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СПД – суб’єкт підприємницької діяльності 
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вадженням міжнародних стандартів у сфері протидії відмивання грошей та фі-

нансування тероризму 

ЦБ – центральний банк 
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GFI – Global Financial Integruty 
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ВСТУП 
Формування фінансового базису розвитку економіки держави залежить 

від того, наскільки ефективним є рух фінансових потоків між її секторами. Оп-
тимальне переміщення фінансових потоків здатне створити сприятливі умови 
для забезпечення фінансової рівноваги в суспільстві, розвитку реального секто-
ру економіки та досягнення конкурентоспроможності національної економіки. 
Неоптимальний перерозподіл фінансових потоків поглиблює дисбаланси у роз-
витку економіки, підвищує соціальну напругу в суспільстві та створює переду-
мови для розширення сектору неформальної економіки. У забезпеченні опти-
мального переміщення та перерозподілу фінансових потоків значну роль віді-
грає держава. Саме виважена державна макроекономічна політика здатна задія-
ти необхідні важелі регулювання фінансових потоків. 

На сьогоднішній день вченими розроблена значна кількість рекомендацій 
щодо регулювання перерозподілу фінансових ресурсів, переміщення капіталу 
тощо, однак вкрай мало напрацювань присвячено саме фінансовим потокам. 
Багато вітчизняних практиків і вчених намагаються відшукати способи адапта-
ції зарубіжного досвіду регулювання фінансових потоків до українських реалій, 
однак зазвичай ці спроби є невдалими. Це обумовлено специфікою становлення 
і розвитку економіки незалежної України, її культурними традиціями, ідеоло-
гічним спадком, які, безперечно, накладають значний відбиток на поведінку 
економічних індивідів та роблять її важко прогнозованою.  Варто зауважити, 
що методологія фінансової науки в Україні (у складі СРСР) розвивалася абсо-
лютно в іншому напрямі, ніж у США та розвинених країнах Європи. Теоретич-
на модель фінансової системи СРСР базувалася на принципах централізму, які 
вимагали інших підходів до розроблення методології фінансів, досить часто 
протилежних ринковим законам. Саме ця обставина частково пояснює неефек-
тивність застосування у чистому вигляді в Україні кейнсіанських чи монета-
ристських теорій щодо регулювання економічних процесів та вимагає застосу-
вання нових підходів до вирішення економічних проблем. 

Прогресивним напрямом у розвитку теорії фінансів України як незалеж-
ної держави були дослідження фінансових систем капіталістичних держав, які 
здійснювалися В. Федосовим1, В. Суторміною, В. Андрущенком2. Ці напрацю-
вання можна вважати основою розвитку нових напрямів у методології до-
слідження проблем фінансів. 

Подальша розробка та реалізація макроекономічної політики в Україні, на 
наш погляд, має здійснюватися з урахуванням напрацювань нових інституціо-
нальних течій, які дозволяють у процесі прийняття економічних рішень частко-
во враховувати і реакцію економічних суб’єктів залежно від соціально-
психологічних обставин. Наші міркування виходять з того, що держава – це не 
просто регуляторний механізм, створений одномоментно за чиїмось бажанням. 
                                                 
1 Суторміна В.М. Держава – податки – бізнес (Із світового досвіду регулювання економіки) 
[монографія]/ Суторміна В.М., Федосов В.М., Андрущенко В.Л. – К.: Либідь, 1992. – 280 с. 
2 Андрущенко В.Л. Фінансова думка Заходу у ХХ столітті: теоретична концептуалізація і на-
укова проблематика державних фінансів [монографія]/ В. Андрущенко. – Львів: Каменяр, 
2000. – С.204 с. 
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Держава має свої корені, розвивається на основі тривалої еволюції, накопичен-
ня досвіду, формування традицій, що накладає відповідний відбиток на пове-
дінку всіх членів суспільства. Головне завдання, яке виконує держава у регу-
люванні фінансових потоків, полягає у збалансуванні інтересів всіх економіч-
них суб’єктів при збереженні умов для саморозвитку суспільства. Саме здобут-
ки інституціональних досліджень дозволяють подолати обмеженість підходів 
до вивчення економічних процесів та підійти до них комплексно, враховуючи 
різні сценарії розвитку подій. Правильне розуміння надбань інституціональної 
теорії дозволяє вирішити практичні задачі підвищення добробуту членів сус-
пільства, ефективного використання ресурсів, подолання негативних явищ у 
фінансовій системі. 

Інша проблема регулювання руху фінансових потоків полягає у виборі 
оптимальних важелів для досягнення раціонального переміщення фінансових 
потоків в сучасних умовах. Тут необхідно враховувати дві важливі обставини: 
по-перше, Україна все ще не подолала структурну кризи, в якій опинилася на 
початку 90-х років минулого століття; по-друге, розвиток економіки ХХІ сто-
ліття важко характеризувати виходячи із класичного розуміння ділового циклу, 
коли прогнозованими були і кризи, і підйоми. Все це робить ризикованим за-
стосування переважно монетарних важелів регулювання фінансових потоків, та 
схиляє у бік застосування фіскального інструментарію. Саме фіскальне регулю-
вання фінансових потоків, засноване на здобутках нових інституціональних те-
чій дозволить забезпечити оптимальне переміщення фінансових потоків в умо-
вах мінливої економіки з найменшими втратами для країни. 

Фінансові потоки як економічне явище на мікро- та макрорівні досліджу-
вали Г. Азаренкова, М. Деркач, О. Загородня, С. Захарін, В. Концева, Т. Косова, 
С. Костенко, О. Майборода, С. Онишко, О. Плущевська, К. Пріб, П. Саблук, 
Л. Старикова, О. Хавтур, В. Черевко, С. Шмуклер та ін. Проблемні питання фі-
скального регулювання економічних процесів відображені у дослідженнях 
українських та російських фахівців В. Андрущенко, А. Вєткіна, О. Вилкової, 
В. Вишневського, О. Данілова, В. Дем’янишина, О. Десятнюк, В. Загорського, 
І. Запатріної, Ю. Іванова, О. Кізима, О. Кірової, А. Крисоватого, Я. Литвиненко, 
І. Майбурова, П. Мельника, В. Опаріна, Ю. Пасічника, К. Павлюк, 
В. Пушкарьової, А. Соколовської, О. Тищенко, О. Тимченко, В. Тропіної, 
В. Федосова, І. Чугунова, Л. Шаблистої, С. Юрія, Т. Юткіної та ін. Серед зару-
біжних вчених проблемам фіскального регулювання приділяли увагу 
А. Грінспен, Дж. Б’юкенен, Дж. Касліоне, Дж. Колеман, Ф. Котлер, 
Р. Масгрейв, Дж. Стігліц та ін. Дослідження у сфері інституціональних теорій 
здійснювали А. Акерлоф, Дж. Бенстон, М. Блауг, І. Булєєв, Т. Еггертсон, 
Р. Капелюшников, О. Кириченко, Г. Клейнер, Дж. Коммонс, Р. Коуз, 
Т. Меркулова, Р. Метьюз, Д. Морозов, Г. Мюрдаль, Д. Норт,  А. Олейник, 
Т. Парсонс, О. Прутська, О. Уільямсон, Е. Фуруботн, Дж. Хансен, 
Дж. Ходжсон, А. Шастітко, О. Шепеленко, В. Якубенко та ін. Більшість напра-
цювань дослідників-інституціоналістів пов’язуються з вирішенням практичних 
задач підвищення добробуту і ефективності використання ресурсів, зосереджу-
ється переважно на відносинах між економічними агентами, переважно у сек-
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торі виробництва. Питанням взаємозв’язку розвитку економіки та перерозподі-
лу фінансових потоків засобами фіскального регулювання приділено неналеж-
ну увагу. Малодослідженим залишається інституціональний аспект фіскального 
регулювання фінансових потоків. Тому у монографії зроблена спроба проаналі-
зувати особливості процесу інституціоналізації в Україні та обґрунтувати спе-
цифіку фіскального регулювання фінансових потоків на основі інституціональ-
ного підходу. 

Перший розділ роботи охоплює групу проблем, пов’язаних із визна-
ченням сутності фінансових потоків країни, виявленням їх особливостей як 
об’єкта фіскального регулювання. Також здійснено узагальнення підходів до 
вибору інструментів фіскального регулювання фінансових потоків. 

Центральною проблемою другого розділу є обґрунтування доцільності 
застосування інституціонального підходу у методології дослідження фінансо-
вих потоків. У результаті наукового аналізу зроблено висновки щодо сутності 
інституціоналізації, її особливостей в Україні, сутності фінансових інститутів, 
причин виникнення інституціональних деформацій в Україні. На основі прове-
деної роботи зроблено висновки про необхідність застосування інституціональ-
ної методології у дослідженні проблем фінансів. 

Третій розділ роботи присвячено дослідженню інституціональних дефор-
мацій у сфері оподаткування. На основі проведеного аналізу доведено, що ін-
ституціональні деформації є однією з головних причин втрат бюджету та пере-
косів у переміщенні фінансових потоків «інвестиції-заощадження». 

Четвертий розділ роботи присвячений практичним аспектам реалізації 
бюджетної складової фіскального регулювання фінансових потоків. У ході до-
слідження було виявлено асиметрії у бюджетних видатках та доведено існува-
ння ризику їх трансформації в інституціональні деформації. Також дано оцінку 
природі дефіциту бюджету в Україні, його особливостям як інституціональної 
деформації та інструменту фіскального регулювання. 

Важливим аспектом фіскального регулювання фінансових потоків є ви-
трати на його організацію і реалізацію. У п’ятому розділі роботи проведена 
оцінка трансакційних витрат на інституціоналізацію фіскального регулювання 
фінансових потоків та розкрита роль відносин принципал-агент у виникненні та 
мінімізації трансакційних витрат. 

Під час роботи над монографією було отримано вагому консультативну 
підтримку з боку вітчизняних та російських вчених, яким автор щиро вдячна. 
Передусім хотілося б висловити подяку науковому консультанту д.е.н., профе-
сору Опаріну Валерію Михайловичу, який є безцінним порадником з питань 
організації наукової роботи та розробки даного напряму досліджень. Велику 
вдячність автор висловлює рецензентам та експертам: д.е.н, професору Федосо-
ву Віктору Михайловичу, д.е.н, доценту Тимченко Олені Миколаївні, чиї пора-
ди дозволили глибше висвітлити сутність фінансових потоків та особливості 
фіскального регулювання в Україні; д.е.н., професору Андрущенку Володимиру 
Леонідовичу, д.е.н., професору Юткіній Тетяні Федорівні, які надали вагомі по-
ради у ході вивчення зарубіжного досвіду фіскального регулювання фінансових 
потоків та особливостей його адаптації у країнах постсоціалістичного простору; 
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д.е.н., професору Іванову Юрію Борисовичу, чиї коментарі і поради дозволили 
глибше розкрити проблеми податкового регулювання фінансових потоків в 
Україні; к.е.н., професору Данілову Олександру Дмитровичу, чиї зауваження і 
поради дозволили значно підвищити практичну та наукову значимість до-
слідження. 

Результати дослідження, викладені в монографії, можуть бути предметом 
дискусій в академічних колах. 
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РОЗДІЛ 1 
ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ ФІСКАЛЬНОГО РЕГУЛЮВАННЯ  

ФІНАНСОВИХ ПОТОКІВ КРАЇНИ 
 

1. Фінансові потоки країни та мотивація їх руху 
Досягнення нормальних темпів соціально-економічного розвитку для 

будь-якої держави вимагає створення відповідного забезпечувального базису, 
основу якого формують фінанси. У сучасних умовах розвитку недостатньо вес-
ти мову лише про ефективне формування і використання фінансових ресурсів 
або капіталу. В умовах динамічних змін, відкритості і взаємопроникнення еко-
номік, інтеграційних процесів такі статичні величини як ресурси або капітал 
повною мірою не характеризують реальний стан фінансового забезпечення роз-
витку та не відображають повною мірою ті аспекти, які потребують 
обов’язкового регулювання. 

Показники статики економічної системи переважно відображають підсумкові 
результати змін, що відбуваються в ній. Тому економічна наука змушена оперувати 
переважно даними, що фіксують обсяги виробництва та витрат, які за своєю суттю 
являють собою запаси. Запаси не враховують фактор часу, тому їх визначають як 
«матеріальні ресурси, товари, що зберігаються на складі і призначені для викорис-
тання у виробництві чи для продажу» та «не мають часової розмірності»3.  

