и описании по-
токов, генерируемых в корпорации, к планированию способствует повышению 
качества плановой модели, особенно, если используются зависимости между 
отдельными компонентами денежных потоков [4, p. 20-21].  

Д.В. Нехотин отмечал, что с помощью потоковых схем все операции, свя-
занные с движением ресурсов в процессе финансово-экономической деятельно-
сти, могут быть структурированы на отдельные составляющие и, следователь-
но, поддаваться визуальной и числовой интерпретации [5, с. 4]. Поэтому их 
применение можно рассматривать как базовую технологию финансового пла-
нирования и прогнозирования на железнодорожном транспорте, так как его 
деятельность связана с большим количеством внешних и внутренних финансо-
во-экономических связей (отношений), требующих специфических методов и 
приемов анализа, планирования и контроля. 

Организационно финансовый поток может быть представлен как процесс, 
характеризующийся объемами, затратами на его генерирование, а также вре-
менными параметрами (прежде всего, моментом начала формирования и опре-
деленной продолжительностью) и охватывающий процедуры привлечения, 
внутреннего оборота и перераспределения, а также размещения финансовых 
ресурсов (денежных средств). Данный подход позволяет наилучшим образом 
учитывать особенности производственного процесса в отрасли, а также генери-
рования финансовых потоков на железнодорожном транспорте.  

Отражением процесса привлечения и внутреннего оборота финансовых ре-
сурсов, то есть деятельности железнодорожного транспорта как единого ком-
плекса, направленной на формирование денежных средств, необходимых для 
нормального функционирования отрасли (формирование пассивов), является 
операционный финансовый поток. Особенности генерирования и параметры 
данного потока будут определяться, с одной стороны, перевозочной способно-
стью железнодорожного транспорта как результата использования имеющегося 
и доступного основного и оборотного капитала, а, с другой стороны, – спросом 
на услуги отрасли по перевозке грузов и пассажиров. 



Materiály IX mezinárodní vědecko-praktická konference 

 22 

Процессы перераспределения, а также размещения финансовых ресурсов 
характеризуют финансовый и инвестиционный финансовые потоки, основной 
целью генерирования которых является финансирование развития железнодо-
рожного транспорта с использованием наиболее эффективных инструментов 
внутренне отраслевого и внешнего инвестирования. 

Таким образом, финансовые потоки, генерируемые железнодорожным 
транспортом, могут быть использованы как основа финансового планирования 
и прогнозирования в отрасли, так как они отображают  

1) реальные производственные и финансово-экономические процессы, 
происходящие в отрасли. Кроме этого, планирование на основе финансовых 
потоков позволит, как отмечают Ю.И. Любимцев, В.Е. Дудкин, выявлять, с од-
ной стороны, резервы повышения эффективности производства или его расши-
рения, а, с другой стороны – «черные дыры», куда исчезают существующие 
финансовые ресурсы [6, с. 43]; 

2) закономерности движения финансовых ресурсов являются фундамен-
тальной категорией, в которой обобщаются процессы оборота ресурсов как от-
дельных предприятий и структурных подразделений, так и отрасли в целом; 

3) в стоимостной форме постоянные, устойчивые взаимосвязи предпри-
ятий и структурных подразделений, входящих в железнодорожный комплекс, с 
государственными органами, финансово-кредитными учреждениями, страхо-
выми компаниями и др., касающиеся процессов формирования, первичного 
распределения и перераспределения финансовых ресурсов. 
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мельного ринку та законодавче обмеження щодо його розвитку, оскільки в Україні 
землі сільськогосподарського призначення не є об’єктом заставних операцій.  

Провідним оператором на ринку надання техніки сільськогосподарським 
виробникам нині є НАК «Украгролізинг», який працює з багатьма виробниками 
сільськогосподарської техніки. Це, зокрема, ВАТ «ХТЗ», ВАТ «Одесасільмаш», 
концерн «Лан», ВАТ «Тернопільський комбайновий завод» та інші [4]. 
Технічне переоснащення агропромислового виробництва в Україні потребує 
повноцінного лізингового ринку, який би відповідав світовим стандартам.  

Отже, у даної статті ми висвітлили сучасні тенденції розвитку лізингових 
процесів у інноваційному інвестуванні, проаналізували стан та перспективи 
розвитку лізингу в Україні як особливого виду фінансових послуг. За результа-
тами проведеного аналізу можна зробити висновок, що ринок лізингових по-
слуг України у 2011 – 2012 рр. характеризується тенденціями до зростання. 
Проте слід зазначити, що за своїми обсягами український ринок лізингових по-
слуг все ще залишається незначним: станом на кінець 2011 р. частка лізингово-
го бізнесу, який представляли члени УОЛ, становила лише 0,08 % ринку лізин-
гових послуг, що охоплюють компанії Leaseurope. 

Серед проблем, виявлених у ході проведеного аналізу, що є перешкодою 
успішному розвитку лізингу, можна назвати такі:  

− брак страхового капіталу для організації лізингових компаній;  
− відсутність інфраструктури лізингового ринку, розвинутої мережі лізин-

гових компаній;  
− відсутність системи інформаційного забезпечення лізингу;  
− відсутність досвідчених кадрів для лізингових компаній;  
− відсутність широкої державної підтримки розвитку лізингу;  
− відсутність податкових пільг;  
− високі страхові тарифи.  
Сприяти активізації розвитку лізингу в Україні може:  
− удосконалення законодавчої бази;  
− надання лізингодавцю податкових пільг при купівлі вітчизняного облад-

нання;  
− створення лізингових центрів, які б обслуговували малі підприємства;  
− ширше залучення іноземних інвестицій;  
− надання платіжних пільг при тимчасовому ввезенні обладнання;  
− зниження вартості кредитів, що забезпечить ефективність лізингових 

операцій тощо. 
 
Література 
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2) Онищук Я.В. Розвиток лізингу в Україні // Фінанси України. – 2011. – № 

9. – С. 108–113. 
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Таблиця 1 
Динаміка вартісного розподілу договорів фінансового лізингу 

 
Розподіл за галузями, % 

Промисловість 

Період, 
р. 

Тран-
спорт 

с/г Іншe 
Будів-
ництво 

Сфе-
ра 
пос-
луг 

Хар-
чова 

До-
бувна 

Ма-
ши-
но-
буду
ван-
ня 

Мета-
лур-
гія 

Лег-
ка 

Хі-
міч
-на 

2011 р. 59,36 
12,
99 

9,79 8,26 4,97 1,36 1,13 0,49 1,10 0,27 
0,2
9 

2012 р. 57,40 
14,
23 

10,58 6,71 6,16 1,05 0,90 2,10 0,34 0,26 
0,2
6 

Розподіл за видом обладнання, % 

Період, 
р. 

Тран-
спорт 

Інше 

Техніка, машини 
та устаткування 
для сільського 
господарства 

Комп'ютер-
на техніка 
та 
телекомунік
аційне об-
ладнання 

Друкарське 
та полігра-
фічне облад-
нання 

Торгівель-
не та 
банківське 
обладнання 

2011 р. 51,83 28,82 12,85 5,57 0,87 0,07 
2012 р. 52,65 24,98 15,34 6,22 0,73 0,09 

 
Проаналізувавши дані табл.1, ми бачимо, що найбільшими темпами зрос-

тання у галузевій структурі договорів фінансового лізингу в 2012 р. характери-
зуються машинобудування (темп приросту становив 328,57 %), сфера послуг та 
сільське господарство (відповідні темпи приросту склали 23,94 та 9,55 %). За 
видом обладнання у вартісній структурі договорів збільшилася питома вага то-
ргівельного та банківського обладнання, устаткування для сільського господар-
ства, комп’ютерної техніки та телекомунікаційного обладнання (відповідні те-
мпи приросту становили 28,57, 19,38, 11,67 % ). Як пояснюють експерти УОЛ, 
зростання попиту на зазначені предмету лізингу пояснюється активізацією дія-
льності в сільському господарстві та будівництві, а також впровадженням лізи-
нговими компаніями нових програм фінансування в цих сферах. 

Особливе значення лізинг може мати в сільському господарстві. Понад 80 % 
наявної в агропромисловому комплексі сільгосптехніки відпрацювали свій 
амортизаційний строк, а темпи її оновлення становлять 10–15 % від потреби. 
Успішному формуванню лізингових відносин в АПК України перешкоджають 
певні чинники [4]. Одна із серйозних проблем – брак грошового капіталу. Через 
низьку кредитоспроможність, яка зумовлена незадовільним фінансовим станом, 
відсутнє достатнє лізингове забезпечення. Причиною цього є нерозвиненість зе-
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ОСОБЛИВОСТІ ФУНКЦІОНУВАННЯ ТОВАРНИХ БІРЖ  

В УКРАЇНІ 
 
Приєднання України до світового ринкового господарства, її інтеграція в 

європейські й міжнародні структури потребує дослідження та удосконалення 
організації господарсько-торгівельних процесів у державі. Особливе місце в ор-
ганізації оптової торгівлі належать біржам, серед яких товарним біржам відве-
дено одне з провідних місць. [1] 

Завдання біржі полягає в упорядкуванні ринків капіталу, валюти, сировини 
і товарів. Історично біржі виникають як спеціалізовані торговельні центри, які 
мали на меті зв’язати між собою стрімко зростаючі галузі господарювання. Такі 
спеціалізовані торговельні центри отримали назву «бурса» і стали прообразами 
сучасних бірж. Лише у XV сторіччі в бельгійському місті Брюгге була створена 
перша біржа, а в ХVІ сторіччі перші товарні біржі набули поширення. При цьо-
му найбільше товарних бірж спочатку виникло в Італії, а згодом – у Франції, 
Англії, Японії, США. 

Починаючи з ХІХ ст. на великих товарних біржах основним товаром стає 
сільськогосподарська продукція. Історія розвитку біржової діяльності також 
свідчить, що перші біржі були суто товарними, а значення їх полягало в тому, 
що вони створили умови для переходу від базарної торгівлі «з рук в руки», до 
купівлі за зразками, описами, через замовлення. Швидке зростання обсягів сус-
пільного виробництва, ускладнення структури товарного обігу й торговельно-
економічних зв’язків зумовили диверсифікацію біржової діяльності. 

 Першу біржу на території Російської імперії, до складу якої входила тери-
торія України, було створено Петром І у 1703 р. Другу біржу створено в Одесі у 
1796 р. і тільки через 60 років, у другій половині 19 ст., почали створюватися 
інші біржі, серед них і Київська біржа1796-1860 pp.  

Перед початком першої світової війни в Росії функціонувало вже 115 бірж, 
у тому числі 11 в Україні. У Києві основна маса біржових операцій проводилася 
з цукром і акціями цукрових заводів, в Одесі – із зерном та іноземною валютою. 

Для 90-х років характерним є відродження в Україні біржової торгівлі реальним 
товаром з перспективою переходу до укладання ф’ючерсних угод та опціонів. 

Перші товарні біржі цього етапу, зареєстровані в Україні у 1990 p., були 
першими і в СРСР.  

Біржі «прописалися» в усіх областях України (за винятком Житомирської, Київ-
ської та Сумської) і в м. Києві. Незважаючи на це, спостерігається значна концентрація 
біржової торгівлі. Угоди на біржах Харківської області становлять 17,3% всіх угод, 
укладених на біржах України, Донецької – 10%, Одеської -5,0%, Запорізької – 4,4%. 
Майже третина всіх діючих біржових структур припадає на товарно-сировинні і това-
рні біржі (а таких всього нараховується 20), 29% – на універсальні біржі і лише 3% – на 
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біржі нерухомості. Кожна п’ята біржа в Україні – товарно-фондова і фондова, кожна 
дев’ята – агропромислова, кожна тринадцята – спеціалізована. 

Прагнення України інтегруватись у світову економічну спільноту, де біржові 
ринки відіграють значну роль в економічному розвитку та плануванні, справляє 
стимулюючий вплив на подальший розвиток біржового аграрного ринку. 

Станом на 1 січня 2012 року в Україні зареєстровано 587 біржі, з них 107 
універсальних (18,2%), 398 товарно-сировинних (67,8%), 25 агропромислових 
(4,25%) та 18 фондових (3,06%). За 1995 – 2012 роки кількість бірж зросла на 
496. В структурному розрізі найбільше зросла кількість товарних та товарно-
сировинних, а також універсальних бірж – відповідно на 374 та 84 (табл. 1). 

На біржах працювало майже 5,1 тис. осіб, крім того за сумісництвом – 179 
осіб. Фонд оплати праці працівників бірж складав 16,3 млн. грн. На кожній з 
бірж у середньому діяло по 8 брокерських контор.  

Статутний капітал бірж становив 141,5 млн. грн. 
За 9 місяців 2012 р. на біржах України було проведено майже 5 тис. торгів, на 

яких для продажу запропоновано товарів на суму 86,5 млрд. грн. і укладено 50,5 тис. 
угод на суму 85,6 млрд. грн. Середній обсяг одного торгу за звітний період на біржах 
становив 17,3 тис. грн., що на 68% більше, ніж за 9 місяців 2011 року.  

Таблиця 1.  
Кількість бірж України* 

 

У тому числі: 

універсальні 
товарні та 
товарно-
сировинні 

агропромисло
ві 

фондові 
біржі та їх філії 

інші 

Станом 
на 01.01. 
 
 
 

Всьо-
го 
бірж 
 
 
 

кі
ль
кі
ст
ь 

пи
то
м
а 

ва
га

, %
 

кі
ль
кі
ст
ь 

пи
то
м
а 

ва
га

, %
 

кі
ль
кі
ст
ь 

пи
то
м
а 

ва
га

, %
 

кі
ль
кі
ст
ь 

пи
то
м
а 

ва
га

, %
 

кі
ль
кі
ст
ь 

пи
то
м
а 

ва
га

, %
 

1995 р. 91 23 25,3 24 26,4 8 8,8 14 15,4 22 24,1 
2000 р. 365 88 24,1 146 40,0 28 7,7 26 7,1 77 21,1 
2005 р. 458 115 25,1 244 53,3 30 6,6 19 4,2 50 10,8 
2006 р. 467 114 24,4 258 55,3 29 6,2 19 4,1 47 10,0 
2007 р. 479 114 23,8 272 56,8 30 6,3 18 3,8 45 9,3 
2008 р. 499 118 23,7 293 58,7 30 6,0 17 3,4 41 8,2 
2009 р. 503 103 20,5 318 63,2 26 5,2 19 3,8 37 7,3 
2010р. 526 106 20,2 356 67,7 25 4,8 18 3,4 39 7,4 
2011р. 537 106 19,7 368 68,5 25 4,7 18 3,5 38 7,1 
2012р. 587 107 18,2 398 67,8 25 4,25 18 3,06 39 6,6 

Відхилення, 
2012 р. 
до 1995р. 

496 84 -7,1 374 42,4 17 -4,55 4 -12,34 17 -17,5 

* Складено на основі джерела [2] 
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тримувачу майна, придбаного або виготовленого лізингодавцем на умовах ін-
ших, ніж передбачаються фінансовим лізингом. 

2)Фінансовий лізинг – господарська операція фізичної або юридичної осо-
би, що передбачає згідно з договором фінансового лізингу передачу лізингоот-
римувачу майна,придбаного або виготовленного лізингодавцем, а також усіх 
ризиків та виногород, пов’язаних із правом користування та володіння предме-
том лізингу [2]. 

Таким чином, на основі проведеного аналізу ми можемо зробити висновок, 
що оперативний лізинг відрізняється від фінансового лише відносинами між лі-
зингоотримувачем і лізингодавцем щодо передачі майна у власність. 

Розглянемо історію розвитку лізингових послуг. Уперше лізинг почали ви-
користовувати у США і доволі швидко він перетворився на один із важливих 
інструментів інвестиційної діяльності. У 1952 р. американська компанія United 
States Leasing Corporation заснувала у Сан-Франциско перше у світі лізингове 
товариство.  

У Європі перша фінансово-лізингова компанія з’явилася наприкінці 1950-х 
– початку 1960-х років. Лізингові операції зайняли значну нішу в інвестиційно-
му процесі, була створена правова база з їхнього урегулювання. Так, у Франції 
в 1966 р. було ухвалено Закон про підприємства, що практикують кредит–
оренду, в Англії – закон 1965 р. про оренду–продаж тощо.  

Лізинг у світовому інвестиційному процесі набув широких масштабів і є 
одним із найпрогресивніших методів матеріально-технічного забезпечення. 
Так, у 2010 році питома вага лізингу в загальному обсязі придбання основних 
засобів становила: у США – 50 %, в Європі – 40 %, у Росії – 9–15 %. Сьогодні із 
застосуванням лізингових операцій реалізується близько 15 % інвестицій у світі 
та близько 35 % у країнах із розвиненою економікою. 

В Україні лізинг почали використовувати на початку 90-х років у невели-
ких розмірах. Всеукраїнська асоціація лізингу «Укрлізинг» була зареєстрована 
4 липня 1997 року у Міністерстві юстиції України як всеукраїнська добровільна 
громадська організація, яка об’єднує спеціалістів із лізингу на основі спільних 
інтересів. Основна мета діяльності Асоціації – інформаційне, методичне, нау-
кове й освітнє сприяння розвитку лізингу в Україні [3]. 

Відносно ринку лізингу в Україні, треба відзначити, що за даними асоціації 
«Українське об'єднання лізингодавців» (УОЛ) і Нацкомфінпослуг, його ріст у 
2012 р. склав 10 %, а темп приросту кількості укладених угод становив 114 %. 
Обсяг укладених за 2012 р. нових угод фінансового лізингу дорівнював 11,33 
млрд. грн., що у 2,5 рази більше, аніж у 2011 р. Отже, якщо абсолютні показни-
ки проникнення лізингу по Україні є значно нижчим за європейський рівень, то 
за темпами приросту вітчизняний ринок лізингових послуг випереджує країни-
члени європейської асоціації лізингодавців, що є позитивною тенденцією. Та-
ким чином, ми можемо відслідкувати динаміку вартісного розподілу договорів 
фінансового лізингу подано у табл. 1 [6]. 
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РОЛЬ РИНКУ ЛІЗИНГОВИХ ПОСЛУГ  

В АКТИВІЗАЦІЇ ІНВЕСТИЦІЙНИХ ПРОЦЕСІВ 
 
Практично в усіх країнах з трансформаційними економіками існують про-

блеми надходження інвестиційних ресурсів. Лізинг можна розглядати як важ-
ливу форму інвестиційно-підприємницької діяльності, що може значно приско-
рити науково-технічний прогрес у виробництві. Успішно розвиваючись, лізин-
говий ринок динамічно залучає в свою сферу все ширше коло учасників лізин-
гового процесу і, що особливо важливо, дає змогу розпочати підприємницьку 
діяльність із мінімальним капіталом, а також істотно знизити стартові інвести-
ційні вкладення.  

В Україні нині поки що відсутній розвинутий ринок лізингового інвесту-
вання, законодавче забезпечення має часто суперечливий характер. Саме тому 
подальше розроблення теоретичних і практичних завдань функціонування рин-
ку лізингових послуг є актуальним. Зокрема, використання лізингових послуг у 
АПК, промисловості тощо. 

Теоретичні й методологічні основи розвитку ринку лізингових послуг до-
сліджувалися у публікаціях таких вітчизняних та закордонних науковців як 
Акімова І. М., О. Вітт, Внукова Н. М., Воробйов Ю. М., Лещенко М. І., Сенько-
вич Г. Т., Філософова Т. Г. та ін. 

Метою статті є висвітлення сучасних тенденції розвитку лізингових проце-
сів у інноваційному інвестуванні, аналіз стану та перспектив розвитку лізингу в 
Україні як особливого виду фінансових послуг.  

Вітчизняне законодавство, зокрема Господарський кодекс, трактує лізинг як 
господарську діяльність, спрямовану на інвестування власних або залучених фі-
нансових коштів, що полягає в наданні за договором лізингу однією стороною (лі-
зингодавцем) у виключне користування другій стороні (лізингоотримувачу) на ви-
значений термін майна, яке належить лізингодавцю або набувається ним у влас-
ність (господарське відання) за дорученням чи погодженням лізингоотримувача у 
відповідного постачальника (продавця) майна, за умови сплати лізингоотримува-
чем періодичних лізингових платежів. Залежно від особливостей здійснення лізи-
нгових операцій лізинг лізинг буває 2 видів – оперативний і фінансовий. За фор-
мою здійснення лізинг буває, пайовим, міжнародним, тощо [1]. 

Дамо більш детальне визначення основних різновидів лізингу. 
1)Оперативний лізинг – господарська операція фізиної або юридичної осо-

би, що передбачає згідно з договором оперативного лізингу передачу лізингоо-

«Dny vědy – 2013» • Díl 3. Ekonomické vědy 

 25

Найбільший обсяг угод було укладено на агропромислових біржах (91,6%), 
на товарно-сировинних та товарних біржах обсяг становив (8,0%) та на універ-
сальній біржі обсяг становив лише (0,3%) загального обсягу біржових угод. [3] 

 
 Таблиця 2.  

Результати діяльності найбільших бірж України за 9 міс. 2012 року [3] 
 

Обсяги укладених угод 
 

млн. грн. у % до 
підсумку

Кількість 
укладених 
угод 

Середня вартість 
укладених угод, 
тис. грн. 

Усього 86479,2 100 50479 1694,9 
з них:  
Аграрна біржа 77095,1 90,1 10894 7076,8 
Товарна біржа «Перша незалежна 
біржа» 

4654,0 5,4 933 4988,3 

 
Коефіцієнт ліквідності укладених угод (співвідношення обсягів укладених 

угод до обсягів пропозицій) становив 98,9%. Найбільший коефіцієнт ліквіднос-
ті спостерігався на агропромислових біржах (100%), біржах нерухомості 
(94,6%), товарно-сировинних та товарних біржах (86,4%), універсальних біржах 
(74%).  

Рис. 1. Структура укладених угод за товарними групами 
на біржах України  за 9 місців 2012 р.

Продукція 
рослинництва 

61,8%

Паливо, 6,3%

Інші 6,3%

Продовольчі 
товари 25,6%

 
Порівняно з відповідним періодом попереднього року обсяги укладених 

угод з купівлі-продажу лісоматеріалів, деревини та виробів із деревини збіль-
шились у 2,4 раза, продовольчих товарів у 2,1 раза, продукції рослинництва – 
на 57,3%, тоді як обсяги укладених угод з купівлі-продажу металу і металопро-
дукції зменшились на 60,3%, транспортних засобів – на 38,4%, палива – на 
10,6%. [3] 
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Біржова торгівля в Україні в досліджуваному періоді характеризується та-
кими закономірностями: 

- зросла як кількість, так і вартість укладених біржових угод. Так, у 2012 
році вартість укладених угод збільшилась порівняно з 1995 роком у 110,1 рази, 
2000 роком – 16,9 рази, 2005 роком – 2,5 рази. Однак такій оптимістичній ста-
тистиці фахівці не радіють. На їхнє переконання, щорічне зростання відбува-
ється не стільки за рахунок розширення торгів, скільки завдяки стрімкому по-
дорожчанню товарів; 

- найбільшу питому вагу в структурі біржового товарообороту займають 
угоди на сільськогосподарську продукцію (64,7%), продукти харчування 
(25,6%) та паливо (6,3%); 

- негативним чинником функціонування біржового ринку України є наяв-
ність у структурі біржового товарообороту не біржових товарів, зокрема транс-
портних засобів та нерухомості, що призводить до неможливості стандартизації 
біржових товарів та запровадження строкових біржових угод. 

Важливою характеристикою біржового ринку виступає міра його структу-
рованості – співвідношення спотового та строкового ринків. Біржова торгівля 
продукцією і товарами за 9 місяців 2012 року представлена, в основному, спо-
товим ринком (укладання угод на реальний товар з негайною поставкою). На 
умовах споту було укладено 97,3% усіх біржових угод. У структурі цих угод 
найбільша частка припадала на продукцію рослинництва (61,5%), продовольчі 
товари (26,3%) та паливо (6,4%). Форвардні контракти (угоди на реальний то-
вар з відстроченою поставкою) становили 2,5%, найбільша частка яких припа-
дала на рослинництво (78,1%). [3]  

Для порівняння наведемо структуру світового біржового обороту, типовий 
варіант якого має такі співвідношення: ф’ючерси – 78%, опціони – 20%, угоди з 
реальним товаром – 2%. [4] 

Похідні цінні папери, що перебувають в біржовому товарообороті, призна-
чені для здійснення хеджевих страхових операцій та вирівнювання цінових 
трендів. За допомогою строкових контрактів можливе прогнозування майбутніх 
цін, а тому підвищується стабільність функціонування навіть тих підприємств, 
які самі не є учасниками біржових операцій, а використовують біржові ціни як 
орієнтири для укладання угод на ринку реальних активів. 

В Україні такі інструменти біржового ринку, як товарні деривативи, не 
поширені, оскільки багато аспектів щодо їх обігу є неврегульованими нормати-
вно-правовими актами. Це свідчить про те, що на сучасному етапі товарні біржі 
в Україні практично не виконують цінової та стабілізаційної функцій. 

Останніми роками з метою підвищення ефективності функціонування бір-
жі застосовують програми автоматизації організації та проведення біржових 
торгів на аграрно-товарних біржах України.  

На сьогодні автоматизованими є такі функції:  
 збір та реєстрація заявок, що надходять на торги;  
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пільства; економічні фактори; неплатоспроможність великої кількості українсь-
ких підприємств; невисока купівельна спроможність населення України. 

Тому основними напрямами поліпшення інвестиційного клімату країни 
повинно бути: 

- сприяння розвитку інвестиційної інфраструктури; 
- формування сприятливого інвестиційного іміджу через організацію та 

участь в міжнародних виставках, ярмарках, інвестиційних проектах; 
- покращання інформаційного забезпечення іноземних інвесторів про поте-

нційні можливості інвестування; 
- підтримка малого підприємництва, створювати конкурентне ринкове се-

редовище, швидко реагувати на споживчі потреби і кон’юнктуру ринку; 
- сприяння розвитку фондового ринку з метою активізації участі іноземних 

інвесторів у процесах приватизації [2, 68-70]. 
З метою поліпшення економічної ситуації та створення сприятливого інвес-

тиційного клімату, на наш погляд, було б доцільно вдосконалити структуру спеці-
алізованих державних інститутів України, які займаються питаннями розвитку ін-
вестиційного ринку та централізувати базу даних щодо всіх підприємств, яка б на-
давала конкретну інформацію про можливості інвестування в Україні разом з 
пропозиціями конкретних проектів і пошуком потенційних партнерів. 
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За рубежем комерційні банки є активними учасниками інвестиційного процесу 
за такими напрямами: обслуговування руху коштів (інвестор – клієнт щодо інвесту-
вання); мобілізація заощаджень населення для інвестування через ринок цінних па-
перів; вкладення в інвестиційні проекти власних і залучених коштів. 

Повноцінний розвиток інвестиційного ринку України, на нашу думку, не-
можливий без активізації інтеграції національної економіки до міжнародного 
інвестиційного ринку. Міжнародна інвестиційна взаємодія здійснюється у двох 
напрямах: вивезення капіталів за кордон і залучення іноземного капіталу в кра-
їну. Україна може розраховувати на серйозні за обсягом іноземні інвестиції 
лише у разі створення для інвестування відносно сприятливіших умов, ніж у 
країнах-конкурентах. Це повинні враховувати органи державної влади у проце-
сі вироблення стратегії залучення й ефективного використання капіталу нере-
зидента в розвитку національної економіки. 

Для кращого розвитку економіки України також потрібно залучати інозем-
ні інвестицій, які обумовлені необхідністю імпорту капітального обладнання 
для модернізації і реструктуризації економіки, що сприятиме майбутньому еко-
номічному зростанню та розвитку [3, 10]. Тобто, Україна розглядає іноземні ін-
вестиції як засоби для забезпечення необхідних розмірів фінансових ресурсів із 
метою здійснення великих інвестиційних проектів, і тим самим прискорює змі-
цнення економіки України. 