Запаси є показниками, які характеризують економічні процеси в статиці і не 
змінюють своєї сутності навіть тоді, коли подаються як ряд даних за певний промі-
жок часу. При цьому вони відображають не динамізм цих процесів, тобто не факто-
ри та зміни в економічній системі, а лише результат цих змін. Вони не можуть роз-
крити перебігу змін, інтенсивності економічних процесів, впливу особливостей 
(щільності) економічного часу, що відрізняє економічні операції різних суб’єктів4. 

Першим, хто чітко сформулював фундаментальну відмінність між запа-
сами ресурсів і виготовленими за їх допомогою потоків послуг і доходів, був 
Л. Вальрас. Він визначив всі наявні ресурси як основний капітал чи капітал як 
такий, тобто всі форми суспільного багатства, які не витрачаються взагалі або 
витрачаються через якийсь проміжок часу5. 

Для фінансової науки вкрай важливим є перехід до потокових величин, 
які відображають реальні процеси функціонування фінансової системи. Дина-
мізм вимагає принципово інших кількісних характеристик процесів, які в ній 
постійно відбуваються. За своєю природою потокові величини відрізняються 
від запасів тим, що здатні відобразити у часі зміни в економічній систем   та 
фактори, що на них впливають. Потік – це економічна величина, яка вимірю-
ється у русі з урахуванням того періоду, для якого робиться розрахунок6. Для 
                                                 
3 Экономико-математический словарь: Словарь современной экономической науки/ Сост. 
Л.И. Лопатников. – М.: Дело, 2003. – С.106, 326. 
4 Степаненко С.В. Інституціональний аналіз економічних систем (проблеми методології): 
[монографія]/ С. Степаненко. – К.: КНЕУ, 2008. – С. 260. 
5 Блауг М. Экономическая мысль в ретроспективе. – М.: Дело ЛТД,  1994. – С. 535. 
6 Экономико-математический словарь: Словарь современной экономической науки/ Сост. 
Л.И. Лопатников. – М.: Дело, 2003. – С.270. 
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них характерним є відображення певних змін (результатів дії факторів, актив-
ності суб’єктів), за одиницю часу, направленості та інтенсивності змін7. 

З етимологічної точки зору потоком вважають велику кількість, масу чого-
небудь, що рухається в одному напрямі. На думку О. Зборовської до визначення 
сутності потоку можна використовувати два підходи. Згідно з математичним під-
ходом, потік – безліч однорідних елементів, які переміщуються у просторі (напри-
клад, з однієї з вершин графа в іншу) та / або в часі (при параметричних перетво-
реннях миттєвих станів фізичної системи), сприймаються як єдине ціле і мають 
системні властивості. З економічної точки зору потік – у найзагальнішому випад-
ку характеризується як економічна величина, яка вимірюється в русі з урахуван-
ням того періоду часу, для якого робиться розрахунок, з розмірністю «обсяг, поді-
лений на час»8. Тобто, головний акцент робиться на постійному переміщенні до-
сліджуваної величини. Використання такого підходу значно полегшує здійснення 
моніторингу та сприяє оперативному прийняттю необхідних рішень. 

М. Небава тлумачить потік як економічний процес, який відбувається 
безперервно і вимірюється в одиницях за певний період часу9. На наш погляд, 
твердження про безперервність руху є дискусійним, оскільки рух потоку може 
бути як постійним, так і дискретним. 

Таким чином, потік є динамічною величиною, незалежно від того, чи є 
його рух постійним чи дискретним. За  певних умов рух потоку може набувати 
циклічного характеру. 

Формування ресурсного базису економічного розвитку пов’язане із такими 
поняттями як капітал, фінансові ресурси та фінансові потоки. Порівнюючи окремі 
підходи до визначення сутності капіталу, фінансових ресурсів та фінансових по-
токів (табл. 1.1), ми дійшли висновку, що попри наявність спільних рис, лише по-
няття фінансового потоку може охарактеризувати динамізм розвитку фінансових 
процесів та особливості формування ресурсного забезпечення економіки. 

Неоднозначність тлумачення сутності капіталу, фінансових ресурсів та 
потоків присутня і в іноземній літературі. Так, в англомовній термінології пе-
редбачається вживання трьох схожих термінів: financial resources10, funding 
source11 та source of financing, funding12. Перший термін дослівно перекладаєть-
ся як фінансові ресурси, другий і третій – джерела фінансування. 
                                                 
7 Степаненко С.В. Інституціональний аналіз економічних систем (проблеми методології): 
[монографія]/ С. Степаненко. – К.: КНЕУ, 2008. – С. 260 
8 Зборовська О.М. Сутність та особливості потокових процесів в логістиці / О.М. Зборовська 
[Електронний ресурс]. – Режим доступу// http://www.nbuv.gov.ua/portal/Soc_Gum/ 
Nvamu/2009_4/15.pdf 
9 Небава М.І. Теорія макроекономіки [навч. посіб. для внз] /М.І. Небава. – К.: Слово, 2003. – 
536 с. 
10 New Webster’s Dictionary and Thesaurus of English Language. Ed. Dir. B.S. Cayne. – Danbury, 
CT.: Lexicon Publications, Inc. 1993. – Р. 849. 
11 Словарь банковских и финансовых терминов. Англо-русский / Русско-английский (в 2 т.) 
М.Я. Миркин, Л.А. Свечкова – М.: Государственная финансовая академия, Институт эконо-
мического развития при Всемирном банке, 1993. – Т.1. – С. 129. 
12 Brealey R.A., Myers S.C. Principles of Corporate Finance. – 4th Ed.-McGraw-Hill. 1991. – Р. 
730. 
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Таблиця 1.1 
Визначення сутності термінів «фінансові ресурси», «фінансові потоки», 

«капітал» 
Автор Визначення 

1 2 
Капітал 

В. Ковальчук Ресурс виробництва у формі засобів праці, а вартість таких засобів дає 
уявлення про величину цього виробничого фактора13 

К. Маркс Це вартість, що приносить додаткову вартість, яка створюється найма-
ними працівниками14 

Дж. С. Мілль 

Попередньо накопичений запас продуктів праці, що забезпечує необ-
хідні для виробничої діяльності будівлі, охорону, знаряддя, матеріали, а 
також харчування та інші засоби існування для робітників на час ви-
робничого процесу15 

К.Р. Макконел і 
С.Л. Брю 

Створені людиною ресурси, які  використовуються для виробництва 
товарів та послуг, товари, що безпосередньо не задовольняють потреби 
людини; інвестиційні товари, засоби виробництва16. 

П. Самуельсон Товари виробничого (інвестиційного) призначення, що приносять ви-
роблений ними дохід їхнім власникам17 

Дж. Хікс Природу капіталу повніше відображає збільшення його вартості у гро-
шовій формі18 

Фінансові ресурси 

В. Базилевич Грошові фонди, які створюються в процесі розподілу, перерозподілу і 
використання валового внутрішнього продукту19 

О. Василик 
Фінансові ресурси держави включають ті з них, що перебувають у роз-
порядженні органів державного управління, всіх видів і форм підпри-
ємницьких структур і населення20 

Н. Гаретовський 
Фінансові ресурси держави та підприємств є сукупністю усіх коштів, 
які є в розпорядженні у певний період, тобто грошові фонди, кредитні 
ресурси, резерви грошових коштів21 

 
 
 
                                                 
13 Ковальчук В.М. Загальна економічна теорія [навч. посіб]/ В. Ковальчук. – Тернопіль: Ас-
тон, 1998. – С. 10. 
14 Маркс К. Капитал. Критика политической экономии. Т. 1. Кн. 1. Процесс производства ка-
питала. – М.: Политиздат, 1983. – С. 157 – 160. 
15 Основи економічної теорії: політекономічний аспект [підручник]/ Г.Н. Климко, В. П. Не-
стеренко, Л.О. Каніщенко та ін. За ред. Г.Н. Климка, В.П. Нестеренка. – 2-ге вид., перероб. і 
доп. – К.: Вища шк.. – Знання, 1997. – С. 239-240. 
16 Макконелл К.Р., Брю С.Л. Экономикс: принципы, проблемы и политика: пер. с англ. – 11-е 
изд. – К.: Хагар – Демос, 1993. – С. 773. 
17 Самуельсон П. Економіка [підручник]/ П. Самуельсон. – Львів: Світ, 1993. – С. 47. 
18 Хикс Дж. Р. Стоимость  и капитал: Пер. с англ. / Общ. ред. и вступ. ст. Р.М. Энтова. – М.: 
Издательская группа «Прогресс», 1993. – С. 80. 
19 Базилевич В.Д. Державні фінанси [навч. посіб.]/ В.Д. Базилевич, Л.О. Баластрик. – К.: Аті-
ка, 2002. – С. 15. 
20 Василик О.Д. Теорія фінансів [підручник]/ О. Василик. – К.: НІОС. – 2000. – С. 75. 
21 Гаретовский Н.В. Финансы в системе производственных отношений социалистического 
общества/ Н. Гаретовський// Финансы СССР. – 1983. – №11. – С. 27 – 28. 
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Продовження таблиці 1.1 
1 2 

В. Опарін 

Сума коштів, спрямованих в основні та оборотні засоби підприємства. 
Це авансовані кошти, що вкладаються в оборот і мають обов’язково по-
вернутись. Але це не всі грошові кошти, а тільки ті гроші, які роблять 
гроші, тобто на основі використання яких формується додана вартість22 

К. Павлюк 

Грошові нагромадження і доходи, які створюються в процесі розподілу 
і перерозподілу валового внутрішнього продукту й зосереджуються у 
відповідних фондах для забезпечення безперервності розширеного від-
творення і задоволення інших суспільних потреб У державному секторі 
до складу фінансових ресурсів входять: загальнодержавний фонд фі-
нансових ресурсів (ресурси державного бюджету), фонди фінансових 
ресурсів місцевого самоврядування (ресурси місцевих бюджетів); ре-
сурси державних фінансових інститутів; ресурси міністерств, промис-
лових об’єднань; ресурси виробничих об’єднань, підприємств, госпроз-
рахункових організацій, установ23 

В. Родіонова 

грошові доходи і нагромадження, які перебувають у розпорядженні 
суб’єкта господарювання і призначені для виконання фінансових зо- 
бов’язань, здійснення витрат розширеного відтворення та економічно- 
го стимулювання працюючих24 

В. Сичов 
грошові нагромадження і грошові фонди, що створюються підприєм-
ствами, об’єднаннями в процесі розподілу і перерозподілу суспільного 
продукту і національного доходу25 

В. Сенчагов 
сукупність грошових нагромаджень, амортизаційних відрахувань та 
інших грошових коштів, які формуються в процесі створення, розподі-
лу і перерозподілу сукупного суспільного продукту26 

Фінансові потоки 

Г. Азаренкова 

Фінансовий потік – цілеспрямований рух, зміна (обсягів, типів, форм і 
видів) фінансових ресурсів певного суб’єкта господарювання, що здійс-
нюються спільно з відповідними його грошовими потоками (еквівалентні 
фінансові потоки) або без них (безеквівалентні фінансові потоки), але 
обов’язково з урахуванням фактора часу, та відображує ліквідність зазна-
чених фінансових ресурсів27  

М. Ваховська 
Спрямований рух фінансових ресурсів, пов’язаний з рухом матеріаль-
ного, інформаційного та інших ресурсних потоків як в межах логістич-
ної системи, так і поза нею28  

 

                                                 
22 Опарін В.М. Фінансова система України (теоретико-методологічні аспекти) [монографія]/ Ва-
лерій Михайлович Опарін. – К.: КНЕУ, 2005. – С. 133. 
23 Павлюк К.В. Фінансові ресурси держави [монографія]/ К. Павлюк. – К.: НІОС, 1998. – С. 43. 
24 Финансы [уч. пособие] / Под ред. В.М.Родионовой. – М: Финансы и статистика, 1995. – 432 с. 
25 Сичов В.О. Розробка методології управління ефективністю діяльності виконавчих органів    
міської ради/ В. Сичов // Актуальні проблеми державного управління. – 2005. – №1. – С.317-327. 
26 Сенчагов В.К. Реформа цен: проблемы и реальность/ В. Сенчагов. – М.: Финансы и статистика, 
1991. – С.54-57. 
27 Азаренкова Г.М. Фінансові потоки економічних агентів: методологія та організація управління/ 
Г.М. Азаренкова: автореферат дис. д-ра екон. наук. 08.00.08, Суми, 2007. – С. 9. 
28 Ваховська М.Ю. Логістичні потоки: визначення, параметри, характеристики/ М. Ваховська// 
Вісник Національного університету «Львівська політехніка». – 2008. – № 623. – 22-28. 
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Продовження таблиці 1.1 
1 2 