найбільш привабливими для інвесторів є такі галузі економіки, як: металу-
ргія, машинобудування, хімічна промисловість, харчова промисловість. Також 
дедалі більшу увагу інвесторів привертають галузі автомобільної промисловос-
ті, високих технологій, вітроенергетики, сонячної енергетики, виробництва біо-
палива і телекомунікацій. Світовий банк оцінює потреби України в інвестиціях 
більш ніж 100 млрд. дол. США [4, 14]. 

Необхідно зауважити, що обсяг іноземних інвестицій в українську економіку 
зумовлений з одного боку факторами, що збільшують потік інвестицій, з іншого – 
що стримують цей потік. До перших можна віднести такі: дешева та висококваліфі-
кована робоча сила; вигідне географічне розташування країни; місткий ринок висо-
коякісної й відносно недорогої сировини; просторий і конкурентно необмежений 
для імпортерів ринок товарів; значні промисловий та аграрний потенціали; відсут-
ність усталеної ринкової конкуренції серед товаровиробників [5]. 

До факторів, які стримують приплив інвестицій, відносять: політичну не-
визначеність; сильні бюрократичні традиції, що залишилися Україні в спадок і 
гальмують реалізацію інвестиційних проектів; корумпованість органів влади, в 
тому числі і відповідальних за прийняття рішень у галузі іноземного інвесту-
вання; фактичну відсутність спільної із західними країнами системи подання і 
обґрунтування ділових пропозицій, бізнес-планів, інвестиційних програм, їх 
практична невідповідність загальноприйнятим світовим стандартам; надзви-
чайно високий рівень економічної злочинності та загальної криміналізації сус-
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 контроль за правильністю оформлення заявок, що відповідають пра-
вилам біржі;  

 збір та реєстрація клієнтських заяв;  
 організація зв'язку брокера з клієнтами (продаж клієнтських заяв);  
 вибір списку заяв, що відповідають конкурентному попиту та 
 пропозиції; забезпечення можливості проведення торгів брокерами 

між сесіями(електронні торги); 
  інформаційне забезпечення брокерських фірм та служб біржі; 
 інформаційне забезпечення торгів. [5]  
Засоби автоматизації значно спрощують діяльність біржі, підвищують її 

оперативність, дають змогу збільшити кількість представлених товарів і бро-
керських фірм, тобто збільшується оборот біржі. Для нової інформаційної тех-
нології характерні робота користувача в режимі маніпулювання даними; інфо-
рмаційна підтримка на всіх етапах проходження інформації; безпаперовий про-
цес обробки документів; інтерактивний (діалоговий) режим вирішення завдань 
із широкими можливостями для користувача; можливості колективного вико-
ристання документів на основі декількох персональних ЕОМ, об'єднаних в об-
числювальну мережу; можливості адаптивної перебудови форми та способу 
представлення інформації в процесі вирішення завдання. 

На сьогодні широке застосування засобів автоматизації дає змогу сформу-
вати міцну технологічну базу для вдосконалювання організаційного управління 
біржею. 

Надзвичайно динамічним у світі є розвиток галузі електронної комерції. 
Основні умови такого розвитку визначаються розвитком інформаційних техно-
логій і телекомунікацій, а також соціальною, культурною, комерційною та уря-
довою підтримкою.  

Електронна торгівля в Україні перебуває на стадії дозрівання. З появою 
електронних біржових торговельних систем конкуренція між існуючими бір-
жами стала гострішою, оскільки технічних перепон для участі нерезидентів у 
біржових торгах не залишилося. Перешкодою могли бути лише правові обме-
ження, які згодом практично зникли в результаті міждержавного зближення но-
рмативно-правової бази. Завдячуючи масовому впровадженню електронних то-
рговельних біржових систем біржі розширили межі своєї діяльності.  

Зважаючи на недосконалість сучасного біржового ринку України та наяв-
ність ґрунтовного світового досвіду щодо ефективної організації біржової дія-
льності, необхідно, з урахуванням вітчизняних особливостей господарювання 
та нормативно-правового забезпечення, синтезувати позитивний досвід і сучас-
ні тенденції творення та діяльності товарних бірж з метою удосконалення їх 
функціонування. 

 



Materiály IX mezinárodní vědecko-praktická konference 

 28 

Література: 
1. Бочкова І.І. Товарна біржа як учасник господарських правовідносин в 

умовах ринкової економіки / І.І. Бочкова // Форум права. – 2011. – №3. – С. 83-
87. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://archive.nbuv.gov.ua/e-
journals/FP/2011-3/11biiure.pdf 

2. Кількість бірж (на початок 1992 – 2012 рр.) [Електронний ресурс]. – 
Режим доступу: http://www.ukrstat.gov.ua/ 

3. Про діяльність бірж України за 9 місяців 2012 року. – [Електронний 
ресурс]. – Режим доступу: http://www.ukrstat.gov.ua/ 

4. Солодкий М. О. Біржовий ринок : навч. посіб. / М. О. Солодкий. – К. 
«Джерела- М», 2001. – 336 с. 

5. Дудяк Р., Міколяш Ф., Ситник Н. Організація функціонування та розви-
ток товарних бірж України в умовах економічної кризи / Р. Дудяк, Ф. Міколяш, Н. 
Ситник // Вісник Львівського національного університету. – 2011. – №18. – С. 157 
– 163. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: 
http://archive.nbuv.gov.ua/portal/Chem_Biol/Vldau/APK/2011_18_1/files/11drcoec.pdf 

 
*133399* 

 
Бережна І.С. 

студентка гр. УДФ-08 
науковий керівник к.е.н., доцент Міронова Л.О.  

Дніпропетровська державна фінансова академія, Україна 
 

ЕФЕКТИВНЕ ВИКОРИСТАННЯ БЮДЖЕТНИХ КОШТІВ 
ОРГАНАМИ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ 

 ЗАРУБІЖНИХ КРАЇН  
 

З кожним роком все більшої актуальності набуває проблема ефективного 
використання бюджетних коштів на місцевому рівні. При виконанні бюджету 
за видатками посилюється увага, щодо законності, раціональності та економіч-
ності їх витрачання. В Україні, із впровадженням Бюджетного кодексу, був 
прийнятий курс, направлений на прийняття нової бюджетної політики, ключо-
вим завданням якої є підвищення ефективності та прозорості в управлінні міс-
цевими фінансами, а вже в новій редакції документу від 2010 року – закладено 
на законодавчому рівні підстави запровадження середньострокового бюджет-
ного планування та застосування програмно-цільового методу на місцевому рі-
вні. Цей крок є визначальним в бюджетному процесі країни, оскільки передба-
чає вдосконалення існуючої бюджетної політики для забезпечення подальшого 
інноваційного розвитку економіки держави.  
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Питання розвитку інвестиційного ринку досліджувалось багатьма вітчиз-
няними та іноземними вченими, зокрема О. Гаврилюком, М. Герасимчуком, Б. 
Губським, О. Задорожною, С. Пирожковою, А. Сухоруковою та низкою інших. 

На думку фахівців, сьогодні залишаються невирішеними питання щодо 
оцінки впливу, на розвиток інвестиційного ринку різноманітних чинників у по-
єднанні з важелями державного регулювання. Недостатньо розроблені й окремі 
теоретичні проблеми функціонування інвестиційного ринку та визначення його 
складових. Існують різноманітні комплекси заходів впливу, що стимулюють 
або обмежують інвестиційні попит та пропозицію[1]. 

Розвиток інвестиційного ринку потребує систематичного вивчення стану 
кон’юнктури для формування ефективної інвестиційної стратегії та прийняття 
економічно обґрунтованих рішень. Процес вивчення та оцінки інвестиційного 
ринку потрібно проводити у такій послідовні: інвестиційний ринок регіонів 
окремих підприємств, галузей (підгалузей) та держави, що дадуть змогу отри-
мати об’єктивну інформацію. 

Інвестиційний ринок характеризують як систему, що поєднує певні скла-
дові (елементи системи): суб’єктів (інвесторів, функціональних учасників, за-
мовників, проектні й науково-дослідні організації тощо) та об’єктів (матеріаль-
ні й нематеріальні); відповідну інфраструктуру ринку (спеціалізовані банки, ін-
вестиційні фонди, інвестиційні компанії, пенсійні фонди, страхові компанії, 
суд, арбітраж тощо),а також ринкового механізму[1]. 

Проведений аналіз інвестиційного середовища, інвестиційного клімату та 
стан правової бази здійснення інвестиційної діяльності дає підстави виділити не-
гативні характеристики в інвестиційній сфері України: неефективна інвестиційна 
політика держави, про що свідчить тривалий процес «проїдання» основного капі-
талу та небажання багатьох суб’єктів господарювання працювати в легальному 
секторі; недосконалість законодавчо-нормативної бази щодо інвестиційної сфери; 
несприятливий інвестиційний клімат; правова нестабільність, низька ефективність 
господарювання, корупція, неадекватний податковий тиск на товаровиробника; 
невисока культура супроводження інвестиційного процесу; відсутність розвиненої 
інфраструктури інвестиційного ринку; відсутність програми налагодження ефек-
тивного співробітництва зі стратегічним іноземним інвестором [1]. 

Особливим питанням інвестиційної діяльності є її фінансування. Економі-
чно здорова інвестиційна система базується на акумуляції заощаджень насе-
лення і тимчасово вільних коштів підприємств через банки,а також їх розмі-
щення з використанням кредитного та фондового ринків.  

Необхідно здійснити переорієнтацію вітчизняних комерційних банків з 
операцій переважно на фінансовому та валютному ринках на кредитування ре-
ального сектору, з максимальним використанням національних внутрішніх 
джерел. Проте фінансова нестабільність суб’єктів реального сектору та 
пов’язані з цим високі ризики кредитних вкладень не стимулюють зацікавлено-
сті банків у довгострокових інвестиціях. 
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ково-технічного потенціалу країни у міжнародний розподіл праці також буде 
сприяти вирішенню даної проблеми.  

Імпульс, що виходить з інноваційного попиту, буде сприяти і залученню 
вже створених, але не діючих на повну потужність інститутів, які надають фі-
нансові, консалтингові, маркетингові, інформаційно-комунікативні, юридичні, 
освітні послуги щодо процесів забезпечення інноваційної діяльності, виконання 
державних замовлень на інформаційну продукцію та поточне консультування. 

Вагомим фактором інноваційного клімату є достатній рівень розвитку нау-
ки і інформаційних мереж. На думку деяких вчених, наукові ідеї не можуть 
продукуватися у господарській діяльності, метою якої виступає прибуток. Саме 
тому бізнес ухиляється від прямого фінансування досліджень фундаментально-
го характеру, хоча і має велику потребу у їх результатах. Тому саме держава 
повинна забезпечити бізнес одним із важливих ресурсів – науковими знаннями 
та ідеями. Вона має виступати основним інвестором у сфері фундаментальної 
науки, створювати доступ бізнесових структур до наукової інформації і, одно-
часно, сприяти залученню інших суб’єктів до такої діяльності [2].  

Однак, тут слід констатувати наявність проблеми обмеженості і розпоро-
шеності бюджетних коштів, які виділяються на науку і інноваційну діяльність в 
умовах слабкого розвитку ринкових механізмів залучення інноваційних ресур-
сів і фінансування НДДКР. 
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ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ 
ІНВЕСТИЦІЙНОГО РИНКУ УКРАЇНИ 

 
Інвестиційний ринок у сучасній ринковій економіці є одним із найважли-

віших сегментів ринку. Він поєднує велику кількість виробничих, комерційних, 
фінансових, інституційних та інформаційних структур, що взаємодіють в інвес-
тиційній сфері. 
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Проте, варто відзначити, що на сьогодні не існує законодавчо визначеного по-
няття ефективності використання коштів, з приводу чого виникають постійні супе-
речки. Тому для аналізу питання, щодо раціонального використання коштів, спря-
мованих на виконання програм місцевого рівня, варто зосередити увагу на показ-
никах, що безпосередньо впливають на підвищення ефективності їх виконання. [1] 

Для проведення більш результативної реалізації сучасної бюджетної полі-
тики України, варто звернути увагу на практичний досвід управління місцеви-
ми фінансами зарубіжних країн. Кожній з країн притаманна своя модель управ-
ління видатками, яких загалом виділяють два види: витратна та результативна. 
На протязі багаторічного досвіду їх застосування, можна з упевненістю казати 
про перевагу результативної моделі (або програмно-цільової), оскільки саме 
вона виявила себе як найбільш ефективна та прозора.  

Вивчаючи процес використання програмно-цільового методу планування бю-
джету таких країн, як США, Канада, Великобританія, Нова Зеландія, варто зверну-
ти увагу на особливості його проведення та здійснення. Важливою умовою успіш-
ного запровадження результативної моделі стало поетапне введення основних 
складових бюджетного процесу на початковому етапі та комплексне середньостро-
кове планування витрат у подальшому. Надалі розглянемо характерні ознаки запро-
вадження та виконання програмно-цільового методу у вище наведених країнах. Та-
кий вибір не є випадковим, оскільки в цих країнах даний метод був введений наба-
гато раніше за Україну, завдяки чому можна оцінити переваги або недоліки засто-
сування певних заходів, спрямованих на його ефективне виконання.  

Беручи до уваги досвід Канади, варто відзначити, що місцеві органи влади 
постійно здійснюють планування видатків та вимір результативності виконання 
програм. Обов’язковий етап – складання звітів, які є головним джерелом 
інформації про соціально-економічну ефективність програм і послуг. 