Великий еконо-
мічний словник 

Перелив фінансових ресурсів через посередників, або як напрями вико-
ристання фінансових ресурсів29 

Електронний 
словник 

Процес, який характеризує надходження коштів до бюджету і перера-
хування з бюджету за деякий проміжок часу30  

О. Єрмошкіна 

Динамічна сукупність розподілених у часі і просторі фінансових ресур-
сів, які в процесі функціонування підприємства формуються, розподі-
ляються та використовуються, тобто цілеспрямовано рухаються, за 
окремими центрами управління потоками31  

Т. Ісакова  Впорядкований рух фінансових ресурсів підприємства32  

В. Концева, 
С. Костенко  

Фінансовий потік у логістиці – це рух фінансових коштів, циркулюю-
чих в логістичній системі, а також між логістичною системою та зов-
нішнім середовищем, необхідних для забезпечення ефективного руху 
товарного потоку33  

О. Лазичева 

Рух фінансових ресурсів (грошові кошти, які беруть участь у розподільчих 
процесах та організації цільових фондів) в результаті первинного розподі-
лу вартості у сфері матеріального виробництва і наступного розподілу та 
перерозподілу між сферами матеріального та нематеріального виробниц-
тва, всередині кожної сфери, між соціальними групами населення, в тому 
числі з урахуванням змін територіальної приналежності34  

О. Майборода 
Фінансові потоки підприємства – це цілеспрямований рух фінансових 
ресурсів у процесі здійснення господарських операцій, внаслідок якого 
виникають економічні відносини35 

А. Мороз Цілеспрямований рух грошових коштів, які необхідні для забезпечення 
ефективного руху визначеного товарного потоку36 

А. Моткуєва Сукупність всіх платежів певного виду, у тому числі  платежів, обумов-
лених певним договором37 

 
                                                 
29 Большой экономический словарь / Под ред. А.Н. Азрилияна. -2-е изд. доп. и перераб. – М.: 
Институт новой экономики. – 1997. 
30 Электронный словарь [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 
http://mirslovarei.com/8804.html. 
31 Єрмошкіна О.В. Управління фінансовими потоками промислових підприємств: теорія, 
практика, перспективи [монографія]/ О. Єрмошкіна. – Дніпропетровськ: Національний гір-
ничий університет, 2009. – 479 с. 
32 Исакова Т.М. управление финансовыми потоками страховой компании: автореф. дис. канд. 
экон. наук: спец. 08.00.10 «Финансы, денежное обращение, кредит»/ Исакова Тамара Михай-
ловна. – Москва, 2009. – 24 с. 
33 Концева В.В. Фінансові потоки в логістичних системах/ В. Концева, С. Костенко//. Збірник 
наукових праць НТУ [Електронний ресурс]. – Режим доступу: www.nbuv.gov.ua. 
34 Лазичева Е. А. Исследование сущности финансовых потоков / Е. А. Лазичева // Вестник 
Томского государственного университета. – 2009. – № 329. – С. 186–189. 
35 Майборода О.В. Управління фінансовими потоками підприємства/О. Майборода: автореф. 
дис. канд. ек. наук. спец. 08.04.01 – фінанси, грошовий обіг і кредит. – Суми: УАБС НБУ, 
2006. – 20 с.  
36 Мороз Л. І. Моделювання матеріально-фінансових потоків внутрішньовиробничих логіс-
тичних систем з регенерацією / Л. І. Мороз – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: 
www.nbuv.gov.ua. 
37 Моткуева А.А. Использование редактора Excel дл оценки финансовых потоков по схеме 
простых процентов/ А. Моткуева// Альманах «Научные записки Орел ГИЭТ». – 2010. – №1. 
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Продовження таблиці 1.1 
1 2 

О. Новіков, 
С. Уваров 

Направлений рух фінансових ресурсів, які циркулюють у логістичній 
системі, а також між логістичною системою та зовнішнім середовищем, 
які необхідні для забезпечення ефективного руху визначеного товарно-
го потоку38 

Ю. Плущевська, 
Л. Старикова 

Зміни фінансових активів і зобов’язань секторів економіки за період 
здійснення фінансових операцій39  

О. Семенкова Фінансові потоки являють безперервний в часі процес утворення і ви-
користання фінансових ресурсів40 

Фінансовий 
словник 

Фінансовий потік – переведення фінансових ресурсів із галузей з над-
мірним капіталом в галузі, де капіталу не вистачає41. 

О. Хавтур Упорядкований рух фінансових ресурсів за певний період, який спрямова-
ний на досягнення ефективного господарювання42 

В. Черевко Сукупність потоків доходів або витрат всіх суб’єктів регіональної еко-
номічної системи43 

І. Школьник Сукупність розподілених у часі надходжень та виплат грошових кош-
тів, що формуються у процесі господарської діяльності44 

Джерело: складено автором 

Розбіжності у тлумаченні сутності фінансових ресурсів тягнуть за собою 
дискусії стосовно визначення сутності фінансових потоків та капіталу. Наведе-
ні вище визначення сутності фінансових ресурсів дають підставу вести мову 
про те, що частина фахівців взагалі не приділяють уваги формі існування фі-
нансових ресурсів. На наш погляд, такий підхід неточний, оскільки ігнорування 
форми існування фінансових ресурсів породжує дискусії щодо розмежування 
фінансових ресурсів і капіталу, фінансових ресурсів і фінансових потоків. Час-
тина фахівців наполягає на фондовій формі існування фінансових ресурсів, що 
на сьогоднішній день не відповідає вимогам часу – фінансові ресурси можуть 
бути у наявності, однак не завжди вони будуть оформлені у вигляді фонду. 
Найкоректнішим, на наш погляд, є підхід, який визнає існування фінансових 
ресурсів у фондовій і не фондовій формах. Фінансові ресурси як на макрорівні, 
так і на макрорівні формуються в результаті розподілу та перерозподілу вало-
                                                 
38 Новиков О.А.  Логистика [учеб. пособие]/ О. Новиков, С. Уваров. – 2-е изд. – СПб.: Биз-
нес-Пресса, 2000. – 208 с. 
39 Плущевская Ю. Исследование финансовых потоков в российской экономике / 
Ю. Плущевская, Л. Старикова//Вопросы экономики. – 1997. – № 12. – С. 119. 
40 Семенкова Е.В. Ценные бумаги в системе финансовых потоков [монография]/ 
Е. Семенкова. – М.: РЭА им. Г.В. Плеханова, 1998. – 76 с. 
41 Электронный словарь [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 
http://mirslovarei.com/content_yur/FINANSOVYE-POTOKI-8804.html. 
42 Хавтур О.В. Фінансові потоки страхових компаній в умовах трансформації економіки 
України/ Автореф. дис. канд. ек. наук. спец. 08.04.01 – фінанси, грошовий обіг, кредит. –   
Тернопіль: ТАНГА, 2004. – С. 9. 
43 Черевко В.О. Методологія формування та управління фінансовими потоками регіону/ 
В. Черевко: автореф. дис. канд. ек. наук. спец. 08.10.01 – розміщення продуктивних сил і ре-
гіональна економіка. – Черкаси: ЧДТУ, 2006. – С. 6.  
44 Школьник І.О. Фінансовий менеджмент [навч. посібник]/ І. Школьник, І. Боярко, 
Б. Сюркало. – Суми: Університетська книга, 2009. 
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вого внутрішнього продукту. Фінансові відносини, підкреслює В. Родіонова45, 
на всіх рівнях господарювання пов’язані з формуванням грошових доходів і на-
копичень різних економічних суб’єктів. Ці грошові доходи та накопичення на-
бирають форми фінансових ресурсів, тобто будь-яким ресурсам, у тому числі і 
фінансовим, властива статична форма. 

Тлумачення сутності фінансових потоків також є досить дискусійним. 
Дискусії породжуються не тільки необхідністю розмежування сутності фінан-
сових ресурсів і фінансових потоків, але і відмінностями між грошовими і фі-
нансовими потоками. Зарубіжні вчені-економісти розглядають фінансові пото-
ки у складі капіталу на рівні державного та корпоративного сектору економі-
ки46. Також поширеним є тлумачення сутності фінансових потоків як перемі-
щення коштів від інвестора до сфери виробництва або торгівлі, тобто як проце-
су інвестування47. 

Окремі фахівці, наприклад В. Іванченко, В. Бочаров не розмежують гро-
шові та фінансові потоки. В. Бочаров підкреслює, що однією з ланок цілеспря-
мованого використання фінансів для досягнення стратегічних і тактичних      
завдань є управління фінансовими (грошовими) потоками. Проте, у подальшо-
му дослідженні вчений не проводить паралелей між фінансовими та грошовими 
потоками, зосереджуючи основну увагу на останніх. У зазначеній роботі фахі-
вець наводить два визначення сутності грошових потоків: 1) грошовий потік – 
рух фінансових ресурсів у часі; 2) грошовий потік – обсяг грошових коштів, які 
отримує або виплачує підприємство протягом звітного чи планового періоду48. 

Узагальнюючи наведені підходи до тлумачення сутності капіталу, фінан-
сових ресурсів і фінансових потоків, зазначимо, що фінансовий потік 
обов’язково пов’язаний із переміщенням фінансових ресурсів у мікро- або мак-
роекономічному середовищі. 

Формування фінансових ресурсів держави відбувається у процесі розпо-
ділу і перерозподілу ВВП. У цьому процесі задіяні всі рівні економіки, кожен з 
яких відрізняється суб’єктами та способами акумуляції і перерозподілу фінан-
сових ресурсів. Варто зазначити, що фінансові ресурси не перерозподіляються 
тільки в межах одного рівня, їм властивий перерозподіл з вищого рівня до ниж-
чого і навпаки. І саме у процесі такого перерозподілу фінансові ресурси змі-
нюють свою форму, перетворюючись на фінансові потоки. 

Дефініція фінансових потоків є відносно новою і відображає рух фінан-
сових ресурсів. Фінансові ресурси часто розглядаються у статиці як величина 
створених фондів грошових коштів, цінні папери, зобов’язання та ін. Варто ві-

                                                 
45 Финансы [учеб. пособие]/ Под ред. В.М.Родионовой. – М: Финансы и статистика, 1995. – 
С.11. 
46 Hernández, L., Landerretche, O., 2002. Capital inflows, credit booms, and macroeconomic 
vulnerability: the cross-country experience. In: Schmidt-Hebbel, K. (Ed.), Banking, Financial 
Integration, and International Crises. Central Bank of Chile, Santiago, Chile. 
47 Hume, M., Sentance, A., 2009. The global credit boom: challenges for macroeconomics and 
policy.// Journal of International Money and Finance. – 28 (8). – Р. 1426–1461. 
48 Бочаров В.В. Управление денежным оборотом предприятий и корпорацій [монография]/ 
В. Бочаров. – М: Финансы и статистика, 2001. – 308 с. 
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дмітити, що фінансові ресурси у грошовій формі мають відмінні характеристи-
ки від інших ресурсів, особливо з точки зору функціонального підходу. Однак 
всі без винятку фінансові ресурси відіграють значну роль у системі фінансового 
забезпечення і регулювання економічного розвитку, що вимагає їх поєднання з 
іншими ресурсами. 

До тлумачення сутності фінансового потоку можна виділити три підходи: 
1. Ототожнення фінансового і грошового потоку, особливо на макро-

рівні (додаток А). 
2. Фінансовий потік існує тільки на макрорівні і розглядається як мак-

роекономічний механізм руху фінансових ресурсів. 
3. Фінансовий потік охоплює всі фінансові ресурси, не тільки грошові. 
Недоліком, на наш погляд, тлумачення сутності фінансового потоку на 

макрорівні, є звуження сфери його існування тільки до перерозподільної стадії. 
Такий підхід є не зовсім точним, оскільки рух фінансових потоків на макрорівні 
може мати на меті і акумулювання фінансових ресурсів, а не тільки їх перероз-
поділ. Фінансовий потік, на наш погляд, – це сукупність циркулюючих в країні, 
між країною і зовнішнім середовищем фінансових ресурсів, пов’язаних з мате-
ріальними та інформаційними потоками. Рух фінансових потоків може прохо-
дити як усередині країни, так і поза нею. 

Використання у науковому обігу поняття «фінансові потоки» дає можли-
вість точніше визначити об’єкт фінансового управління, а через нього – обґрун-
тувати форми й методи фіскального регулювання руху фінансових потоків. Це 
відбувається завдяки взаємозалежності між фінансами, як сукупністю еконо-
мічних відносин, і фінансовими потоками, в яких знаходить своє вираження 
рух фінансових ресурсів. Необхідність використання у науковому обігу поняття 
«фінансові потоки» також зумовлена наявністю різних методологічних підходів 
при визначенні одних і тих самих величин. Наприклад, UNCTAD досить широ-
ко трактує поняття прямих іноземних інвестицій, розуміючи під ними будь-які 
грошові потоки, пов’язані з контролем над компанією. Зокрема, до таких інвес-
тицій належать кредити, що надаються материнською компанією своїм філіям, 
які за своїм економічним змістом інвестицією назвати важко. Таким чином, ви-
користання категорії «фінансовий потік» робить дослідження з фінансової  
проблематики більш адаптованими до зміни факторів зовнішнього середовища. 

У найбільш загальному розумінні фінансовий потік можна розглядати як 
напрям руху фінансових ресурсів або ж як їх рух. Фінансовим потокам на рівні 
країни, на відміну від підприємства, притаманні не просто грошові відносини, а 
економічні, які є поняттям ширшим. Вони характеризують динамічні ознаки 
руху фінансових ресурсів країни в процесі здійснення конкретних операцій – 
збір податків, бюджетні інвестиції, зовнішні запозичення, зовнішня торгівля 
тощо. 

Більша частина вчених досліджує фінансові ресурси, капітал та фінансові 
потоки на рівні підприємства, мотивуючи здебільшого це тим, що фінансові ре-
сурси країни – це сукупність фінансових ресурсів всіх економічних суб’єктів. 
Аналогічний підхід використовується і при дослідженні фінансових потоків. 
Однак варто зауважити, що частина фінансових ресурсів, наприклад, комерцій-
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них банків формується за рахунок фінансових ресурсів підприємств і населен-
ня, інша частина надходить в державу за рахунок грошових переказів мігрантів, 
інвестицій, міжнародної фінансової допомоги тощо. Таким чином, поєднання в 
одному визначенні сутності фінансових ресурсів та фінансових потоків на мік-
ро- і макрорівні недоцільно. 

Досить часто фінансові потоки ототожнюють з переміщенням капіталу. 
На наш погляд, переміщення капіталу можна вважати фінансовим потоком, од-
нак фінансові потоки існують і в інших формах. Вони настільки мінливі, що їх 
ігнорування може призводити до помилкових рішень у політиці державного ре-
гулювання, що, у свою чергу, неминуче призводитиме до диспропорцій у фі-
нансовій системі. 

Капітал, фінансові ресурси і фінансові потоки мають спільні ознаки, обу-
мовлені природою їх походження, та відмінності, які визначені механізмами їх 
використання та часовими характеристиками (табл. 1.2). 

 
Таблиця 1.2 

Ознаки фінансових потоків, ресурсів та капіталу 
Характеристика 

Ознака 
Капітал Фінансові ресурси Фінансові потоки 

Відношення до 
створення вартості 

Накопичена  
вартість 

Акумульована 
вартість 

Циркулююча вартість

Мета використання Джерело вартості Джерело доходу 
Досягнення певного 

результату 

Спонукальні якості 
Мотивація до  
збагачення 

Джерело ризику Джерело ризику 

Часові  
характеритики 

Зосередження у 
частини агентів 
значного обсягу 

Знецінення у часі 
Узагальнення форми 
руху фінансових  
ресурсів у часі 

Джерелом чого  
виступає 

Джерело  
прибутку 

Джерело погашення 
зобов’язань 

Джерело ліквідності 
фінансових ресурсів 

Відношення до  
права власності 

Об’єкт права  
власності 

Об’єкт права  
власності 

Пов’язані з  
розподілом капіталу 

Відношення до 
управління 

Об’єкт управління 

Причинно-
наслідкові зв’язки 

Чинник  
економічного  
розвитку 

Чинник економічного 
і соціального  
розвитку 

Чинник економічного 
розвитку або фактор 

економічної  
нестабільності 

Індикаторами чого 
виступають 

Багатства 
Потенційних можли-
востей забезпечення 

Економічного  
розвитку держави 

Еквівалентність 
Має  

еквівалентний  
характер 

Має еквівалентний 
характер 

Має безеквівалентний 
характер 

Джерело: складено автором 
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Таким чином, фінансовий потік – це циркулююча вартість між секторами 
економіки країни та її зовнішнім середовищем, рух якої обумовлений мотивами 
створення нової вартості або зменшення ризиків втрати. Фінансовий потік ха-
рактеризує направлене переміщення фінансових ресурсів, яке пов’язане із пе-
реміщенням товарів, інформації, робочої сили тощо. Фінансові потоки виника-
ють при відшкодуванні витрат, залученні фінансових ресурсів із джерел фінан-
сування, відшкодування (у грошовому еквіваленті) за певні послуги (товари). 
Тобто, відбувається рух від власника фінансових ресурсів до їх реципієнта. 

Дослідження сутності фінансового потоку вимагає визначення умов його 
формування. Найпростіший підхід – визнати спільність джерел для формування 
фінансових ресурсів і фінансових потоків, оскільки фінансовий потік у загаль-
ному випадку можна тлумачити як рух фінансових ресурсів. Однак серед вче-
них на сьогоднішній день немає одностайності щодо визначення джерел фор-
мування фінансових ресурсів, особливо на рівні держави. 

О. Василик вважав, що основним джерелом формування фінансових ре-
сурсів є валовий внутрішній продукт. Найзначніша частина фінансових ресур-
сів створюється за рахунок прибутку, відрахувань на соціальне страхування й 
інші соціальні потреби. Частина фінансових ресурсів є вирахуваннями із заро-
бітної плати, податків та платежів населення. Велику частку становлять також 
непрямі податки49. На наш погляд, на сучасному етапі розвитку економіки дже-
релом формування фінансових ресурсів може виступати не тільки ВВП. В умо-
вах глобалізації фінансові ресурси можуть формуватися також і за рахунок   
міжнародного перерозподілу капіталу. 

В. Опарін заперечує наявність прямого зв’язку між фінансовими ресурса-
ми та ВВП, він вважає, що фінансові ресурси є лише передумовою створення 
відповідного валового внутрішнього продукту і не гарантують ні його створен-
ня, ні позитивних фінансових результатів. Тому трактування фінансових ресур-
сів як результату створення, розподілу і перерозподілу ВВП викликає сумнів50. 

Ми підтримуємо позицію В. Опаріна, оскільки наявність фінансових ре-
сурсів для забезпечення бажаного результату вимагає ефективного їх викорис-
тання, що на практиці не завжди відбувається. Тому, на наш погляд, потрібно 
вести мову не тільки про джерела формування фінансових потоків, а й про умо-
ви та мотиви їх формування. Фінансові потоки країни виникають на стадії 
утворення первинних доходів як сума доходів економічних агентів. У процесі 
розподілу первинного доходу, його подальшого перерозподілу фінансові пото-
ки країни доповнюються податками, зборами, внесками на соціальне страху-
вання, чистими надходженнями (за виключенням переданих іншим секторам) 
доходів від власності та інших трансфертів, іншими надходженнями. 

Укрупнено рух фінансових потоків досліджуватимемо за наступними   
секторами економіки: домогосподарства, підприємства не фінансового сектору, 
державний сектор та фінансові посередники. На рівні кожного з названих сек-

                                                 
49 Василик О.Д. Теорія фінансів [підручник]/ О. Василик. – К.: НІОС. – 2000. – С. 77. 
50 Опарін В.М. Фінансові ресурси: проблеми визначення і розміщення/ В. Опарін// Вісник 
НБУ. – 2000. – №5. – С.11. 
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торів необхідно вести мову про вхідні і вихідні фінансові потоки, мотиви їх фо-
рмування (табл. 1.3). 

Найбільша потреба у залученні вхідних фінансових потоків виникає у 
держави, яку кредитують і домогосподарства, і підприємства не фінансового 
сектору, і фінансові посередники. Мотиви держави у розпорядженні фінансо-
вими потоками є найскладнішими і залежать від прозорості економічних та по-
літичних відносин. За ідеальних умов, коли рівень тіньової економіки мініма-
льний, мотивація держави у русі фінансових потоків визначається її довгостро-
ковою політикою соціально-економічного розвитку.  

 
Таблиця 1.3 

Джерела та мотиви формування фінансових потоків  
Джерела формування 

вхідних потоків 
Мотиви формування вихідних 

потоків Додаткові чинники 

Домогосподарства 

Заробітна плата, дохо-
ди від підприємницької 
діяльності, подарунки, 
позики, кредити, соці-
альні трансферти 

1. Задоволення поточних по-
треб. 
2. Придбання дорогих товарів і 
послуг 
3. Забезпечення старості і 
утримання членів сім’ї.  
4. Одержання інвестиційного 
доходу та накопичення первіс-
ного капіталу 

Наявність надлишку фінан-
сових ресурсів стимулює 
здійснення заощаджень. 
Розвинуте фінансове посе-
редництво прискорює рух 
фінансових потоків у цьому 

секторі 

Підприємства не фінансового сектору 
Внески засновників, 
прибуток, кредити та 
позики, кошти, мобілі-
зовані на ринку цінних 
паперів, фінансова до-
помога, інвестиції 

1. Забезпечення здійснення 
поточної діяльності 
2. Максимізація прибутку 
3. Отримання контролю 
над іншими підприємствами 

Внутрігалузева конкуренція 
збільшує ризики у прийнятті 
фінансових рішень. Між-
галузева конкуренція загос-
трює потребу у зовнішніх 
фінансових потоках 

Фінансові посередники 

Власні кошти та кошти 
клієнтів 

Максимізація прибутку за прийн-
ятного рівня ризику, надання вза-
ємодопомоги (кредитні спілки) 

 

Перетворюють заощадження 
(первинну форму капіталу) 
на інвестиційні ресурси, кот-
рі розміщуються на фінансо-
вому ринку  

Держава 
Податки, збори, обов’-
язкові платежі, над-

ходження від операцій 
з капіталом, міжнарод-
на фінансова допомога, 
кошти, мобілізовані на 
фінансовому ринку, 

позики 

Визначаються довгостроковою 
політикою соціально-
економічного розвитку 

Обсяги і напрями руху фі-
нансових потоків залежать 
від рівня тінізації економіки 

Джерело: складено автором 

В умовах існування неформальних інститутів (корупції, лобізму тощо) 
напрями руху фінансових потоків визначаються владними угрупуваннями, тоді 
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можна вести мову не про мотивацію держави, як інституту, а про мотивацію 
олігархії, що є проявом інституціональних деформацій. 

Мотивація руху в середині секторів визначається поточними потребами 
економічних агентів. Прикладом може слугувати ситуація, коли у одного під-
приємства виникає потреба в обігових коштах і для її задоволення воно ство-
рює тимчасову кредиторську заборгованість, вчасно не розрахувавшись із пос-
тачальниками за отримані матеріали. Також класичним прикладом руху фінан-
сових потоків всередині сектору є кредитування НБУ комерційних банків. 

Узагальнюючи підходи до визначення особливостей фінансових потоків, 
можна зробити висновок, що фінансовий потік базується на упорядкованому русі 
фінансових ресурсів. За напрямком руху фінансові потоки можна поділити на 
дві групи: вхідні та вихідні. До першої входять фінансові потоки, які виникають 
внаслідок поповнення фінансових ресурсів, до другої – внаслідок їх зменшення. 
Залежно від сфери обігу фінансові потоки поділяються на внутрішні та зовніш-
ні. Внутрішні фінансові потоки циркулюють у межах країни, тобто між секто-
рами (табл. 1.4). Зовнішні ж виходять за межі країни і стосуються інших країн, 
в особі їх урядів, та міжнародних фінансово-кредитних організацій (табл. 1.5). 