Встановлена система звітності відповідних установ, щодо виконання бю-
джетних програм, використовується й у США. В країні постійно вдосконалю-
ється методологія визначення ефективності і результативності використання 
бюджетних коштів, здійснюється аналіз стану виконання бюджетних програм. 
Протягом бюджетного періоду застосовується система оцінки та аналізу бю-
джетних програм за п'ятибальною шкалою: ефективна, помірно ефективна, аде-
кватна, неефективна, неможливість оцінки результатів. Даний інструмент 
спрямований на поліпшення результатів функціонуючих програм і на реформу-
вання або закриття неефективних програм. Він дозволяє виявити слабкі та си-
льні сторони кожної програми, на підставі чого приймаються відповідні управ-
лінські рішення про подальше їх фінансування.[2] 

Особливість застосування програмно-цільового методу у Великобританії 
полягає в тому, що в цій країні паралельно реформуванню системи державного 
управління було запроваджено постійну підтримку уряду. Завдяки цьому було 
забезпечено державні пріоритети при формуванні бюджетної політики та дося-
гнуто посилення бюджетної дисципліни й ефективності бюджетних видатків. 
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Нова Зеландія, в процесі організації бюджетної політики спирається на середнь-
острокове бюджетне планування, орієнтоване на конкретні результати, детальний 
контроль та аналіз діяльності відповідних органів влади. Постійно проводиться роз-
робка та звітність, щодо програмної заяви бюджетної політики, довгострокового 
фінансового і економічного прогнозу та стратегії розвитку країни. [3] 

Розглядаючи багаторічний досвід реалізації результативної моделі бюдже-
тної політики наведених країн, можна вже зараз говорити про її успіх та про-
грес у реалізації програм, затверджених місцевими органами влади. В першу 
чергу, це пов’язано із впровадженням дієвих заходів оцінки та поточного конт-
ролю за виконанням бюджетних програм, застосуванням чітко встановленої си-
стеми показників, які й визначають відповідний рівень ефективності проведе-
них заходів по відношенню до соціально-економічного розвитку регіону. [4] 

Аналізуючи зарубіжний досвід, варто відзначити, що ефективність вико-
нання регіональних програм органами місцевого самоврядування першочергово 
пов’язана з проведенням постійного моніторингу результативності витрачання 
бюджетних коштів. Країни, що застосовують цей спосіб, більше уваги приді-
ляють галузевим програмам із довгостроковим інвестиційним процесом та зна-
чним терміном окупності. Державою підтримуються традиційні галузі та по-
стійно здійснюється стимулювання слаборозвинених територій.  

Тому, якщо говорити про ефективність використання бюджетних коштів 
місцевих органів влади на основі концепції програмно-цільового методу у пер-
спективі, варто відзначити, що державне управління соціально-економічними 
процесами в Україні потребує прийняття гнучких та виважених методів. Необ-
хідно поетапно впроваджувати такі складові бюджетного процесу: стратегічне 
планування, прогноз та визначення повноважень щодо доходів і видатків місце-
вих бюджетів, аналіз, оцінка та моніторинг бюджетних програм, прозорість 
бюджетних програм, вивчення співвідношення досягнутого ефекту та заплано-
ваного обсягу фінансування, урахування аспектів міжнародного досвіду, з ме-
тою вирішення проблем та прийняття правильних рішень у побудові програм-
но-цільового методу в Україні. Саме застосування найкращих практик та досві-
ду формування бюджетів у сукупності із ефективним використанням коштів, 
сприяє підвищенню дієвості органів влади на зростання рівня життя населення.  
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оновлення основних фондів, технологій, продукції, до ефективного підвищення 
швидкості дифузії новітніх досягнень науки і техніки досягає сьогодні перспек-
тивної конкурентоспроможності.  

Реалії розвитку економіки України свідчать про низьку інноваційно-
інвестиційну активність підприємств. 

Здійснювати інноваційну діяльність підприємствам у період з 2008 – 2010 
роки перешкоджали численні фактори. Було запропоновано чотири групи 
чинників для оцінки їх впливу. 

Перші три з них є фінансовими: занадто високі інноваційні витрати, 
недостатність коштів у межах організації або групи підприємств і поза її межами. 
У більшості випадків інновація є дорогим заходом і підприємства, що виконують 
НДР, повинні вкладати кошти в технічне обладнання та заробітну плату 
висококваліфікованого персоналу. Ці витрати є досить високими і не гарантують 
швидку окупність. Якщо, наприклад, створюється винахід, виникає необхідність 
його захистити, при цьому методи захисту також потребують коштів. 

Четверта група факторів – це фактори, які взаємопов’язані зі 
співробітництвом та інформацією, а також із наявністю кваліфікованого персо-
налу. До цієї групи також відносять ринкові чинники: домінування певних 
підприємств (сильні конкуренти), невизначений попит на інноваційні товари 
або послуги. На багатьох ринках дуже жорстка конкуренція і цикл виробництва 
скорочується. Деякі ринки насичуються, і досить важко безперервно знаходити 
нові ідеї для виробництва нової продукції або послуг [1]. 

Важливим чинником у підвищенні інноваційно-інвестиційної активності 
підприємств України є втручання держави. Тому першочерговим завданням 
держави є не просто формальне створення інститутів інноваційної інфраструк-
тури, а стимулювання інноваційного інвестування.  

Держава має зосередитись на формуванні мотиваційних механізмів інноваційної 
діяльності. У вирішенні даної проблеми вирішальну роль і має відігравати формування 
сприятливого інноваційного клімату. Тут слід враховувати ту обставину, що в основі 
функціонування ринку інновацій знаходиться механізм добровільного вкладення 
фінансових ресурсів інвесторів. А це вимагає від держави забезпечення умов зростан-
ня прибутковості вкладених у інноваційну сферу інвестицій.  

Дане завдання має реалізовуватися посередництвом формування попиту на 
інноваційний продукт оскільки без його обсягу, достатнього для забезпечення 
довготривалої прибутковості інноваційних проектів, інноваційний бізнес 
функціонувати не буде.  

Попит на інноваційну продукцію має виходити від держави. Важливе зна-
чення для генерації нововведень і створення попиту на інновації мають державні 
контракти на виконання НДДКР і державні замовлення на інноваційну продукцію, 
використання механізму конкурсу при розподілі бюджетних коштів.  

У формуванні достатнього попиту на інновації з боку господарюючих 
суб’єктів важливого значення набуває міжнародна діяльність. Включення нау-
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ния в России в настоящее время – один из ключевых вопросов экономической 
стратегии, неоднократно упоминающихся на высшем уровне. 

В заключение можно сказать, что сегодня венчурное инвестирование как в 
России, так и в мире – это реально действующий и развивающийся механизм 
стимулирования инноваций и, как следствие, экономического роста страны. 
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РОЛЬ ДЕРЖАВИ У ПІДВИЩЕННІ  

ІННОВАЦІЙНО-ІНВЕСТИЦІЙНОЇ АКТИВНОСТІ  
ПІДПРИЄМСТВ УКРАЇНИ 

 
На сучасному етапі розвитку економічних систем виникає необхідність до-

сягнення високих і стабільних темпів економічного зростання, яке досягається 
за рахунок переважно інноваційних факторів.  

Поступове вичерпання запасів традиційних ресурсів і збільшення їх цін, 
розгортання жорсткої конкурентної боротьби на міжнародних ринках факторів 
виробництва при постійному зростанні та ускладненні кінцевих та проміжних 
потреб суспільства унеможливлює економічний розвиток за рахунок застосу-
вання екстенсивних факторів. Тільки та економіка, яка здатна до прискореного 
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ОЦІНКА РИЗИКУ ІНВЕСТОРІВ  
ПРИ ВКЛАДАННІ КОШТІВ В АКЦІЇ  

 
Значна флуктуація цін на акції в Україні призводить до виникнення курсового 

ризику, що на сьогодні виступає чи не найголовнішою проблемою для вітчизняних 
портфельних інвесторів. Ситуація ускладнюється існуванням того факту, що коли-
вання цін на акції, більшою мірою, пов’язані не з діяльністю самого емітента акцій, а 
викликані суттєвою волатильністю вітчизняного фондового ринку.  

Визначимо ризики інвестування на прикладі підприємств, які протягом 
останніх років на фондовій біржі «ПФТС «входили до 5-ки лідерів. 

 
Таблиця 1 

 5-ка лідерів торгів акцій на фондовій біржі «ПФТС»  
протягом 2010-2012 рр.*  

 
Рейтинг  Підприємство 
2010 2011 2012 

Єнaкієвський металургійний завод 1 - - 
Центренерго 2 3 3 
Укртелеком 3 - - 
Укрнафта  4 - - 
Мотор Січ - 5 5 
Азовсталь  5 2 2 
Алчевський металургійний комбінат - 1 4 
Укрсоцбанк - 4 1 

*Джерело: Дані ФБ «ПФТС» 
 
Оцінимо дані щодо середньозваженої дохідності акцій зазначених емітен-

тів за 2010-2012 рр. (табл. 2) та проаналізуємо ризик інвестицій інвесторів за 
допомогою коефіцієнта варіації. 
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Таблиця 2 
Середньозважена доходність акцій лідерів торгів ПФТС за 2010-2012 рр. 

 
Показники Підприємства  
Дохідність, 
%  

Центр-
енерго 

Мо-
тор 
Січ 

Укр-
нафта 

Єнaкієвський 
МЗ 

Укр-
телеком

Азов 
сталь 

Ал-
чевський 
МК 

Укр-
соцбанк

2010 р.  0,45 0,51 0,40 0,52 0,60 0,45 0,35 0,35 
Дисперсія  0,095 0,15 0,10 0,10 0,75 0,15 1,92 0,56 
Коефіцієнт 
варіації  

0,68 0,74 0,81 0,61 1,44 0,85 
 

3,97 2,16 

2011 р.  0,26 0,20 0,61 0,47 0,06 0,35 0,23 0,42 
Дисперсія  0,05 0,05 0,77 0,43 2,84 0,17 2,00 2,18 
Коефіцієнт 
варіації  

0,86 1,12 1,45 1,37 26,78 1,18 6,05 
 

3,55 

2012 р.  0,38 9,28 0,93 0,69 3,02 0,74 0,40 0,80 
Дисперсія  0,15 14,24 0,76 0,39 25,06 0,82 9,33 6,10 
Коефіцієнт 
варіації  

1,03 0,41 0,94 0,91 1,65 1,23 7,54 3,08 

 
Аналізуючи дані табл. 2 можна помітити, що найризикованішим для інвесто-

рів, не зважаючи на категорію лідерів торгів на фондовій біржі, були вкладення ін-
вестицій у 2010 році в акції Алчевського металургійного комбінату та Укрсоцбанку 
(коефіцієнти варіації відповідно 3,97 та 2,16), у 2011 р. – Укртелеком та Алчевсько-
го металургійного комбінату (коефіцієнти варіації відповідно 26,7 та 6,05), у 2012 р. 
– Алчевського металургійного комбінату та Укрсоцбанку (коефіцієнти варіації від-
повідно 7,54 та 3,08). Найменш ризикованими протягом трьох років були вкладання 
в акції Центренерго та Єнакіївський металургійний завод. 

 Для підтвердження отриманих результатів проаналізуємо основні фунда-
ментальні показники по акціях даних емітентів (табл. 3). 

Таблиця 3 
Фундаментальний аналіз акцій лідерів торгів ПФТС за 2012 р. 

 
Підприємство  Показник 

Центр-
енерго 

Мо-
тор 
Січ 

Укр-
нафта 

Єнaкієв
ський 
МЗ 

Укр-
телеком 

Азов-
сталь 

Ал-
чевсь-
кий МК 

Укр-
соц-
банк 

Капіталізація 
підприємств
а, млн. грн. 

2161,0 4884,3 6282,4 368,7 2808,9 2768,2 1288,8 1121,4 

Номінал, 
грн.  1,30 135,00 0,25 15,25 0,25 0,25 0,10 0,10 

Ринкова 
ціна, грн. 5,85 2350,5 115,85 34,95 0,15 0,66 0,05 0,11 

Р/Е 4,46 8,11 1,80 0,71 1,25 0,52 0,83 11,10 
P/S 0,91 0,59 1,07 0,20 1,47 0,45 0,56 2,53 
Кількість 
акцій, шт. 

369407
108 

20779
90 

542285
50 

1055068
8 

1872624
8000 

419429
5728 

2577525
4803 

101949
86050 

Free-float, % 21,71 33,80 8,00 15,38 7,14 4,35 3,87 4,22 
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диях зарождения и роста – когда для дальнейшего развития необходим приток 
капитала – не редко остаются вне зоны видимости венчурных фондов.  

Если рассматривать структуру венчурных инвестиций по стадиям развития 
инновационных предприятий за рубежом, то по данным исследований, пове-
денных Александрином Ю. Н., Тюткаловой А. В. в статье «Зарубежный опыт 
развития индустрии венчурного финансирования» в 2011 г. на «посевную» ста-
дию в США было направлено 11 % инвестиций, на стадию «раннего роста» – 38 
%, на стадию «расширения» – 27 % и на позднюю стадию – 24 %. В Европе на-
блюдается сходная с США тенденция. В 2011 г. 48 % венчурного капитала при-
ходилось на «посевную» и раннюю стадии, 52 % – на расширение и позднюю 
стадию. В России же более 60% инвестиций венчурных фондов приходится на 
расширение и поздние стадии, и лишь 20% на «посевную» и раннюю стадии» 
[1]. Данные показатели говорят о том, что до сих пор ниша раннего и посевного 
финансирования в диапазоне инвестиций от 100 тыс. до 1 млн. долл. в России 
остается практически не занятой, и как следствие многие проекты не получают 
развития из-за отсутствия венчурных инвесторов, специализирующихся на фи-
нансировании самых ранних стадий.  

2. Неоднородность распределения венчурных фондов – четко прослежива-
ется концентрация венчурного капитала в промышленно развитом Центральном 
(41% от общего объема инвестиций) и Северо-Западном (23%) федеральных 
округах. Сосредоточение венчурных фондов в центральных округах можно 
объяснить наличием крупных финансовых центров и высоким уровнем эконо-
мической активности. С другой же стороны данный факт свидетельствует о на-
личии диспропорции в распределении привлекательных объектов инвестирова-
ния для венчурных инвесторов, что, безусловно, является серьезной проблемой, 
ведь на сегодняшний день для венчурного инвестирования наиболее привлека-
тельным должна быть не компания, а отдельная инновация, бизнес-идея вне за-
висимости от географии ее происхождения. 

3. Несовершенство законодательной базы – это касается и отсутствия каких-
либо правовых актов, которые регулировали бы деятельность венчурных фондов, 
и проблемы поддержки правительством компаний, занимающихся коммерциали-
зацией новейших разработок. Как следствие этому, около 70% всех сделок в 2011 
г. было проведено западными фондами или их подразделениями, осваивающими 
российский рынок. Согласно Брялиной Г.И., «ежегодные венчурные инвестиции в 
России не превышают 0,01-0,02% ВВП, по сравнению с 0,08% ВВП в Польше, 
0,28% – в Корее и 0,48% – в США, что свидетельствует о начальной стадии фор-
мирования института венчурного бизнеса в стране» [2]. 