 
Таблиця 1.4 

Внутрішні фінансові потоки країни 
Вхідні Вихідні 

Сектор домогосподарств 

Заробітна плата, кредити, трансферти 
Витрати на споживання, створення         

організованих заощаджень, сплата податків 
Сектор підприємств не фінансового сектору 

Виручка, кредити, фінансова допомога,   
кошти, мобілізовані на фінансовому ринку 

Витрати на забезпечення господарської   
діяльності, сплата податків, благодійницт-

во, розрахунки з учасниками 
Сектор фінансового посередництва 

Акумуляція фінансових ресурсів           
юридичних і фізичних осіб 

Розміщення фінансових ресурсів           
юридичних і фізичних осіб, сплата податків 

Сектор держави 
Надходження податків, зборів, 

обов’язкових платежів, штрафних санкцій 
за порушення норм законодавства,          

надходження від приватизації, від реалізації 
конфіскованого майна, внутрішні           

запозичення тощо 

Фінансування утримання державного       
сектору, бюджетні інвестиції, фінансування 
соціальних заходів, цільових бюджетних 
програм, обслуговування внутрішнього   

боргу 

Джерело: складено автором 
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Схема руху внутрішніх фінансових потоків країни відображена на рис. 1.1. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 1.1. Кругообіг фінансових потоків всередині країни 
На рис. 1.1 схематично відображено переміщення агрегованих фінансо-

вих потоків в середині країни. Як видно із схеми, найбільш значимими фінан-
совими потоками для країни є податки (вхідні фінансові потоки бюджету), ви-
датки бюджету (вихідні фінансові потоки) – різного роду трансферти, інвести-
ції. Також фінансові потоки існують у формі зовнішніх і внутрішніх інвестицій, 
заощаджень (як організованих, які можуть бути трансформовані в інвестиції, 
так і неорганізованих, які формують обсяг готівки поза банками), а також у  
формі заробітної плати, яка, на сьогоднішній день є однією з головних складо-
вих вхідного фінансового потоку домогосподарств. 

Значну роль у формуванні ресурсного забезпечення розвитку країни віді-
грають і зовнішні фінансові потоки (табл. 1.5). 

Таблиця 1.5 
Зовнішні фінансові потоки країни 

Вхідні Вихідні 
Грошові перекази мігрантів із-за кордону Грошові перекази мігрантів на батьківщину 
Інвестиції в країну Інвестиції з країни 
Зовнішні запозичення Обслуговування зовнішнього боргу 
Фінансова допомога міжнародних 
організацій 

Трансферти за кордон у вигляді внесків у 
міжнародні організації 

Доходи від володіння іноземними 
активами 

Виплата доходів від володіння активами в 
Україні нерезидентам 

Джерело: складено автором 
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Трудові доходи мігрантів – один із потужних фінансових потоків в еко-
номіку держави в іноземній валюті. На фоні різкого охолодження національних 
економік одним із заходів боротьби з безробіттям в розвинених країнах стало 
застосування жорстких заходів до трудових мігрантів з інших країн. Тому захо-
ди, направлені проти трудової міграції негативно позначаються на балансі ва-
лютних операцій таких держав як Україна (додаток Б). 

Для більшості країн суми грошових переказів від мігрантів не особливо 
істотні в масштабах поточного рахунку платіжного балансу. Але для деяких во-
ни складають левову частку ВВП, і їх скорочення є реальною загрозою еконо-
міці кожної з цих держав. Так, у випадку Таджикистану в «посилках» з-за кор-
дону приходить 46% ВВП, в Молдові – 38%, в Лівані – 24%. Що істотно позна-
чається на курсі місцевої валюти. В Україні грошові перекази мігрантів протя-
гом останніх років склали у 2008 р. – 6177 млн. дол., 2009 р. – 5370 млн. дол., 
2010 р. – 5862 млн. дол., 2011 – 7019 млн. дол. 

Крім того, грошові перекази мають одну незаперечну перевагу. Вони, за-
звичай мало залежать від економічного зростання в країні, звідки вони висила-
ються, оскільки працівники відправляють певну частку своїх доходів на утри-
мання сім’ї, і не робити цього вони не можуть, оскільки саме для цього вони і 
покинули батьківщину. Тому такі потоки приватного капіталу вважаються ста-
більнішими джерелами валюти, ніж експортна виручка, іноземні інвестиції, по-
зиковий капітал або міжнародна фінансова допомога. А сьогодні такими – хоч 
малими, але постійними – валютними надходженнями жодна країна не може 
собі дозволити нехтувати. У тому числі і Україна, хоча в нашій країні грошові 
перекази складають не більше 7% ВВП, тоді як експорт формує майже полови-
ну валового внутрішнього продукту. 

Іноземні інвестиції є тим фінансовим потоком, який суттєво залежить і 
від економічної ситуації країни-реципієнта, і країни-інвестора. Якщо на перших 
етапах незалежності України іноземні інвестиції сприймалися виключно як па-
нацея для стимулювання економічного розвитку, то на сьогоднішній день еко-
номісти вже не займають таку категоричну позицію. Серед них є такі, які не-
безпідставно дотримуються протилежної позиції і вважають, що: «.. до будь-
якої іноземної допомоги необхідно відноситися дуже обережно. Краще за все 
діяти за принципом: хочеш бути незалежним і багатим – працюй у своїй країні, 
реформуй свою економіку, створюй багатства для себе і експортуй їх за кордон. 
Хочеш бути бідним і залежним – отримуй іноземну допомогу»51. 

Не підтримує тезу про провідну роль прямих та портфельних іноземних 
інвестицій М. Чумаченко, підкреслюючи, що треба всебічно розвивати і ви-
користовувати, перш за все, внутрішні джерела фінансування національного 
господарства. На його думку «… необхідно покінчити з тіньовою економі-
кою, в якій обертається великий капітал обсягом 40% ВВП і залучити в гос-
подарський оборот вилучені «брудні» гроші в розмірі 20-40 млрд. грн. Такий 
захід дав би можливість швидко, за 3-5 років подолати системну кризу і за-

                                                 
51 Лавров О. Хочешь быть нищим и зависимым – получай иностранную помощь/ О. Лавров// 
Свое дело. – 1994. – №51. – С. 4. 
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безпечити Україні, її населенню гідну сучасність, а дітям і онукам щасливе 
майбутнє»52. 

Підстави для обережності в частині залучення іноземних інвестицій дійс-
но мають місце. Це витікає з досвіду країн, які розвиваються і колишніх соці-
алістичних країн, який виявив ряд негативних тенденцій53: 

1. Після завершення періоду освоєння інвестицій ТНК, керуючись влас-
ними інтересами, починають вивозити капітал і репатріювати прибуток (зокре-
ма методами трансфертного ціноутворення), що може негативно позначитися 
на фінансовій безпеці країни реципієнта. 

2. Законодавство приймаючої країни зазвичай створює для іноземного 
капіталу пільгові умови функціонування. Внаслідок чого він отримує пріоритет 
у залученні внутрішніх ресурсів країни (матеріальних та інтелектуальних) для 
своїх потреб, що може означати дискримінацію національних виробників. 

3. Селективний захист і субсидування міжнародних корпорацій може 
приводити до неефективності виробництва, крім того ТНК прагнуть забезпечу-
вати безумовну реалізацію своєї продукції і перешкоджають конкурентному 
імпорту. 

4. У результаті різниці в оплаті праці багато фахівців і вчених (особливо 
колишніх соціалістичних держав) виїжджають у високо розвинуті країни, тобто 
відбувається відтік інтелектуального потенціалу. 

5. Вітчизняні підприємства часто використовують прямі іноземні інвес-
тиції як засіб ухилення і уникнення податків, особливо якщо податкове законо-
давство країни-одержувача інвестицій не протидіє цьому, а ТНК можуть вико-
ристовувати для вирішення власних проблем методи корупції. 

6. Технології виробництва продукції і надання послуг, які надаються 
ТНК, як правило, не є самими передовими і сучасними та ін. 

Слід враховувати, що економічний розвиток конкретної країни не визна-
чається прямою пропорційною залежністю від об’єму іноземних інвестицій. 
Адже часто такий притік капітальних вкладень приносить користь головним 
чином акціонерам ТНК і вузькому прошарку економічної і політичної еліти 
приймаючої держави, виступаючи для решти частини населення символом за-
рубіжної експлуатації. Тому очевидно, що критерієм, відповідно до якого слід 
оцінювати корисність і сприятливість іноземних інвестицій, мають бути не аб-
солютні цифри капіталовкладень, узяті самі по собі, а комплексна оцінка харак-
теру і ступеня впливу привернутих засобів на економіку приймаючої держави54. 

Це означає, що прямі іноземні інвестиції можуть бути корисними для кра-
їн з трансформаційною економікою (таких, як Україна), якщо вони виконують 
                                                 
52 Чумаченко М.Г. Інвестиційна політика в Україні: досвід, проблеми, перспективи [моног-
рафія]/ М. Чумаченко, С. Аптекар, М. Білопольський. – Донецьк: Юго-Восток, Лтд, 2003. – 
С. 30. 
53 Кізима Т.О. Іноземне інвестування в умовах інтеграції України у світову економіку/ 
Т.О. Кізима// Фінанси України. – 2001. – №10. – С. 119. 
54 Налогообложение: теории, проблемы, решения [монография]/ В.П. Вишневский, 
А.С. Веткин, Е.Н. Вишневская и др.; под общ. ред. В.П. Вишневского. – Донецк: ДонНТУ, 
ИЭП НАН Украины, 2006. – С. 457. 
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певні функції: приносять технології, товари і/або послуги, нові для даного рин-
ку і передові за своїм змістом; сприяють накопиченню «людського капітал» і 
передових знань; формують нові виробничі потужності, для обслуговування 
яких притягується місцева робоча сила; не розміщують на території країни-
реципієнта шкідливі для екології виробництва55. 

Оцінювання феномену міжнародного руху фінансових потоків як ефек-
тивного механізму підвищення дохідності вкладень, спеціалізації національних 
господарств і світового поділу праці залишається актуальним, зокрема й для 
економіки України. Представники різних шкіл і течій у своїх працях розвивали 
доробки класиків, а також досліджували інші спонукальні мотиви міжнародно-
го руху фінансових потоків, що виникли з розвитком економіко-політичних 
процесів у світі (табл. 1.6). 

Таблиця 1.6 
Спонукальні мотиви руху фінансових потоків 

Мотив Наслідок 

Одержання та збере-
ження високої норми 

прибутку 

Перенагромадження капіталу в окремих країнах, яке спричиняє 
зменшення норми прибутковості, що у подальшому призводить до 
відтоку капіталу за кордон. Забезпечення нижчих операційних 
витрат за рахунок ефекту масштабу. Забезпечення 
монополістичної позиції на ринку 

Відмінності у рівнях 
НТП у різних країнах 

Надходження інвестицій на перспективні, з точки зору інновацій, 
ринки та відтік капіталу з них, коли фінансовий технологічний 
уклад застаріває 

Політичні мотиви Відтік фінансових потоків з країн, які характеризуються 
нестабільною політичною ситуацією 

Соціально-економічні 
процеси 

Реакція на циклічні коливання економіки, нестабільність 
фінансових та товарних ринків 

Позиція держави по 
відношенню до інвес-

тицій 

Фіскальна підтримка інвесторів (пільгове оподаткування 
інвестиційних прибутків, дивідендів, відсотків, роялті), наявність 
у реципієнта розвинутої інвестиційної інфраструктури, наявність 
державних інвестицій є своєрідним сигналом про серйозність 
держави, що спонукає фінансові потоки до вливання у її 
економіку 

Ресурсні мотиви 
Формування нових джерел платоспроможного попиту, 
використання дешевих ресурсів, можливість диверсифікації  
інвестицій 

Джерело: складено автором 

В умовах фінансової нестабільності потреба у вхідних фінансових пото-
ках у держави зростає, вона намагається мобілізувати їх різними способами – 
від отримання кредитів у МВФ до отримання коштів у інших країн. Альтерна-
тивою названим джерелам капіталу можуть бути внутрішні фінансові ресурси 
країни, але щоб мобілізувати їх, наповнивши бюджет за рахунок податкових 
надходжень, державі необхідно подолати таке явище як ухилення від сплати 
податків через вивіз капіталу в офшори. 
                                                 
55 Налогообложение: теории, проблемы, решения [монография]/ В.П. Вишневский, 
А.С. Веткин, Е.Н. Вишневская и др.; под общ. ред. В.П. Вишневского. – Донецк: ДонНТУ, 
ИЭП НАН Украины, 2006. – С. 457. 
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За даними Boston Consulting Group (BCG), офшорні банки управляють 
капіталом у розмірі $7 трлн., а за оцінками Організації економічного співробіт-
ництва і розвитку, – $11,5 трлн. Як підрахували експерти британської організа-
ції Oxfam, фізичні та юридичні особи із країн, що розвиваються, тримають на 
офшорних рахунках $6,2 трлн., причому щороку ця сума збільшується на $200-
300 млрд. В результаті з державної казни в цих країнах із року в рік витікає 
$124 млрд. у вигляді недоотриманих податків56. 