Безусловно, названы далеко не все проблемы и помимо вышеуказанных 
существует множество других – это и отсутствие в стране квалифицированных 
менеджеров для управления венчурными компаниями, и непопулярность дол-
госрочных инвестиций в стране, и малая активность самих компаний. Однако 
решать эти проблемы необходимо, так как развитие венчурного инвестирова-
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ски развитых странах в качестве основы для финансирования инноваций вы-
ступает венчурный капитал. 

 Брялина Г.И. в своей статье «Особенности венчурного финансирования 
малого бизнеса в России» дает следующее определение венчурному бизнесу: 
венчурный бизнес (от английского venture – рискованный) – рискованный на-
учно-технический или технологический бизнес. Он является производным от 
науки, как фундаментальной, так и прикладной. Исходная посылка появления 
на свет: венчурный бизнес – недостающее звено между наукой и производством 
[2]. Как таковой венчурный бизнес сформировался в США в 1950-х годах при 
поддержке правительства. По оценке экспертов портала Бизнес-аналитика 
forexaw.com, к настоящему времени данный вид бизнеса распространился по 
всем развитым и крупным развивающимся странам с национальными отличия-
ми. Особо востребован данный вид бизнеса в станах, где осуществляются про-
цессы создания эффективной и конкурентоспособной экономики [3]. 

Основной функцией венчурного бизнеса является содействие коммерциа-
лизации и дальнейшей реализации наиболее инновационных, прорывных тех-
нологий и продуктов посредством целевых инвестиций. Объектами инвестиро-
вания в первую очередь становятся те компании и технологии, которые обеспе-
чивают появление на рынке новых услуг и товаров. Такие вложения, как прави-
ло, сопровождаются большими рисками, поэтому нередко с целью диверсифи-
кации рисков венчурные фонды инвестируют и в уже состоявшиеся компании. 
Создание венчурного бизнеса, инвестирующего высокие технологии – один из 
способов для стран с «догоняющей экономикой» приблизить в обозримом бу-
дущем свое ВВП к уровню ВВП развитых стран мира. В качестве примера 
можно привести следующий факт: Новая Зеландия- страна, где имеется самое 
развитое сельское хозяйство в мире, по ВВП на душу населения находится в 
нижней части списка развитых стран мира. Сингапур – страна, которая сумела 
поставить у себя на высоком уровне инновационный венчурный бизнес, при-
близилась по этому показателю к передовыми странами мира [3]. 

Венчурный бизнес в России начал зарождаться в начале 1990-х годов и на 
сегодняшний день находится на стадии становления. По оценкам экспертов, к 
началу 2012 года в России действовало около 200 венчурных фондов. Мобили-
зованный капитал новых фондов прямых инвестиций оценивается «в рекорд-
ную за период 2001–2011 гг. сумму в 15 518 млн. долл.»[1]. Однако, несмотря 
на уже двадцатилетнюю историю развития, на пути развития венчурного фи-
нансирования все еще стоит ряд нерешенных проблем. Выделим несколько 
ключевых проблем развития венчурного финансирования в России на совре-
менном этапе:  

1. Проблема поддержки зарождающихся компаний – очень часто финанси-
рованию подлежат не зарождающиеся компании, а уже существующие и зачас-
тую преуспевающие, находящиеся на стадии расширения. Компании же на ста-
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Звертають на себе увагу низькі значення показника Free-float, що в цілому 
свідчить про абсолютну відсутність публічності діяльності зазначених емітентів. 
Світові тенденції розвитку металургійної промисловості суттєво позначилися на 
показникові Р/Е, який у порівнянні з іншими емітентами виявився найнижчим.  

Загалом ризики операцій з інвестування в акції лідерів торгів за показни-
ками фондових бірж України генеруються в зв’язку з існуванням таких чинни-
ків: обмежені можливості акціонерів впливати на управлінські рішення емітен-
та, можливість «розмиття» частки акціонера у статутному капіталі емітента, 
відсутність культури дивідендної політики.  
*133456* 

 
 

Матвійчук А.В. 
Національний університет державної податкової служби України 

 
РОЛЬ ПОДАТКОВИХ РИЗИКІВ У ДІЯЛЬНОСТІ ДЕРЖАВИ  

ТА СУБ’ЄКТІВ ГОСПОДАРЮВАННЯ 
 

 Проблемі управління ризиками та дослідженню їх впливу на сферу опо-
даткування в усьому світі приділяється велика увага. Часта зміна податкового 
законодавства зумовлює виникнення ризиків як для держави в цілому, що при-
зводить до невиконання дохідних статей бюджетів усіх рівнів, так і для юриди-
чних і фізичних осіб, що підлягають системі оподаткування через можливість 
зниження їх фінансової стійкості. На сьогоднішній день податкові надходження 
все більше залежать від впливу ризиків і непередбачуваності зовнішнього сере-
довища. Процеси оподаткування є важкопрогнозованими. Відповідно не відбу-
вається зростання податкових надходжень в обсягах, необхідних для активізації 
фінансової діяльності держави. Отже, вивчення податкових ризиків та їхнього 
впливу на економічні суб’єкти є актуальним завданням.  

 Проблему податкових ризиків, аналіз факторів та причин їх виникнення до-
сліджували у своїх роботах Безгубенко О.Ю., Грушко В.І., Мігунова М.І., Цирку-
нова Т.А., Вітлінський В.В., Андрущенко В.Л., Мельник П.В., Опарін В.М., Они-
щенко В.А., Соколовська А.М., Тимченко О.М., Десятнюк О.М. та ін. Проте на 
сьогодні відсутній єдиний загальноприйнятий підхід до визначення основ ризико-
логії. У зв’язку з цим метою статті є виокремлення вихідних теоретичних поло-
жень, що слугують базою розвитку ризикології у податковій системі. 

 Податковий ризик – це економічна категорія, що відображає особливості 
сприйняття суб’єктами економічних відносин об’єктивно існуючих невизначе-
ності, конфліктності та загроз, притаманних процесам оподаткування і адмініс-
трування податків, що призводять до невикористаних можливостей і фінансо-
вих збитків як для держави, так і для платника податків. 

 Отже, податковий ризик необхідно розглядати з різних позицій: з боку платників 
податків та з боку держави (відповідальних і зацікавлених державних структур). 
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 Основним із найважливіших завдань органів ДПС на даному етапі є сис-
тематизація та ідентифікація ризиків, що можуть перешкодити досягненню ви-
значених цілей, дослідження методів вимірювання ризиків і розробка заходів 
щодо їх зменшення. Тобто актуальним питанням є впровадження у адміністру-
ванні податків ризико-орієнтованого підходу та побудова на його основі ризи-
ко-орієнтованої системи адміністрування податків (далі – РОСАП), як базового 
елемента системи прийняття тактичних та стратегічних рішень в операційній та 
організаційно-управлінській діяльності органів ДПС України. 

 Важливим етапом створення РОСАП є формування методологічних основ 
управління ризиками в галузі адміністрування податків, систематизація поня-
тійного апарату податкового ризик-менеджменту, ідентифікація типів, класів, 
груп та видів ризиків, що властиві діяльності органів ДПС України, функціону-
ванню податкової системи загалом. 

 Рівень теоретичного усвідомлення вищим керівництвом держави основних 
принципів побудови та практичного функціонування податкової системи безпосе-
редньо впливає на її результативність. Порушення цих принципів призводить, зок-
рема, до ризику зниження ефективності фіскальної політики. Якщо головною ціллю 
податкової системи визначено поповнення бюджету, то такий підхід призводить до 
ризику згортання підприємницької діяльності. Як приклад – адміністративний тиск 
податкової системи в Україні знижує підприємницьку ініціативу і спотворює прин-
ципи справедливості, тобто реалізується ризик ігнорування ряду принципів оподат-
кування (ризик надто жорсткої фіскальної політики) [1, С. 104-113]. 

 Для фізичних та юридичних осіб податковий ризик здійснює суттєвий 
вплив на результати їх діяльності та пов’язаний із непослідовною податковою 
політикою держави (подія А). Причини виникнення податкового ризику – вве-
дення нових податків і зборів на здійснення окремих видів діяльності (А1); збі-
льшення ставки оподаткування (А2); зміна термінів та умов сплати податків 
(А3); відміна податкових пільг (А4); сплата штрафів та пені за порушення пода-
ткового законодавства (А45) і т. д. Тоді ймовірність настання події А:  

 P( А)= ( Aj ) – Σ P( A1 A2 )+ …+ (-1)q-1 P( A1 ...A q )  (1) 

де P – імовірність настання події А; 
 q – кількість врахованих причин виникнення події А. 
 
Чинниками податкового ризику є непослідовна політика уряду, неузго-

дженість податкового законодавства, низький рівень знань у галузі вітчизняно-
го податкового законодавства працівників бухгалтерії [3, С. 413-419]. 

 Залежно від повноти інформації, що є підставою для прийняття рішень, 
методи оцінки податкових ризиків можна умовно об’єднати в три групи з ура-
хуванням наступних умов:  

- визначеності, коли інформація про ризикову ситуацію досить повна, напри-
клад у вигляді бухгалтерського балансу, звіту про фінансові результати і т.д.;  
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2. Закон України «Про основні засади розвитку інформаційного 
суспільства в Україні на 2007-2015 роки» від 09.01.2007 N537-V.// Відомості 
Верховної Ради. – 2007. – № 12. – ст.102. 

3. Законодавство ЄС у галузі зв’язку // Режим доступу: 
http://www.nkrz.gov.ua/uk/1235055796 

4. Звіт Національної комісії з питань регулювання зв’язку за 2011 р. // 
Режим доступу: http://www.nkrzi.gov.ua/uk/ 

5. Концепція розвитку телекомунікацій в Україні, схвалена розпоряд-
женням Кабінету Міністрів України від 7 червня 2006 р. № 316-р // Режим дос-
тупу: http://www.kmu.gov.ua. 
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ВЕНЧУРНЫЙ БИЗНЕС  

И ПРОБЛЕМЫ ЕГО РАЗВИТИЯ В РОССИИ 
 

На сегодняшний день руководством нашей страны взят путь на модерни-
зацию. Целью модернизации является переход страны на так называемую ин-
новационную экономику, экономику знаний. Сам термин «экономика знаний» в 
научный оборот ввел в 1962 г. Фриц Махлуп (австрийский и американский эко-
номист, годы жизни: 1902-1983). На сегодняшний день термин «экономика зна-
ний» или термин «экономика, базирующаяся на знаниях», используется для оп-
ределения типа экономики, «в которой решающую роль играют знания, а про-
изводство знаний является источником роста» [4].  

Согласно академику В.Л. Макарову, «в настоящее время инвестиции в 
знания растут быстрее, чем инвестиции в основные фонды: в странах-членах 
Организации экономического сотрудничества и развития (OECD) в 90-е годы – 
в среднем на 3.4% в год против 2.2%. Из всего объема знаний, измеренных в 
физических единицах, которым располагает человечество, 90% получено за по-
следние 30 лет, так же, как 90% из общего числа ученых и инженеров, подго-
товленных за всю историю цивилизации, это наши современники. Это наиболее 
явные признаки перехода от экономики, базирующейся на использовании при-
родных ресурсов, к экономике, основанной на знаниях» [4].  

В этой связи особенное значение имеет превращение знания в эффектив-
ное производство наряду с финансированием собственно знаний. В экономиче-
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регулювання, в якій застосовуються переважно прямі адміністративні методи, 
та формувати власну модель конкурентного регулювання, що здатна за допомо-
гою непрямих (опосередкованих) економічних методів більш ефективно впли-
вати на діяльність суб’єктів ринку. 

Враховуючи те, що саме від вибору методів регулювання залежить 
ефективність регулюючого впливу, зокрема обсяг, перелік, якість, ціна 
телекомунікаційних послуг, пропонується акцентувати увагу на удосконаленні 
методів, що регулюють оптові ринки (відносини «оператор-оператор»), від яких 
залежить надання телекомунікаційних послуг кінцевим споживачам, а потім 
методам, що регулюють діяльність на роздрібних ринках (відносини «оператор-
споживач»). 

Формування конкурентної моделі регулювання сфери телекомунікацій 
потребує ретельного доопрацювання діючої нормативно-правової бази в 
частині удосконалення методів регулювання суб’єктів ринку телекомунікацій.  

Основні напрями впливу держави на об’єкт регулювання полягають у 
забезпеченні належної нормативно-правової бази для формування сприятливого 
конкурентного середовища та ефективного функціонування ринку; створення 
рівних умов діяльності підприємств незалежно від форми власності та походження 
капіталу; усунення дискримінаційних умов з боку підприємств, що займають моно-
польне (домінуюче) становище на ринку; заохочення ефективних інвестицій у роз-
виток телекомунікаційної інфраструктури; стимулювання інноваційної активності 
підприємств; забезпечення високої динаміки розвитку телекомунікаційних мереж 
та захисту прав споживачів телекомунікаційних послуг. 

Разом з тим, покращення інвестиційної привабливості сфери 
телекомунікацій передбачається здійснити за рахунок упровадження сучасних 
технологій, у тому числі широкосмугового доступу до інформаційних ресурсів, 
розвитку вітчизняного виробництва у сфері інформаційних технологій. 

Для активізації залучення зовнішніх та внутрішніх інвестицій у створення 
сучасних телекомунікаційних мереж пропонується внести зміни до законодав-
ства та інших нормативно-правових документів сфери телекомунікацій. 

Зважений регулятивний вплив держави на сферу телекомунікацій дозво-
лить досягти значних позитивних змін у розвитку інформаційно-
телекомунікаційної інфраструктури, здійснити перехід економіки до моделі 
науково-технічного та інноваційного розвитку, розширити можливості людини 
отримувати доступ до національних та світових інформаційних електронних 
ресурсів, поліпшити умови та якість життя людини. 

 
Література: 
1. Державна служба статистики України // Режим доступу: 
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- часткової невизначеності, коли інформація про ризикову ситуацію існує у 
вигляді частоти прояву ризикових подій;  

- повної невизначеності, коли інформація про ризикову ситуацію повністю 
відсутня, але є можливість залучення фахівців і експертів для часткового змен-
шення ступеня невизначеності.  