Підсумовуючи, деталізувати фінансові потоки за участю економічних 
суб’єктів можна згрупувати наступним чином (табл. 1.7). 

Таблиця 1.7 
Фінансові потоки за суб’єктами та стадіями перерозподілу 

Ю
ри
ди
чн
і 

ос
об
и 

Д
ом

аш
ні

 г
ос

-
по
да
рс
тв
а 

Н
ер
ез
ид
ен
ти

 

Фінансові потоки 

В
ир
об
ни
к 

С
по
ж
ив
ач

 

В
ир
об
ни
к 

С
по
ж
ив
ач

 Д
ер
ж
ав
а 

Ф
ін
ан
со
ві

 п
ос
ер
ед
ни
ки

 

В
ир
об
ни
к 

С
по
ж
ив
ач

 

Виручка від реаліза-
ції продукції + – + – – – + – 

Заробітна плата –  – + – + – + 
Субсидії, податкові 

пільги +  + + – –   

Кредити + + + + + +/ – + + 
Податки – – – – + – – – 

Витрати на           
виробництво – + – +  +   

Витрати на           
кінцеве споживання + – + – – +   

Інвестиції            
внутрішні + – + – –/+ –/+ + – 

Інвестиції зовнішні +  +  + –/+ +  
Інвестиції бюджетні +  +  –  +  

Експорт +  +  +/– –/+  – 
Імпорт  –  – –/+ –/+ –  

Грошові перекази 
мігрантів   + + + + –  

Зовнішні             
запозичення +    + +   

Трансферти          
населенню + – + + – +   

Джерело: складено автором 

                                                 
56 Снежко Е. Охота на ведам/ Е. Снежко. – [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 
www.investgazeta.net. 
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Здійснюючи регулювання фінансових потоків необхідно враховувати по-
токи, які проявляються безперервно або з регулярною періодичністю, і потоки, 
які мають нерегулярний характер. Перші важливі для того, щоб охарактеризу-
вати загальний характер наявності фінансових ресурсів, потоки, які мають не-
регулярний характер, важливі з точки зору стратегічного управління. У залеж-
ності від того, які відносини виникають між донорами і реципієнтами у процесі 
руху фінансових потоків, механізм їх функціонування може набувати наступ-
них форм (рис. 1.2). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 1.2. Форми руху фінансових потоків 
Фінансові потоки країни обслуговують її платіжний та інвестиційний оборот, 

що впливає на розвиток економіки держави по трьох основних напрямах: 
– стабілізація банківської системи; 
– забезпечення стабільності платіжного обороту та дотримання платіж-

ної дисципліни; 
– організація та координація державних інвестиційних ресурсів. 
Фінансові потоки країни є складною системою, функціонування якої 

ускладнюється не тільки відкритістю економіки держави, але і наявністю тіньо-
вого сектора економіки. Окрім того, в умовах інтеграції та глобалізації країна 
виступає учасником міжнародного руху фінансових потоків. Фінансові потоки 
країни, вливаючись у світові фінансові потоки формують міждержавний рух 
фінансових потоків, який обслуговує міжнародний товарний оборот і міжнаро-
дний оборот капіталу. У світовому господарстві постійно відбувається перели-
вання фінансового капіталу, який формується в процесі кругообороту капіталу.  
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Світові фінансові потоки обслуговують рух товарів, послуг та міждер-
жавний перерозподіл фінансового капіталу між конкуруючими суб’єктами сві-
тового ринку. Окрім того, вони подають сигнали про стан світової економічної 
кон’юнктури, які слугують сигналами для прийняття державою рішень щодо 
напрямів регулювання фінансових потоків. 

Головною небезпекою міжнародного руху фінансових потоків на сучас-
ному етапі розвитку економіки є вивіз капіталу. Його сутність зводиться до ви-
лучення частини фінансових і матеріальних ресурсів в одній країні та включен-
ня їх у господарський оборот в інших країнах. Вагомою причиною вивезення 
капіталу є випередження внутрішнього економічного розвитку країни-
імпортера капіталу порівняно із зростанням обсягів її зовнішньої торгівлі. При-
чиною вивезення капіталу є не тільки гонитва за вищою нормою прибутку, але і 
завоювання нових ринків, подолання митних бар’єрів окремих країн та регіо-
нальних групувань, структурна перебудова міжнародного поділу праці. 

Міжнародний рух фінансових потоків окрім переваг має певні недоліки. 
Транснаціональний капітал, представлений насамперед ТНК і транснаціональни-
ми банками, який у силу об’єктивних закономірностей свого розвитку, прагне до 
подальшого розширення економічної влади і орієнтується винятково на власні 
прибутки. Він досить легко перетинає кордони, то виступаючи чинником найжор-
стокіших криз, перетворюючись у форму спекулятивного капіталу, то набуваючи 
рис пускового механізму економічного зростання, сприяючи розвитку НТП. 

Розвиток міжнародного руху фінансових потоків створює сприятливі умови 
для фінансових потоків неформального сектору економіки. У західній економіч-
ній літературі такі фінансові потоки визначають як переміщення капіталу, коли 
гроші були незаконно зароблені, переміщені або використані. Нелегальні фінансо-
ві потоки формуються з використанням офшорних схем, контрабанди, трансферт-
ного ціноутворення, конвертаційних схем тощо57. Паралельно із терміном нелега-
льні фінансові потоки вживається термін незаконні фінансові потоки. 

Експерти Світового фінансового співтовариства (Global Financial Integrity 
або GFI) визначають незаконні фінансові потоки як капітал, який є незаконно 
заробленим, переведеним або використаним і охоплює усі невраховані приватні 
фінансові потоки, які призводять до накопичення іноземних активів резидента-
ми, що порушує існуючу нормативну базу та межі контролю над капіталом. Та-
ким чином, НФП можуть також включати в себе капітал, зароблений законним 
шляхом, наприклад, прибуток від законного ведення бізнесу. Проте, прибуток 
як база оподаткування, може переказуватись за кордон з порушеннями чинного 
законодавства (наприклад, без сплати відповідних корпоративних податків або 
з порушеннями правил валютного контролю та регулювання), що робить відпо-
відний відтік незаконним58. 
                                                 
57 Dev Kar and Sarah Freitas. Illicit Financial Flows from Developing Countries Over the Decade 
Ending 2009: Washington DC: Global Financial Integrity, 2011; Schmukler S. Financial 
Globalization: Gain and Pain for Developing ountries. –http://worldbank.org/rcsearch/ 
bios/schmukler. 
58 Dev Kar and Sarah Freitas. Illicit Financial Flows from Developing Countries Over the Decade 
Ending 2009: Washington DC: Global Financial Integrity, 2011 
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З іншої точки зору, НФП визначають як гроші, які формуються в резуль-
таті корупції, незаконної експлуатації ресурсів, ухилянь від сплати податків та 
у кінцевому підсумку приносять економічні вигоди вітчизняним та зарубіжним 
елітам, а не населенню у цілому59. О. Макаренко розглядає НФП з точки зору 
відтоку капіталу, який визначається як виплив, незаконне переміщення капіта-
лів різного походження із території України на територію будь-якої іншої дер-
жави, розміщення його на цій території і використання тим чи іншим спосо-
бом60. Підсумовуючи, особливості формування нелегальних фінансових потоків 
можна згрупувати наступним чином (табл. 1.8). 

Таблиця 1.8 
Особливості формування нелегальних фінансових потоків 

Показники Корупція Нелегальна експлуа-
тація 

Ухилення від сплати 
податків 

Джерела    
фінансових 
потоків 

Хабарі, відкати, присвоєння 
бюджетних асигнувань, 

конвертаційні             
фінансові потоки 

Неофіційні          
корпоративні доходи 

від незаконної     
експлуатації         

природних ресурсів 

Контрабанда,      
трансфертне         
ціноутворення,      
приховування       

доходів, завищення 
витрат 

Типи          
фінансових 
потоків 

Готівкові фінансові потоки 

Готівкові фінансові 
потоки, безготівкові 
фінансові потоки, 
які конвертуються у 

готівкові 

Готівкові і          
безготівкові         

фінансові потоки, 
безготівкові         

фінансові потоки, 
які конвертуються у 

готівкові 

Реципієнти 

Корумповані чиновники та 
компанії, які отримують 
незаконні переваги,         
конвертаційні центри 

Філії іноземних 
компаній, вітчизняні 

компанії 

Материнські      
компанії, холдинги, 
компанії-експортери 

Джерело: складено автором 

Узагальнюючи напрацювання вітчизняних і зарубіжних вчених  щодо 
тлумачення сутності фінансових потоків, їх відмінностей від капіталу та фінан-
сових ресурсів, пропонуємо класифікувати їх наступним чином (табл. 1.9). 

Більшість із класифікаційних ознак уже знайшла відображення у працях 
вітчизняних вчених. Вважаємо за необхідне додати таку класифікаційну ознаку 
як ступінь регулювання. 

 
 
 

                                                 
59 Philippe Le Billon. Extractive sectors and illicit financial flows: What role for revenue 
governance initiatives? – U4 Anti-Corruption Resource Centre Chr. Michelsen Institute (CMI), 
October, 2011 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: 
http://www.u4.no/publications/extractive-sectors-and-illicit-financial-flowswhat-role-for-revenue-
governance-initiatives. 
60 Макаренко О. Валютний контроль як інструмент стабілізації валютного ринку в Україні / 
Макаренко О. // Вісник НБУ. – 2002. – № 9. 
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Таблиця 1.9 
Класифікація фінансових потоків 

Класифікаційна ознака Вид потоку 
Внутрішній 
Зовнішній По відношенню до території держави 

Міжнародний 
Вхідний Напрям руху Вихідний 
Чистий Обсяг Валовий 

Закупівельний 
Виробничий Призначення 
Збутовий 
Регулярний 
Дискретний Періодичність виникнення 
Спонтанний 
Надмірний 
Достатній Рівень достатності 
Дефіцитний 
Легальний 
Нелегальний 
Офіційний Легальність 

Неофіційний 
Макро 
Мезо Рівень виникнення 
Мікро 

Інвестиційний 
Посередницький 
Трансфертний 
Податковий 

Призначення 

Споживчий 
Регульований (згенерований) 

Нерегульований Регулювання 
Умовно (частково) регульований 

Джерело: складено автором 
Поділ фінансових потоків на регульовані, нерегульовані й умовно регу-

льовані необхідний у контексті дослідження механізмів регулювання фінансо-
вих потоків: 

1. Згенеровані за допомогою фіскального інструментарію (регульовані) – 
податки, збори, обов’язкові платежі та видатки бюджету. На перший погляд 
може здатися, що фінансові потоки такого типу абсолютно регулюються дер-
жавою. Проте важливу роль у генеруванні таких фінансових потоків відіграють 
й інституціональні чинники. Їх ігнорування призводить до недоотримання за-
планованих сум податків, до неефективного використання бюджетних коштів 
тощо. 

2. Частково регульовані – фінансові потоки, які залежить від механізму 
фіскального регулювання, однак їх переміщення відбувається і під великим 
впливом інших факторів, у тому числі інституціональних. До таких фінансових 
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потоків належать, передусім, інвестиції, фінансова допомога міжнародних фі-
нансових організацій тощо. 

3. Нерегульовані – на такі фінансові потоки держава може опосередкова-
но впливати, однак повністю взяти їх під контроль неможливо. Такі фінансові 
потоки формуються переважно від впливом інституціональних чинників, а саме 
завдяки розвинутим неформальним інститутам. Передусім це фінансові потоки 
неформального сектору економіки, у тому числі грошові перекази мігрантів. 
Неформальні фінансові потоки сприяють виникненню інституціональних аси-
метрій, які поступово трансформуються в інституціональні деформації. 

Дослідження механізмів регулювання фінансових потоків вимагає визна-
чення ключових факторів переміщення фінансових потоків. Врахувати всі фак-
тори, які впливають на переміщення фінансових потоків неможливо через різну 
мотивацію, яка, у свою чергу, залежить від міркувань конкретних економічних 
суб’єктів. У рамках нашого дослідження виділимо ключові укрупнені групи 
факторів, які мають найбільший вплив на фінансові потоки (табл. 1.10). 

Таблиця 1.10 
Фактори переміщення фінансових потоків 

Фактор Характер впливу 
Загальний стан      
економіки 

Пошук більшої норми прибутку за меншого рівня ризику, пошук 
над прибуткових сфер вкладання фінансових ресурсів 

Взаємна лібералізація 
зовнішньої торгівлі 

Приваблення великих обсягів капіталу за рахунок мінімальних 
бар’єрів 

Мотивація ведення 
бізнесу 

Змінюються під впливом інтенсивності трансформації зовнішньо-
го середовища. В умовах скорочення тривалості технологічних 
укладів у підприємств частіше виникає потреба у фінансуванні 
технологічного оновлення виробництва та здійснення витрат на 
розробку інноваційної продукції. 

Сировинні шоки 

Намагання економічно розвинених країн розміщувати свої 
виробництва біля дешевих сировинних баз, що на початку 
розгортання виробництва супроводжується значними вхідними 
фінансовими потоками, а на наступних етапах – навпаки, 
вихідними, що зумовлено вивозом капіталу. 

Нестача фінансових 
ресурсів для           
фінансування          
інноваційно-
інвестиційних          

проектів 

Компенсування нестачі власних ресурсів для фінансування 
крупних інвестиційних проектів підприємствами та фінансовими 
установами за рахунок залучення альтернативних джерел 
фінансування, в тому числі, на зовнішніх кредитних ринках 

Джерело: складено автором 

Таким чином, фінансові потоки характеризуються просторовим протікан-
ням, поточністю, вони вимагають відповідного управлінського обслуговування, 
безперервного впродовж значного періоду часу, але вони не забезпечені об-
ґрунтованими кількісно вимірюваними оцінками результатів у момент свого за-
кінчення. Фінансові потоки характеризуються розгалуженою класифікацією 
внаслідок різноманітності джерел їх походження та спонукальними мотивами 
щодо переміщення. Переміщення фінансових потоків відбувається під впливом 
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зміни поведінки учасників фінансових відносин, яка може бути причиною ви-
никнення та збільшення обсягів нелегальних фінансових потоків. 

Зазначені характеристики обумовлюють необхідність дослідження особ-
ливостей фінансових потоків як об’єкта фіскального регулювання у сучасних 
умовах, які характеризується процесами глобалізації та мінливості макроеко-
номічної кон’юнктури. Також, дослідження фінансових потоків у якості 
об’єктів фіскального регулювання вимагає розробки обґрунтованих підходів 
щодо застосування фіскального інструментарію, який би забезпечив синхроні-
зацію фінансових потоків та їх оптимальний перерозподіл між учасниками фі-
нансових відносин. 

 
1.2. Фінансові потоки як об’єкт фіскального регулювання  
Переважно до Першої Світової війни економіки країн Європи та Сполу-

чених Штатів Америки характеризувалися високим ступенем глобальної фінан-
сової інтеграції, надзвичайно великою роллю ринків та філософією, яка базува-
лася на обмеженому державному втручанні (laisser-faire). Капітал рухався віль-
но, його переливання регулювалося дуже слабко, для обміну товарами і послу-
гами існували незначні бар’єри, монетарні системи більшості розвинених країн 
базувалися на золотому стандарті. Система вільного циркулювання капіталу за-
знала краху у 1930 р. Після Другої Світової війни провідними країнами світу 
було визнано необхідність державного втручання у регулювання фінансових 
потоків. Сам механізм такого регулювання базувався на результатах до-
сліджень Дж. М. Кейнса. 

Протягом останньої чверті двадцятого століття неодноразово робилися 
спроби послабити державне регулювання фінансових потоків, однак рано чи  
пізно це призводило до фінансових криз. У той же час, Індія та Китай, де лібе-
ралізації державного регулювання не відбувалося, постраждали від цих криз 
найменше61. 

Як було зазначено вище, фінансові потоки за своїм економічним змістом є 
циркулюючою вартістю. Економічні суб’єкти у своїй діяльності, керуючись моти-
вами накопичення вартості або скерування її у потрібному напрямі, намагаються 
регулювати фінансові потоки відповідно до своїх потреб. Загалом функціонально 
напрями регулювання фінансових потоків країни можна описати так: 

1) державні інвестиції спрямовуються на пріоритетні напрями еконо-
мічного розвитку; 

2) інвестиції через фінансових посередників забезпечують мобільність 
капіталів між традиційними та новими видами економічної діяльності; 

3) самофінансування забезпечує життєздатність «традиційних» видів 
економічної діяльності, технологічне оновлення; 

4) кредитування забезпечує покриття тимчасових розривів у фінансо-
вому забезпеченні; 

5) трансформація неорганізованих заощаджень населення в організо-

                                                 
61 Epstein Gerald. Should Financial Flows Be Regulated? Yes/ G. Epstein// Desa Working Paper. – 
№77. – P. 1-16. 
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вані зміцнює фінансовий базис країни; 
6) трансформація організованих заощаджень в інвестиційний капітал 

створю передумови для економічного розвитку. 
Рух фінансових потоків обумовлює переміщення всіх видів ресурсів як у 

середині країни, так і за її межами, оскільки саме базові параметри фінансових по-
токів (обсяги, швидкість, регулярність, напрями руху та джерела формування) 
обумовлюють достатність фінансових ресурсів для фінансування потреб держави. 

Якби держава була закритою системою, то регулювання руху фінансових 
потоків було б набагато простішим, однак на практиці будь-яка держава не мо-
же успішно розвиватися, будучи цілком ізольованою. Відкритість економіки 
держави має як позитивні, так і негативні наслідки. Негативні наслідки поляга-
ють, передусім, в ускладнені регулювання і синхронізації фінансових потоків, 
що може стати своєрідним каталізатором фінансової нестабільності і, навіть, 
кризи. Якщо проаналізувати природу криз кінця ХХ – початку ХХІ ст., то скла-
дається враження, що головні їх причини криються у дисбалансах фінансових 
систем (додаток В). 

Фінансові кризи є однією з перешкод на шляху досягнення стабільного і 
швидкого зростання економіки, що обумовлює необхідність їх дослідження на-
віть після того, як пройшов певний час. Важливість розгляду цього питання 
обумовлена також тим, що в міру розширення фінансових ринків і поглиблення 
інтеграції збитки для світової економіки стають усе більш відчутними62. 

Незважаючи на значний досвід у дослідженні фінансових проблем, краще 
зрозуміти причини фінансової кризи і роль у ній руху фінансових потоків,   
можна визначивши фактори фінансової кризи (рис. 1.3). 

Посилює імовірність виникнення фінансових криз і різке переміщення 
короткострокового та інвестиційного капіталу, що вже прямо пов’язано з 
управлінням фінансовими потоками. Наприклад, щоденний відплив коштів з 
банківських депозитних рахунків наприкінці листопада 2001 р. в Аргентині 
становив близько 700 млн. дол. Поряд з цим чисті кредити іноземних банків в 
економіку Росії і Південної Кореї у 1996 р. склали 55,7 млрд. дол., а вже у 1997 
р. було відкликано 26,9 млрд. дол., у 1998 р. – 19,8 млрд. дол.63. 

Аналіз літературних джерел з питань розвитку кризових явищ, особливо 
кризи 2007 – 2009 рр., дозволив виявити певну закономірність у їх розвитку. 
Головна причина їх полягає у неефективному регулюванні фінансових потоків 
як на державному, так і на міждержавному рівнях. Відтік зовнішнього капіталу, 
як правило, провокує падіння курсу національної валюти, що спричиняє куму-
лятивний ефект – інвестори намагаються вивезти ще більший обсяг капіталу, 
щоб зафіксувати норму прибутку. Відміна золотого стандарту створила умови 
для неконтрольованого випуску грошей у світі, передусім провідними країнами 
світу, грошові знаки яких психологічно сприймаються як надійний орієнтир  
                                                 
62 Луцишин З. Аргентина: причини та наслідки найбільшого в історії світової валютно-
фінансової системи дефолту/ З. Луцишин// Вісник НБУ. – 2002. – №4. – С. 6. 
63 Азаренкова Г.М. Фінансова криза як прояв неефективності управління фінансовими потоками/ 
Г. Азаренкова// Коммунальное хозяйство городов. – Научно-технический сборник. – 2002. – 
№ 44. – С. 57. 
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вартості. Неконтрольоване зростання грошової маси є одним з головних чинни-
ків інфляції та виникнення диспропорцій у фінансовій сфері. Глобальні наслід-
ки таких процесів вдало описані у працях вітчизняних фахівців. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Рис. 1.3. Причини виникнення кризових явищ в економіці 

Так, Н. Гнатюк зазначає, оскільки процес виносу виробництва за межі 
провідних країн світу продовжував набирати оберти, нові гроші не збільшували 
матеріальне виробництво у провідних країнах світу і спрямовувалися лише на 
закупівлю товарів у країн-виробників, які охоче приймали «тверду» валюту. І 
чим більшими ставали потреби населення провідних країн світу, тим більше 
нових «пустих» грошей вливалося в обіг для закупівлі товарів та ресурсів з кра-
їн, що розвиваються64. 

Такі країни радо приймають ці гроші і накопичують їх, сподіваючись на 
те, що вони зможуть «отоварити» їх в будь-яку мить у інших учасників, в пер-
шу чергу, у самих провідних країнах світу. Тобто, країни-нетто-виробники пос-
тачають товари країнам-нетто-споживачам лише на базі віри в те, що інші краї-
ни-нетто-виробники охоче прийматимуть валюту країн-нетто-споживачів. З  
точки зору країн-виробників, запорукою такої впевненості є недосяжний і ве-
ликою мірою неправомірно «роздутий» показник ВВП провідних країн65. 

Цей механізм набирав обертів з року в рік. У 70-ті роки минулого сторіч-
чя створення ОПЕК та збільшення ціни на нафту у 4 рази призвели до стрімко-
го зростання дефіциту торговельного балансу США, що призвело до збільшен-

                                                 
64 Гнатюк Н. Передумови, наслідки та перспективи подолання світової економічної кризи/ 
Н. Гнатюк, Н. Липко// Вісник Львівського університету. Серія екон. – 2009. – Вип. 41. – С.173 
65 Там же, с. 173-174. 
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ня випуску облігацій Уряду США, які країни ОПЕК охоче скуповували за ви-
ручені від торгівлі нафтою гроші – таким чином розпочалася так звана рецир-
куляція нафтодоларів. Тобто, гроші спрямовувалися на рефінансування постій-
ного зростаючого державного боргу США, який використовувався знову ж таки 
на закупівлю товарів, і величина піраміди незабезпечених грошей в обігу все 
зростала. Так, лише за період з березня 2008 по березень 2009 грошовий агрегат 
М2 на грошовому ринку в США за даними ФРС виріс на 9,4%, і станом на бе-
резень 2009 року в 13,14 рази перевищував рівень січня 1971 року66. 

Поширенню кризових явищ сприяють такі фактори, як недостовірність 
інформації про початок спаду в економіці, відсутність реальної інформації про 
динаміку і фази економічного циклу, неадекватна валютно-курсова політика, 
політичні заяви, що пов’язують всі кризові явища зі спекуляцією на фінансових 
ринках тощо. 

Однак, як зауважує Ж. Сапір, економічні проблеми виникають набагато 
глибше. Якщо у щоденній перспективі неврегульованість глобальних фінансів 
можна розцінювати як основну причину, то є всі підстави вважати, що демон-
таж інститутів, який призвів до фінансової кризи, насправді став симптомом 
більш глобального краху67. Тобто, в основі будь-якої фінансової кризи лежить 
розбалансованість руху фінансових потоків, яка виникає внаслідок неефектив-
ності функціонування фінансових інститутів. 

Ж. Сапір підкреслював двоїстість характеру кризи 2008 року. По-перше, 
підкреслювався той факт, що основні фінансові інститути перебувають у тако-
му самому стані, в якому  був французький військовий істеблішмент у 1939 р. – 
у стані «відставання на одну війну». Вони не інтегрували у свою власну теоре-
тичну основу ті досягнення, які було зроблено попередніми поколіннями. По-
друге, ясно, що нині потрібна макроекономічна теорія, яка б відповідала досяг-
ненням, що мали місце в економіці68. 

На наш погляд, потенційно такою макроекономічною теорією може стати 
синтез сучасних напрямів інституціональних теорій, оскільки саме їх науковий 
апарат дає змогу врахувати наслідки функціонування попередніх інститутів та 
спрогнозувати можливі зміни у випадку часткової або повної їх заміни. 

У глобальній структурі фінансових потоків відслідковується ряд істотних 
зрушень, які передували світовій кризі і темп яких буде зростати у короткотер-
міновій і середньотерміновій перспективі посткризового розвитку. У першу 
чергу це позначиться на динаміці прямих іноземних інвестицій. 