 Відповідно до наявності та обсягів необхідної інформації обираються ме-
тоди та показники, що можуть бути застосовані для оцінки величини податко-
вого ризику банку (табл. 1) [2, С. 12-16]. 

Таблиця 1 
Порядок вибору показників та оцінки податкових ризиків 

 
Наявність 
інформації 

Методи Показники Характеристика показника 

Абсолютні показники Характеризують наслідки ризико-
вих подій безпосередньо у 
вартісному (грошовому) або 
матеріальному речовому вираженні

Відносні показники Характеризують величину можли-
вих втрат, співвіднесених з 
відповідною базою, за яку прий-
маються майновий стан або 
загальні витрати ресурсів, або 
очікуваний дохід (прибуток) 

Достатній 
обсяг 
інформації 
для прий-
няття рішень 

Розрахунково-
аналітичні ме-
тоди 

середні Узагальнюючі показники, які 
відображають фактори податкових 
ризиків 

Методи теорії 
ймовірності 

Показники імовірності, 
точковий прогноз ри-
зику, інтервальна 
оцінка ризику 

Є мірою можливості настання 
ризикової події і її наслідків. Роз-
рахунки, як правило, здійснюються 
на основі частоти ризикової події 

Інформація 
часткова, 
наявність 
певного об-
сягу 
початкової 
інформації 

Статистичні ме-
тоди 

Середні значення 
очікуваного результа-
ту, варіація рівня ризи-
ку, дисперсія ступеня 
ризику, середнє квад-
ратичне відхилення, 
коефіцієнт варіації 

Є мірою середніх очікуваних зна-
чень результатів діяльності та 
можливих їх відхилень. Ця група 
показників є, як правило, парамет-
рами відповідних законів 
розподілу випадкових результатів 
ризикових подій 

Інформація 
повністю 
відсутня 

Експертні та 
графічні методи, 
евристичні пра-
вила прийняття 
рішень 

Суб’єктивні судження, 
показники як такі 
відсутні 

Надають корисну інформацію для 
зниження ступеня невизначеності і 
допомагають прийняти 
обґрунтоване ризикове рішення 

 
 Таким чином, зменшення обсягу початкової інформації про зовнішнє сере-

довище ускладнює оцінку рівня податкового ризику за рахунок скорочення мож-
ливостей і зниження достовірності отриманих результатів аналізу [2, С. 12-16].  
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 Отже, податкові ризики становлять небезпеку як для держави так і для 
суб’єктів господарювання. Зважаючи на поставлену мету роботи, ми можемо 
сформулювати теоретичні положення, що є основою розвитку ризикології у по-
датковій системі: 

- з боку держави має відбуватись впровадження ризико-орієнтованого підходу 
у адмініструванні податків, яке повинно базуватися на загальній теорії ризику; 

- податкові ризики необхідно розглядати як економічну категорію, що ма-
ють суб’єктивно-об’єктивну природу;  

- ризики, що закладені у податковій системі, відображають характерні осо-
бливості сприйняття суб’єктами податкових правовідносин об’єктивно наяв-
них: невизначеності й конфліктності, дестабілізуючих процесів управління, 
прийняття рішень в сфері оподаткування, виконання податкового законодавст-
ва, що обтяжені можливими загрозами і невикористаними можливостями.  

Податковий чинник у економічній діяльності платників податків впливає на 
платоспроможність та фінансову стійкість, формування фінансових ресурсів та 
інвестиційну діяльність, конкурентоспроможність продукції. Тому оцінка подат-
кових ризиків, можливість їх своєчасного визначення та зменшення їх рівня є 
одним з головних напрямків діяльності суб’єктів податкових правовідносин. 

 
Література: 
1. Вітлінський В.В., Редич О.В. Методологічні основи управління ризика-

ми адміністрування податків / В.В. Вітлінський, О. В. Редич //Науковий вісник 
Національного університету ДПС України (економіка, право) – 2009. – № 3 (46) 
– С. 104-113. 

2. Куровець Н.М. Управління податковим ризиком країни в сучасних умовах 
розвитку / Н. М. Куровець / Сучасні тенденції державних фінансів – 2011 – С. 12-16  

3. Приймак І. Управління ризиком втрати фінансової стійкості підприємс-
тва в умовах невизначеності зовнішнього середовища / І. Приймак / Формуван-
ня ринкової економіки в Україні – 2009. – вип. 19 – С.413-419 
*133468* 

 
 

Студ. Сокол С. В. 
Львівський національний університет імені Івана Франка, Україна 

 
ТЕОРЕТИЧНО-МЕТОДОЛОГІЧНІ ЗАСАДИ ФІНАНСОВОГО 

ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ РОЗВИТКУ ТЕРИТОРІЇ 
 

Роль фінансів у сучасному функціонуванні підприємств, міст, регіонів та 
держави є досить вагомим фактором. Від ефективно організованої фінансової 
діяльності залежить стабільна робота, безперервний виробничий процес та до-
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до мережі Інтернет як основну альтернативу щодо трансформації власного 
бізнесу і можливості підвищення ефективності освоєних інвестицій, вкладених 
у розвиток власних мереж. 

За підсумками 2011 року інвестиції в основний капітал підприємств 
зв’язку склали 6,03 млрд. грн., що майже e 2 рази менше ніж в 2007 році.  

Найбільший рівень інвестицій в галузь зв’язку припав на 2007 рік і склав 
12,4 млрд. грн., що було пов’язано з бурхливим розвитком в 2006-2007 роках 
мобільного зв’язку, для якого характерна висока інвестиційна привабливість 
(рис. 2) [1].  

8,5

9,8

12,4

11,5

8,3

6,0 6,0

0

2

4

6

8

10

12

14

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

Роки

м
л
р
д
. 
гр
н
.

 
 

Рис.2. Динаміка інвестицій в основний капітал підприємств зв’язку 
 за 2005-2011 рр. 

 
Зниження обсягу інвестицій в 2011 році пояснюється, в першу чергу, впли-

вом фінансово-економічної кризи на галузь, зменшенням власних інвестиційних 
коштів операторів, скороченням обсягів банківського кредитування. 

Разом з тим, в Україні залишається невирішеною проблема телефонізації 
населення, особливо в сільській, гірській місцевостях та віддалених районах. 
Крім того, рівень телефонізації по території країни досить нерівномірний. Най-
вищий рівень забезпеченості телефонами в Києві – 59,6%, а найнижчий – в 
Закарпатській області – 16,2% [4]. 

Причинами такого незадоволеного попиту є обмеженість інвестиційних 
ресурсів у операторів через низьку рентабельність послуг міського та 
збитковість сільського телефонного зв’язку, відсутність фінансових механізмів 
інвестування розвитку загальнодоступних послуг та відшкодування збитків від 
їх надання. 

Основне завдання вдосконалення державного регулювання зазначеної сфе-
ри полягає у створенні сприятливих умов для переходу телекомунікаційного 
ринку в конкурентний стан. Для цього необхідно відійти від директивної моделі 
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ствами населення. Для подолання негативних наслідків держава визначила од-
ним із пріоритетних напрямів державної політики розвиток інформаційного 
суспільства в Україні та впровадження новітніх інформаційно-комунікаційних 
технологій в усі сфери суспільного життя [2, 3]. Основні стратегічні цілі щодо 
прискореного розвитку телекомунікацій в умовах трансформаційних змін в 
економіці можливо досягти шляхом удосконалення державного регулювання 
визначеної сфери. 

У 2011 році доходи від реалізації послуг зв’язку склали 50,3 млрд. грн., що 
на 6,0 % більше у порівнянні з минулим роком [4]. Основними сегментами на 
телекомунікаційному ринку залишаються мобільний, фіксований та широко-
смуговий (комп’ютерний) зв’язок, спільна частка яких в загальних доходах від 
надання телекомунікаційних послуг за підсумками 2011 року склала 94,6 %. 

Лідером за обсягами доходів від надання телекомунікаційних послуг про-
тягом останніх років є мобільний зв'язок, питома вага якого в загальному обсязі 
телекомунікаційних послуг у 2011 році склала 67,4% (рис. 1). 

Обсяги доходів від надання послуг місцевого телефонного зв’язку в 
структурі телекомунікаційних послуг у 2011 р. становили 17,3 %. 

Обсяги доходів від надання послуг широкосмугового (комп’ютерного) 
зв’язку у 2011 році с структурі телекомунікаційних послуг склали 10,3%. 
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Рис. 1. Структура доходів ринку телекомунікаційн у 2010-2011 рр. 
 
Враховуючи досвід розвитку ринків телекомунікацій в розвинених країнах, 

за останні 3-5 років найбільший потенціал зростання мають сегменти ринку по-
слуг мобільного зв’язку та послуг широкосмугового доступу до мережі 
Інтернет. Саме тому в Україні оператори з надання послуг фіксованого теле-
фонного зв’язку розглядають впровадження послуг широкосмугового доступу 
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сягнення основної мети діяльності суб’єкта господарювання, а саме – сталого 
розвитку, прибутковості та конкурентоспроможності. 

Окремі аспекти багатогранної проблеми, що розглядаються, були і є предме-
том наукових досліджень багатьох українських вчених-економістів, зокрема 
С.Буковинського, О.Василика, О. Данілова, В. Кравченка, О. Кириленко, В. Крав-
ченка, М. Крупки, М. Кульчицького, В. Плиси, І. Луніної, І. Сала, В. Федосова, Д. 
Чирки, С. Юрія та ін. Чільне місце в розробленні цієї проблеми посідають праці 
російських вчених: Л. Дробозіної, Г. Поляка, В. Родіонової та ін., а також 
зарубіжних науковців: Дж. Бюкенена, М. Белла, Дж. Кінгдома, П. Масгрейва, Л. 
Перери, П. Самуельсона, А.Сміта та багато ін. Цінність їх праць полягає у 
визначенні економічної сутності місцевих фінансів, обґрунтуванні необхідності 
існування інституту місцевого самоврядування з власною фінансовою базою, 
відокремленні місцевих бюджетів від загальнодержавного та узагальнення теоре-
тичних основ щодо взаємовідносин державного та місцевих бюджетів. 

Водночас, у правовому полі Української держави, були розроблені та 
затвердженні певні законодавчі акти, що регламентують засади реалізації 
державної регіональної політики щодо стимулювання розвитку регіонів та по-
долання депресивності певних територій. Одним з таких є Закон України «Про 
стимулювання розвитку регіонів», який набув чинності 1. 01. 2006 року. Згідно 
цього закону, під поняттям «стимулювання розвитку регіонів» розуміють – 
комплекс заходів, які спрямовані на досягнення сталого розвитку регіонів шля-
хом поєднання економічних, соціальних та екологічних інтересів на загально-
державному і регіональному рівнях, максимального використання потенціалу 
регіонів в інтересах їхніх жителів та держави в цілому. 

Утім, стимулювання розвитку та фінансового забезпечення регіонів 
України, має на меті: 

- забезпечити сталий розвиток територій України, в інтересах усієї держави, 
для підвищення рівня добробуту і життя населення країни, подолання бідності та 
зменшення рівня безробіття, а також, реформування середнього класу населення; 

- ефективне використання різного роду потенціалів – наукового, 
економічного, трудового, природних та інших видів ресурсів, а також, особли-
востей різних регіонів, для досягнення на цій основі покращення рівня життя 
населення, оптимальна спеціалізація регіонів у виробництві товарів та послуг; 

- сприяння створенню рівних умов для збалансованого соціально-
економічного та динамічного розвитку регіонів; 

- забезпечити дотримання визначених державною політикою певних 
соціальних гарантій для кожного громадянина України незалежно від місця 
проживання; 

- подолати депресивність окремих територій країни, а також, сприяння 
своєчасному та комплексному розв'язанню проблем охорони довкілля. 

Щодо стимулювання розвитку регіонів країни, то воно здійснюється на та-
ких засадах як: 
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- збалансування загальнодержавних, регіональних та місцевих інтересів 
розвитку, визначення державою з урахуванням пропозицій органів місцевого 
самоврядування науково обґрунтованих пріоритетних напрямів регіонального 
розвитку; 

- програмно-цільового підходу до розв'язання проблем соціально-
економічного розвитку, створення сприятливого інвестиційного середовища в 
регіонах; 

- максимального наближення послуг, що надаються органами державної 
влади та органами місцевого самоврядування, до споживачів цих послуг; 

- концентрації на конкурсній основі коштів Державного бюджету України, 
місцевих бюджетів, а також інших ресурсів з метою досягнення найбільш ефек-
тивного їх використання для цілей регіонального розвитку; 

- співробітництва та взаємної відповідальності центральних і місцевих органів 
виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, наукових і громадських 
організацій та інших суб'єктів у виконанні завдань регіонального розвитку [4]. 

Зауважимо, що для державного стимулювання розвитку регіонів уклада-
ються угоди між Кабінетом Міністрів України та Верховною Радою 
Автономної Республіки Крим, обласними, Київською, Севастопольською 
міськими радами. Ініціатором укладення угоди щодо регіонального розвитку 
можуть бути Кабінет Міністрів України, центральні органи виконавчої влади, 
Верховна Рада Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севасто-
польська міські ради. Ініціатор забезпечує розроблення проекту угоди щодо 
регіонального розвитку згідно з вимогами, встановленими цим Законом. Угоду 
щодо регіонального розвитку підписує Прем'єр-міністр України (або інша особа 
за дорученням Кабінету Міністрів України) та відповідно Голова Верховної Ра-
ди Автономної Республіки Крим, голова обласної, Севастопольської міської ра-
ди чи Київський міський голова. 

Варто також дати визначення поняттю «депресивна територія». Згідно ЗУ 
«Про стимулювання розвитку регіонів», депресивна територія – це регіон чи 
його частина (район, місто), рівень розвитку якого за показниками є найнижчим 
серед територій відповідного типу. В Україні, моніторинг показників розвитку 
регіонів, районів, міст здійснюється: 

- центральним органом виконавчої влади з питань економічної політики; 
- Радою міністрів Автономної Республіки Крим; 
- обласними, Київською та Севастопольською міськими державними 

адміністраціями. 
За результатами моніторингу Кабінет Міністрів України визначає: 
- території, яким надається статус депресивних, встановлює їх межі; 
- строк, на який території надається статус депресивної; 
- заходи державного стимулювання розвитку території з метою подолання 

депресивного стану та форми й умови їх застосування. 
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НАПРЯМИ УДОСКОНАЛЕННЯ ДЕРЖАВНОГО 
РЕГУЛЮВАННЯ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ  

В СФЕРІ ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЙ 
 
Сфера телекомунікацій є однією з важливих складових інфраструктури 

національної економіки. У сучасних умовах господарювання забезпечення ста-
лого розвитку телекомунікацій є найважливішою передумовою у розбудові 
конкурентоспроможної ринкової економіки та інтеграції України у глобальне 
інформаційне суспільство. 

На сьогодні спостерігається нерівномірність забезпечення можливості дос-
тупу населення до комп'ютерних і телекомунікаційних засобів, поглиблюється 
«інформаційна нерівність» між окремими галузями економіки та різними вер-
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Сегодня основным источником экономической конкурентоспособности 
являются технологии, навыки, а также восприимчивость и способность к инно-
вациям. Приток новых технологий, совершенствование организации производ-
ства, внедрение инноваций и бизнеса способствует повышению эффективности 
отечественных и зарубежных компаний. Как следствие, это может быть улуч-
шение экономической ситуации. Следует подчеркнуть, что выгоды от прямых 
иностранных инвестиций зависят, в значительной степени, от собственных тех-
нологических ресурсов. По этой причине, собственные технологии позволяют 
лучше приспособить поступающие технологии к местным условиям и сделать 
их более эффективными. Стоит отметить, что развитие научно-
исследовательской деятельности крупных компаний (корпораций) может поло-
жительно повлиять на международное развитие научно-исследовательской дея-
тельности иностранных инвесторов в принимающей стране. 

Исследование экспорта прямых инвестиций компаниями стран с транзит-
ной экономикой позволило выделить и объяснить ряд характерных особенно-
стей. По накопленным объемам вывезенных прямых инвестиций выявлены 
страны лидеры (Россия, Польша, Венгрия, Казахстан, Чехия), растущие экспор-
теры прямых инвестиций (Хорватия, Сербия, Литва) и отстающие страны10. 

В заключение, можно сказать, что прямые иностранные инвестиции и тех-
нический прогресс взаимосвязаны между собой и играют значительную роль в 
развитии и повышении эффективности экономики. Чем больше ввезённого ка-
питала, тем больше появляется новых технологий, тем больше возможностей 
для обновления производства. Отечественные компании получают не только 
дополнительные финансовые ресурсы, но и современные материалы, новые 
станки и оборудование, дополнительные рабочие места, выход на новые рынки 
сбыта, приобретают новые знания и навыки, улучшается организация произ-
водства, повышается безопасность предприятий. Всё это способствует сокра-
щению различий в технологических процессах развивающихся стран с высоко-
развитыми странами. 
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Строк, на який території надається статус депресивної, не може перевищу-
вати семи років. Якщо територія за показниками розвитку залишається депре-
сивною, то Кабінет Міністрів України за погодженням із відповідною місцевою 
радою території, визнаної депресивною, може продовжити цей строк, але не 
більше ніж на п'ять років. 

В Україні для стимулювання розвитку територій можуть здійснюватися 
такі заходи: 

1) надання державної підтримки, у тому числі фінансової, малим 
підприємствам, сприяння формуванню бізнес-центрів, бізнес-інкубаторів, 
інноваційних та консалтингових центрів, венчурних фондів тощо; 

2) спрямування міжнародної технічної допомоги на розв'язання актуальних 
соціально-економічних та екологічних проблем; 

3) сприяння зайнятості населення, забезпечення фінансування програм 
перекваліфікації та професійного розвитку трудових ресурсів, стимулювання 
трудової міграції, удосконалення соціальної сфери, зокрема житлового 
будівництва, охорони здоров'я та охорони довкілля. 

Для подолання депресивності території розробляється відповідна програ-
ма. Фінансування стимулювання розвитку регіонів та подолання депресивності 
територій здійснюється за рахунок коштів, передбачених: 

- Державним бюджетом України; 
- місцевими бюджетами на відповідні роки; 
- іншими джерелами відповідно до законодавства [4]. 
Державне стимулювання розвитку регіонів здійснюється відповідно до ос-

нов державної регіональної політики, державних програм економічного і 
соціального розвитку України, законів про Державний бюджет України, загаль-
нодержавних програм, інших законів та актів законодавства України, а також 
програм економічного і соціального розвитку Автономної Республіки Крим, 
областей, міст Києва та Севастополя, місцевих бюджетів. 

З метою забезпечення реалізації державної політики щодо стимулювання 
розвитку регіонів затверджуються: 

- Кабінетом Міністрів України – державна стратегія регіонального розвитку; 
- Верховною Радою Автономної Республіки Крим, обласними, Київською 

та Севастопольською міськими радами за поданням відповідно Ради міністрів 
Автономної Республіки Крим, обласних, Київської та Севастопольської міських 
державних адміністрацій з урахуванням норм, закладених у державній стратегії 
регіонального розвитку, спільних інтересів територіальних громад регіонів – 
регіональні стратегії розвитку. 

Реалізацію державної політики щодо стимулювання розвитку регіонів забез-
печують Кабінет Міністрів України, центральний орган виконавчої влади з питань 
економічної політики, інші центральні, а також місцеві органи виконавчої влади 
та органи місцевого самоврядування відповідно до їх повноважень. 
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Узгодження діяльності центральних та місцевих органів виконавчої влади і 
органів місцевого самоврядування у сфері державного стимулювання розвитку 
регіонів, виконання регіональних стратегій розвитку здійснюється на основі угод 
щодо регіонального розвитку, які укладаються між Кабінетом Міністрів України 
та Верховною Радою Автономної Республіки Крим, обласними, Київською, Се-
вастопольською міськими радами і виконуються відповідно до законодавства. 

Угода щодо регіонального розвитку передбачає: 
- спільні заходи центральних та місцевих органів виконавчої влади і 

органів місцевого самоврядування з реалізації в регіоні державної стратегії 
регіонального розвитку; 

- спільні заходи центральних та місцевих органів виконавчої влади і 
органів місцевого самоврядування з реалізації регіональної стратегії розвитку; 

- порядок, обсяг, форми та строки фінансування спільних заходів, визначе-
них сторонами, відповідно до Державного бюджету України та місцевих 
бюджетів; 

- порядок інформування про реалізацію сторонами угоди щодо 
регіонального розвитку; 

- відповідальність сторін угоди за невиконання або неналежне виконання 
передбачених нею заходів; 

- порядок внесення змін до угоди; 
- порядок набрання чинності та строк дії угоди. 
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4. Закон України «Про стимулювання розвитку регіонів» N 2850-IV від 8 
вересня 2005 року. http://zakon4.rada.gov.ua/laws/anot/2850-15 

5. Луніна І., Фролова Н. Бюджетні доходи та податкові повноваження мі-
сцевих органів влади / / Економіка Україна. – 2008. – № 6. – С. 37-47. 

6. Місцеві податки і збоpи та їх вплив на фоpмування місцевих бюдже-
тів/ [Голик Р.М., Ключевський І.І., Попик С.Ю. та ін.]; Ужгоp. деpж. ун-т. За-
каpп. обласна деpж. адміністpація. – Ужгоpод, 2002.- 28 с. 

7. Нехайчук Д. В. Автореферат. Фінансове забезпечення розвитку під-
приємств водогосподарського комплексу регіону. – [Електронний ресурс] // Ре-
жим доступу: http://www.lib.ua-ru.net/diss/cont/345553.html. 
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что данные подтверждены теорией и посредством различных эмпирических ис-
следований.) 

Таблица 1.  
Положительное влияние прямых иностранных инвестиций 

 на совершенствование национальных предприятий в регионе 
 

Виды стимулов Воздействия на местном 
рынке 

Возможные 
реакции в 
среде 

Результат 

Эффект  
демонстрации 

Поставщики и субподрядчики 
Получатели 
Местные партнеры 
Конкуренты, работающие 
на рынке 

Имитация Технологические усо-
вершенствования (про-
дуктов и процессов) 

Влияние  
конкуренции 

Конкуренты, работающие 
на рынке 

Имитация Организационные 
улучшения 

Эффект 
сотрудничества 

Поставщики и субподряд-
чики 
Получатели 
Партнеры и дистрибьюторы 
Местные партнеры 

Адаптация Улучшение маркетинга 

Эффект  
образования 

Конкуренты 
Потребители 
Партнеры 
Местные партнеры 

Создание Организационные 
улучшения 

Источник: M. A. Weresa, Wpływ handlu zagranicznego i inwestycji 
bezpośrednich na innowacyjność polskiej gospodarki, Wyd. Szkoły Głównej 
Handlowej, Warszawa 2010, s. 42. 

 
Мировая практика свидетельствует о том, что страны с транзитивной эко-

номикой стали как реципиентом, так и значительным источником прямых ино-
странных инвестиций. Причем их роль в мировых оттоках прямых иностран-
ных инвестиций, или вывезенных прямых инвестиций за рубеж, постоянно воз-
растает. Так доля стран с транзитивной экономикой в мировых вывезенных 
прямых инвестициях выросла с 2,5% в 2005 г. до 5,3% в 2010 г. 9 

Прямые иностранные инвестиции, как уже было отмечено ранее, это не 
только потоки финансового капитала, но и важные носители передачи совре-
менных технологий, знаний и организаторских способностей развитых стран в 
развивающиеся страны. Конкретным результатом этого является уменьшение 
или даже полное исчезновение технологического разрыва. В результате, это яв-
ление, безусловно, может способствовать экономическому росту. 

                                                 
9Петрушкевич Е.Н. Экспорт прямых инвестиций странами с транзитивной экономикой // Бе-
лорусский экономический журнал. 2012. № 2 (59). 
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 политический климат (политическая стабильность, общественная под-
держка иностранных инвесторов, государственная политика в отношении ино-
странных инвестиций, восприимчивость к коррупции)6. 

Многие страны пытаются привлечь иностранных инвесторов, поскольку их 
собственные сбережения недостаточны для достижения своих целей в области 
развития. Они рассчитывают, что иностранные инвесторы кроме капитала, 
принесут ещё значительные для развития компоненты, такие как управленче-
ские и организационные способности, новые технологии, а так же доступ на 
международные рынки. 

Наиболее важными факторами, в этом процессе являются участие страны в 
международных потоках капитала и развитие новых технологий. Следует отме-
тить, что между этими элементами существует тесная взаимосвязь, так как нет 
возможности развития технологий без притока капитала7. 

Передача технологий посредством прямых иностранных инвестиций имеет 
целостный характер. Часто передача технологий называется технологическим 
пакетом. Основные компоненты этого пакета включают: человеческий капитал, 
материальный и нематериальный капитал, а также различные кооперативные 
отношения. Однако следует отметить, что невозможно однозначно (в целом) 
определить влияние иностранных инвестиций на развитие внутренних техноло-
гий. Мы остановимся на положительных моментах. 

К наиболее значимым последствиям прямых иностранных инвестиций 
влияющих на технический прогресс можно отнести: 

 появление новых моделей управления и организации; 
 содействие занятости населения, повышение квалификации работников, 

совершенствование системы образования; 
 передача знаний и технических навыков (ноу-хау); 
 распространение новых технологий с помощью эффекта демонстрации 

и обучения; 
  производство современных товаров (высокотехнологичных предметов, 

улучшенных продуктов, товаров с высокой добавленной стоимостью); 
 внедрение экологически чистых технологий и решений в области по-

вышения безопасности труда; 
  улучшение структуры связей, производства и организации; 
 совершенствование социальных отношений в коллективе8. 
Значимость прямых иностранных инвестиций в развитии новых техноло-

гий, увязывается с результатами конкуренции, сотрудничества, образования и 
демонстрации. Эти результаты представлены в таблице 1 (следует отметить, 
                                                 
6 M. Kolarz, Wpływ zagranicznych inwestycji bezpośrednich na innowacyjność przedsiębiorstw w Polsce, 
Wyd. Uniwersytetu Śląskiego, Katowice 2006, s. 23-24. 
7 I. Michałkow, Kapitał zagraniczny – wyzwania i szanse, Wyd. Wyższej Szkoły Ekonomicznej w 
Warszawie, Warszawa 2004, s. 149.  
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8. Офіційний сайт Міністерства Фінансів України». – [Електронний ре-
сурс] // Режим доступу: www.minfin.gov.ua/control/uk/publish/article?art_ 
id=73747&cat_id=53608. 

9. Розпорядження «Про затвердження заходів з оперативного розв'язання 
проблем, що стримують соціально-економічний розвиток регіонів» N 308-р від 
3 серпня 2005 р. 

10. Управління міським бюджетом за програмно-цільовим методом : (про-
ект «Реформа місцевих бюджетів в Україні»). – [Електронний ресурс] // Режим 
доступу: http://www.cld.org.ua/lib/84_UPRAVL_3. 
*133541* 

 
 

Баришенко А.О. 
К.е.н, доц. Литвиненко О.Д. 

Харківський торговельно-економічний інститут КНТЕУ, Україна 
 

ЕФЕКТИВНІСТЬ УПРАВЛІННЯ  
ДЕБІТОРСЬКОЮ ЗАБОРГОВАНІСТЮ 

 
У процесі фінансово-господарської діяльності у підприємства постійно ви-

никає потреба в проведенні розрахунків зі своїми контрагентами. Реалізовуючи 
товари, роботи, послуги підприємство, як правило, не отримує оплату одразу, 
тобто відбувається кредитування покупця. Таким чином, протягом періоду від 
моменту відвантаження продукції до моменту надходження платежу засоби 
підприємства знаходяться у вигляді дебіторської заборгованості. 

Сьогодні проблема управління товарною дебіторською заборгованістю по-
стала особливо гостро, що пов'язано із проблемами несвоєчасних платежів, по-
вернення боргів у неповному обсязі, виникнення сумнівних боргів. Політика 
управління дебіторською заборгованістю являє собою частину загальної полі-
тики управління оборотними активами та маркетингової політики підприємст-
ва, що спрямована на розширення обсягу реалізації продукції і оптимізації зага-
льного розміру заборгованості та забезпечення її своєчасної інкасації. На жаль, 
підприємство не має можливостей впливати на зовнішні фактори, тому ефекти-
вна політика управління дебіторською заборгованістю повинна включати про-
гноз зміни ступеню їх впливу та вчасне реагування на їх зміну. Щодо внутрі-
шніх факторів, то вони цілком підконтрольні керівництву підприємства. Тому 
головною метою діяльності менеджменту є своєчасне виявлення особливо 
впливових факторів, їх аналіз та при необхідності прийняття заходів, що до оп-
тимізації відповідних аспектів управління дебіторською заборгованістю. 

Управління дебіторською заборгованістю включає в себе:  
а) визначення політики надання кредиту й інкасації для різних груп 

покупців і видів продукції;  
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б) аналіз і аранжування покупців залежно від обсягів закупівель, історії 
кредитних відносин і запропонованих умов оплати; 

в) контроль розрахунків із дебіторами по відстрочених та прострочених за-
боргованостях;  

г) визначення прийомів прискорення повернення боргів і зменшення без-
надійних боргів. 

Отже, для ефективного управління дебіторською заборгованістю 
необхідно:  

 аналізувати зміни в часі реєстру старіння дебіторської заборгованості. 
Це дозволяє виділити ті часові періоди, в яких були допущені прорахунки в 
управлінні рахунками дебіторів;  

 згрупувавши дебіторську заборгованість за термінами виникнення, 
необхідно оцінити імовірність безнадійних боргів для того, щоб мати більш реальну 
оцінку коштів, які в перспективі може одержати підприємство від дебіторів; 

 зменшувати дебіторську заборгованість на суму безнадійних боргів, 
тим самим очищуючи активи підприємства та полегшуючи баланс;  

 проводити аналіз заборгованості за видами продукції для визначення 
невигідних із погляду інкасації товарів;  

 контролювати співвідношення дебіторської і кредиторської 
заборгованості підприємства;  

 визначати конкретні розміри знижок при достроковій оплаті;  
 проводити оцінку доцільності використання факторингу.  
Таким чином, політика управління дебіторською заборгованістю являє со-

бою комплекс заходів організаційного та аналітичного характеру, що до опти-
мізації загального розміру заборгованості, забезпечення своєчасної її інкасації з 
метою підвищення ефективності діяльності підприємства. 

 
Література: 
1. Левківська О. О. Управління дебіторською заборгованістю підприємс-

тва в умовах фінансово-економічної кризи / О. О. Левківська // Вісник націона-
льного транспортного університету. – 2008. – № 17. – Ч. 1. – С. 149 – 152. 

2. Момот Т. В. Сучасні моделі управління дебіторською заборгованістю 
підприємства / Т. В. Момот, Г. М. Бреславська // Серия: Экономические науки. 
– 2008. – Выпуск 85. – С. 207–211. 

3. Єдинак Т. С. Проблеми управління дебіторською заборгованістю під-
приємств в умовах фінансово-економічної кризи / Т. С. Єдинак // Держава та 
регіони. – Серія: економіка та підприємництво. – 2009. – №3. – С. 54 – 57. 
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означает, что, инвестиции являются портфельными»3. Можно сомневаться, что 10% 
участия в капитале предприятия является достаточным для контроля деятельности и 
управления предприятием. 

В экономической теории прямыми иностранными инвестициями призна-
ются капитальные вложения иностранного инвестора в данной стране с наме-
рением получить прямое влияние на деятельность данного предприятия по-
средством предоставления финансовых ресурсов, человеческого капитала, но-
вых технологий, ноу-хау и капитальных товаров. Следует еще раз подчеркнуть, 
что прямые иностранные инвестиции осуществляются в целях долгосрочного 
надзора за предприятием. Надзор и долгосрочное воздействие на предприятие – 
это черты прямых иностранных инвестиций, отличающие их от иностранных 
портфельных инвестиций. Эти портфельные инвестиции распространяются 
только на покупку акций предприятия, но не управление4. Стоит также отме-
тить, что в экономическом смысле, прямые иностранные инвестиции такие же, 
как внутренние инвестиции, но различаются источником происхождения. 

Целью прямых иностранных инвестиций является восполнение нехватки капи-
талов, которая возникает в результате недостаточного внутреннего сбережения. Суть 
их, получение ресурсов и навыков, которые позволят предприятию сохранить и ук-
репить свои позиции на рынке за счет оптимизации и совершенствования организа-
ционной структуры. Кроме того, эти инвестиции способствуют технологической мо-
дернизации экономики, а также распространению новых методов управления5. Сле-
дует добавить, что в результате притока иностранных инвестиций сокращается без-
работица, путем стимулирования спроса на рынке труда. 

Компании, действующие на международной арене, прежде чем принимать 
решения о размещении капиталов учитывают многие факторы (экономические 
условия). Эти условия часто называют инвестиционным климатом предприятий, 
страны принимающей капитал. Наряду с природными условиями региона, эконо-
мические условия являются важным фактором, влияющим на выбор региона для 
прямых иностранных инвестиций. Наиболее важными из них являются: 

 экономический климат (состояние инфраструктуры и экономики, когда 
ожидаемый, долгосрочный экономический рост составляет 3–5%); 

 социальный климат (ситуация на рынке труда и его связь с окружающими 
условиями); 

                                                 
3 W. Karaszewski, Bezpośrednie inwestycje zagraniczne. Polska na tle świata, Wyd. Towarzystwo Naukowe 
Organizacji i Kierownictwa „ Dom Organizatora , Toruń 2004, s. 19. 
4 M.Olifirowicz, Bezpośrednie inwestycje zagraniczne na świecie i w Polsce: tendencje, determinanty i 
wpływ na gospodarkę, UNCTAD Ministerstwo Gospodarki, Warszawa 2002, s. 13. 
5 S. Luc, Zagraniczne inwestycje bezpośrednie a przekształcenia strukturalne w przemyśle polskim, Wyd. 
Szkoły Głównej Handlowej, Warszawa 2002, s. 23 
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ПРЯМЫЕ ИНОСТРАННЫЕ ИНВЕСТИЦИИ 

 И ТЕХНИЧЕСКИЙ ПРОГРЕСС 
 
В современной глобальной экономике можно заметить увеличение потоков 

капитала в форме прямых иностранных инвестиций. Капитал в форме прямых 
иностранных инвестиций считается наиболее безопасной и полезной формой 
иностранных инвестиций. Это связано со стабильностью, долговременностью, а 
также низкой чувствительностью к краткосрочным изменениям экономических 
условий на финансовых рынках1. 

Целью этой статьи является рассмотрение воздействия прямых иностран-
ных инвестиций на развитие научно-технического прогресса в стране прини-
мающей капитал. 

В литературе можно найти множество определений прямых иностранных инве-
стиций. Однако следует отметить, что большинство из них содержат похожие фор-
мулировки. Прямые иностранные инвестиции понимаются, как международное 
движение капитала, которое носит долгосрочный характер, связано с переводом 
средств, опыта и технологий, и влияет на деятельность компании и ее менеджмент. 

К наиболее часто цитируемым и используемым, можно отнести, определение 
Международного валютного фонда (МВФ): «Прямыми иностранными инвестициями 
считаются инвестиции, которые сделаны в чужой стране, чтобы получить устойчивое 
влияние на управление предприятием, а также иметь влияние на его деятельность»2. А 
так же определение Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР): 
«Прямые иностранные инвестиции определяются как проекты (инвестиции), имею-
щие долгосрочное воздействие резидента одной страны на предприятие расположен-
ное в чужой стране. Следствием этого являются долгосрочные отношения между за-
граничным инвестором и предприятием прямых иностранных инвестиций, что пред-
полагает влияние на деятельность и управление предприятием. Условием отнесения 
данной инвестиции к прямой иностранной инвестиции является достижение 10%-го 
порога участия в капитале данного предприятия. Если доля составляет менее 10%, это 

                                                 
1 Z. Dach, Ekonomiczno-społeczne problemy transformacji systemowej w Polsce, Wyd. Akademii Eko-
nomicznej w Krakowie, Kraków 2007, s.52-53. 
2 I. Michałków, Bezpośrednie inwestycje zagraniczne w Polsce w dobie globalizacji, Wyd. Wyższej Szkoły 
Ekonomicznej w Warszawie, Warszawa 2003, s. 47. 
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РЕФОРМИ ПЕНСІЙНОЇ СИСТЕМИ УКРАЇНИ 

 
Вступ. Якість життя суспільства, його зрушення на ліпше, звичайно ж, ве-

ликою мірою залежить від пенсійного забезпечення людей похилого віку та 
впевненості у завтрашньому дні тих, хто працює. 

Актуальність теми. Особливий розгляд необхідності вивчення проблем 
пенсійного забезпечення та фінансування населення, оскільки світова практика 
ринкових відносин переконує в тому, що значення цієї галузі фінансової систе-
ми країни є дуже великим для нормального функціонування економіки та від-
повідного рівня життя того прошарку населення, яке проминуло межу праце-
здатного віку. Тому не дивно, що така система в умовах ринкових змін в еко-
номіці молодої держави, які супроводжувалися кризовими явищами – падінням 
виробництва, інфляцією, скороченням чисельності зайнятих у реальному секто-
рі економіки – сама зазнала серйозної кризи.  

Мета. Дослідження сучасних змін в пенсійній системі України.  
Результати дослідження. Теоретичною та методичною базою 

дослідження є фундаментальні положення наукових праць вітчизняних та 
зарубіжних вчених з досліджуваної теми. 

Отже, першим практичним кроком реформи стало прийняття Верховною 
Радою України 9 липня 2003 року Закону України «Про загальнообов'язкове 
державне пенсійне страхування». Основною метою започаткованих перетво-
рень, стало гарантування громадянам пенсійного віку, які не в змозі працювати, 
компенсації втраченого заробітку у вигляді належного розміру пенсії. Цей роз-
мір, як відомо, прямо залежить від тривалості страхового стажу та сплачених 
протягом трудової діяльності внесків [1]. 

Тож на виконання Закону «Про загальнообов'язкове державне пенсійне 
страхування» протягом останніх років здійснено низку системних і надзвичай-
но важливих для подальшого розвитку пенсійної системи перетворені. Зокрема, 
у солідарній системі встановлено мінімальну пенсійну виплату – на рівні, не 
нижчому від прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність. Та-
ка норма, до речі, передбачена ст. 46 Конституції України. Водночас запрова-
джено максимальну величину заробітної плати (доходу), з якої сплачуються 
страхові внески, а починаючи з 1 січня 2011 року – максимальну величину бази 
нарахування єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне стра-
хування. Крім того, розмір пенсії почав визначатися пропорційно до суми заро-



Materiály IX mezinárodní vědecko-praktická konference 

 44 

бітної плати (доходу), з якої сплачувалися внески, та періоду їх сплати. Запро-
ваджено також розмежування джерел фінансування пенсійних виплат – вони 
почали призначатися за різними пенсійними програмами між державним бю-
джетом та бюджетом Пенсійного фонду України. І, звичайно ж, якісно новим 
кроком на шляху реформи стало призначення пенсій за даними системи персо-
ніфікованого обліку [3]. 

Попри те, що означені заходи хоч і стали якісно новими, проте були вони, 
справді, лише першим кроком на шляху переоснащення пенсійного господарст-
ва. Незважаючи на всі зміни, лишалися ще серйозні проблеми. Скажімо, із року 
в рік зростав дефіцит коштів на виплату пенсій. Невеликими лишалися й самі 
розміри пенсій, які не в змозі були забезпечити гідний рівень життя пенсіоне-
рів. У свою чергу все це спровокувало розростання в державі системи тіньової 
економіки, контрпродуктивні виплати заробітної плати в «конвертах» тощо. До 
цих негараздів додалася ще й складна демографічна ситуація. Населення Украї-
ни, як, до речі, і всього світу, старіє, а в таких умовах солідарна система не мо-
же працювати належно і справно, виконувати покладену на неї функцію – за-
безпечувати гідне життя пенсіонерів. 

Ось так і постало питання щодо подальшої реформи пенсійного страху-
вання, його, так би мовити, переходу до наступного етапу. Таким етапом якраз і 
стало прийняття 8 липня 2011 року Закону України «Про заходи щодо зако-
нодавчого забезпечення реформування пенсійної системи». Він набув чинності 
з 1 жовтня 2011 року [2]. 

При цьому є позитивний момент, відповідно до п. З ст. 29 Закону України 
«Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування», у якості компенса-
тора жінкам за збільшення пенсійного віку після виходу на пенсію встановлю-
ється підвищення пенсійних виплат в розмірі 2,5% від основного розміру пенсії 
за кожні шість місяців більш пізнього виходу на пенсію, починаючи з 55 років 
до досягнення ними 60-річного віку. Водночас до 1 січня 2015 року жінкам на-
дано право достроково, в 55 років, виходити на пенсію за наявності у них не 
менше 30 років страхового стажу та за умови звільнення з роботи. У цьому ви-
падку виникає один нюанс: розмір пенсії буде дещо знижений [3]. 

Практика реформаторського шляху пенсійної системи України із жовтня 
2011 року переконливо свідчить: нововведення, які вже доволі позитивно впли-
вають на розмір і характер пенсійного забезпечення, на суспільне життя зага-
лом, не мають апеляції, навпаки, вони визріли для подальшого практичного на-
сичення. Тож нині, наприклад, Пенсійний фонд України разом з іншими держа-
вними органами і зацікавленими громадськими організаціями стає на наступ-
ний щабель реформи – створює передумови запровадження обов'язкової нако-
пичувальної пенсійної системи. 

Висновок. 
Страхова пенсійна система як складова соціального страхування є за своїм 

змістом ринковим механізмом, у якому за допомогою правових і фінансово-
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економічних механізмів поєднуються інтереси та можливості всіх учасників си-
стеми. Як ринковий механізм, система пенсійного страхування є чутливою до 
загальних політичних і соціально-економічних процесів, що відбуваються в су-
спільстві. У цьому контексті важливою є роль держави в системі пенсійного 
страхування, зокрема у її правовому регулюванні. Якість життя населення зна-
чною мірою залежить від гідного пенсійного забезпечення людей похилого віку 
та впевненості у завтрашньому дні осіб, які працюють. Саме пенсійне забезпе-
чення є основною складовою частиною системи соціального захисту населення. 
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