По-перше, очікується зростання питомої ваги країн, що розвиваються, та 
транзитивних економік не тільки як об’єктів розміщення, а й як джерел глоба-
льних ПІІ. По-друге, продовжиться подальше падіння ПІІ в обробну промисло-
вість у порівнянні з інвестиціями у сферу послуг і сектори видобувної промис-
ловості та сільського господарства. По-третє, ПІІ визначатимуться подальшою 
                                                 
66 Federal Reserve Statistical Release. April 30, 2009 – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: 
http://www.federalreserve.gov/releases/h6/hist/h6hist1.txt 
67 Сапір Ж. Наскільки тяжко, наскільки довго? (Спроба прогнозування глибини і тривалості 
кризи)/ Ж. Сапір// Економіка України. – 2008. – №10. – С.73. 
68 Там же. – С.76. 
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інтернаціоналізацією виробництва, оскільки криза не змогла блокувати цих 
об’єктивних процесів69. 

Тісно з фактором фінансової нестабільності пов’язаний фактор глобаліза-
ції, який також визначає особливості фінансових потоків як об’єктів державно-
го регулювання. Глобалізація змінює мотиваційні форми і види руху фінансо-
вих потоків. З кінця ХХ ст. корпоративні інтереси великого бізнесу (монополі-
зація ринку, отримання стратегічних активів, використання нових фінансових 
можливостей, доступ до дешевих трудових та матеріальних ресурсів) зумов-
люють розвиток процесів злиття та поглинання. Збільшення обсягів таких опе-
рацій скорочує фінансовий потік у вигляді ПІІ, особливо «інвестиції з нуля», 
коли повністю фінансується створення нових потужностей в іноземних країнах. 
Такий перерозподіл фінансових потоків зумовлює концентрацію вартості в роз-
винених країнах, визначає їх домінуючу позицію на світових ринках та ставить 
у залежність від них економіки, що розвиваються, які внаслідок такого пере-
розподілу фінансових потоків відчувають гостру нестачу фінансових ресурсів 
(табл. 1.11). 

Таблиця 1.11 
Потоки прямих іноземних інвестицій за регіонами, 2007-2011 р. 

(в млрд. дол. США та у відсотках) 
Ввіз ПІІ Вивіз ПІІ Регіони 

2008 2009 2010 2011 2008 2009 2010 2011 
Всі країни світу 1771 1198 1309 1524 1929 1175 1451 1694 
Розвинуті країни 1018 606 619 748 1572 858 989 1238 
Країни, що розви-
ваються 630 519 617 684 296 269 400 384 

Африка 72 53 43 43 10 3 7 4 
Латинська Америка 
та країни Кариб-
ського басейну 

183 149 187 217 82 54 119 98 

Західна Азія 90 66 58 49 38 18 16 25 
Південна, Східна та 
Південно-Східна 
Азія 

282 207 294 336 166 177 243 240 

Південно-Східна 
Європа та СНД 123 72 74 92 61 49 62 73 

Частка в % від за-
гальносвітових по-
токів ПІІ 

100 100 100 100 100 100 100 100 

Розвинуті країни 57,48 50,58 47,29 49,08 81,49 73,02 68,16 73,08 
Країни, що розви-
ваються 35,57 43,32 47,14 44,88 15,34 22,89 27,57 22,67 

Африка 4,07 4,42 3,28 2,82 0,52 0,26 0,48 0,24 

                                                 
69 Юрченко В. Сучасні тенденції глобального інвестування/ В. Юрченко// Ринок цінних па-
перів України. – 2010. – №7. – С. 53. 
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Продовження таблиці 1.11 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Латинська Америка 
та країни Кариб-
ського басейну 

10,33 12,44 14,29 14,24 4,25 4,60 8,20 5,79 

Західна Азія 5,08 5,51 4,43 3,22 1,97 1,53 1,10 1,48 
Південна, Східна та 
Південно-Східна 
Азія 

15,92 17,28 22,46 22,05 8,61 15,06 16,75 14,17 

Південно-Східна 
Європа та СНД 6,95 6,01 5,65 6,04 3,16 4,17 4,27 4,31 

Джерело: UNCTAD, World Investment Report, 2010; World Investment Report, 2011 
Як видно з таблиці, на розвинені країни припадає найбільша частка при-

току ПІІ. Аутсайдерами у залученні ПІІ є країни Західної Азії, Південно-
Східної Європи та СНД. Однак варто відмітити, що у період кризи ці країни 
найменше постраждали від перерозподілу міжнародних фінансових потоків. Їх 
частка у загальному обсязі фактично не змінилася, в той час як частка розвине-
них країн скоротилася на 10%. Варто відзначити скорочення обсягів прямих 
іноземних інвестицій з розвинених країн. 

У найбільш виграшному становищі опинилися країни Південно-Східної, 
Східної та Південної Азії – обсяг вхідних фінансових потоків у період кризи 
лишився практично сталим, а у 2010-2011 рр. суттєво зріс. Що стосується ви-
хідних фінансових потоків, то їх обсяг різко скоротився з розвинених країн, що 
свідчить не тільки про їх чутливість до макрофінансових змін, але і про наяв-
ність ефективних регуляторних механізмів. Країни Південної, Східної та Пів-
денно-Східної Азії і надалі продовжують активно інвестувати. Окремо необхід-
но звернути увагу на рух фінансових потоків в країни СНД та з них. На перший 
погляд ситуацію можна охарактеризувати позитивно, оскільки спостерігається 
рівномірне зростання притоку і відтоку капіталів. Однак структурний аналіз ін-
вестицій в країни СНД та з країн СНД показав зростання частки фінансових по-
токів в зони сприятливого інвестування та з них70, що по суті є обертанням ка-
піталу однієї країни. В інших країнах спостерігається зменшення обсягів фінан-
сових потоків. Такий перерозподіл фінансових потоків не сприяє збереженню 
макроекономічної рівноваги та сприяє поглибленню диспропорцій у фінансо-
вих системах країн, що розвиваються. В епоху глобалізації такі диспропорції не 
можуть бути локалізовані і неминуче матимуть негативні наслідки і для силь-
ніших економік. 

Сучасний етап глобалізації характеризується не просто циклічністю роз-
витку, а хаотичністю, тобто швидкою і важкопрогнозованою зміною умов сере-
довища, що відповідним чином позначається на русі фінансових потоків (табл. 
1.12). 

Хаотичність характеризується передусім швидкою зміною фаз ділового 
циклу, що ускладнює регулювання будь-яких економічних процесів та вимагає 
швидкої реакції як від регуляторів, так і від економічних агентів. У сучасних 
                                                 
70 Офіційний веб-сайт Державної служби статистики України України [Електронний ре-
сурс]. – Режим доступу: www.ukrstat.gov.ua. 
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умовах така реакція вимагає адаптації до нових умов економічного розвитку, 
для характеристики яких Ф. Котлер та Дж. Касліоне вводять термін «економіка 
нової нормальності»71. 

Таблиця 1.12 
Фактори хаотичності та їх наслідки для фінансових потоків 

Фактори Наслідки 

Технічний прогрес 
Швидке техніко-економічне старіння техніко-технологічної бази 
переорієнтовує фінансові потоки з реального сектора економіки у 
сферу послуг, у тому числі фінансових 

Розвиток Інтернету 
та інших інформа-
ційних технологій 

Швидкий обмін інформацією сприяє швидшому розповсюдженню 
як позитивної, так і негативної інформації. У випадку негативних 
подій це сприяє поширенню паніки, у тому числі на фінансових ри-
нках. У випадку позитивних новин (наприклад, потенційно висока 
прибутковість в окремих галузях) відбувається переорієнтування 
фінансових потоків у сектори з більшою прибутковістю та менши-
ми ризиками 

Швидкий обмін 
знаннями 

Зростання ризику обміну псевдо знаннями, коли на їх основі прий-
маються хибні рішення про спрямування фінансових потоків 

Руйнівні інновації Швидка зміна технологічних укладів, що спричиняє відтік фінансо-
вих потоків із домінуючих раніше укладів до нових  

Джерело: складено автором 

Глобальність породжує явище конкуренції з кожним і за все, у тому числі 
за фінансові ресурси, що значно ускладнює регулювання фінансових потоків. 
Фінансова конкуренція, яка поглиблюється в епоху глобальної хаотичності, 
створює ситуацію, коли у виграші лишається той, хто може швидко змінювати 
конкурентні позиції. 

Поряд з терміном хаотичність сучасні економісти ввели у науковий обіг 
поняття турбулентність, яке по відношенню до економіки означає швидку зміну 
економічних циклів72. Економічна турбулентність має значний вплив на фінан-
сові потоки, нейтралізувати який практично неможливо. Як зауважують авто-
ритетні фахівці, відповідно до «Глобальних тенденцій 2025» (додаток Д) у на-
ступному десятилітті слід очікувати зростаючу турбулентність в усьому світі: 
швидку зміну політичного керівництва на нових ринках; істотні зміни в політи-
ці; зростання збройних конфліктів; скорочення місцевого та національного  
бюджетів та відповідний вплив на бізнес. Ми живемо в мінливий час. Це озна-
чає, що компанії будь-де у світі зазнаватимуть найбільшого ризику. Вони по-
требують нових стратегій, щоб грамотно використовувати можливості, які, без-
сумнівно, з’являтимуться73. Пристосування економічних агентів до хаосу може 
спричинити тимчасове обмеження фінансових потоків, що буде обумовлене 
скороченням обсягу готівки в обігу, у першу чергу через обережність банків та 
інших фінансових посередників. Однак в умовах домінуючої глобалізації таке 
                                                 
71 Котлер Ф., Касліоне Дж. Хаотика: управління та маркетинг в епоху турбулентності/ 
Ф. Котлер, Дж.А. Касліоне [пер. з англ. під ред. Т.В. Співаковської, С.В. Співаковського]. – 
К.: Хімджест, ПЛАСКЕ. – 2009. – С. 31. 
72 Там же 
73 Там же. – С. 24. 
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обмеження буде нестійким. 
Глобалізація фінансових потоків може як сприяти економічному розвит-

ку, так і поглиблювати фінансові диспропорції. З одного боку відсутність кор-
донів для переливання фінансових потоків має незаперечні переваги. З іншого 
можна поставити під сумнів положення, що фінансові потоки у першу чергу 
спрямовуються саме у ті країни і сектори економіки, де їх використання дасть 
найбільший соціально-економічний ефект (табл. 1.13). 

Як видно з таблиці, прибутки від вихідних фінансових потоків значно пе-
ревищують прибутки від вхідних, що свідчить, передусім, про вигоду інвесто-
ра, а не реципієнта.  

Про вигоду інвестора свідчить і співвідношення валового виробництва і 
експорту зарубіжних філій, зростання їх сукупних активів. До позитивних нас-
лідків перерозподілу міжнародних фінансових потоків можна віднести зростан-
ня числа зайнятих у зарубіжних філіях. Позитивним є те, що у 2011 р. за всіма 
досліджуваними показниками зафіксоване зростання порівняно з 2010 р. 

Не зважаючи на посилення глобалізаційних процесів, основні фінансові 
потоки, як і раніше, циркулюють між економічно розвиненими країнами. Як за-
уважує С. Шмуклер, найбільшим здобутком фінансової глобалізації треба вва-
жати розвиток національних фінансових систем країн, що розвиваються, та кра-
їн з перехідною економікою. По-перше, фінансова глобалізація створює умови 
для залучення значних обсягів міжнародних капіталів та підвищення якості по-
зикового капіталу у межах національної економіки. По-друге, – дає поштовх 
становленню адекватної фінансової інфраструктури, зменшуючи таким чином 
гостроту проблем асиметричності інформації74. 

Світовий досвід свідчить, що збільшення присутності іноземного капіта-
лу на ринках, що розвиваються, також є фактором розвитку нестабільності, 
оскільки найбільші економічні потрясіння протягом останніх десяти років пе-
режили ті країни, які найбільше відкрили свої ринки для портфельних інозем-
них інвесторів. 

Із поширення фінансової глобалізації відбувається активізація процесів 
експорту національного капіталу, що для країн, які розвиваються (у тому числі і 
для України) переросло у відтік капіталу. Це можна вважати закономірним 
процесом, оскільки за умов відсутності перешкод національний капітал має ре-
альну можливість знизити макроекономічні ризики, перетікаючи за кордон (у 
т.ч. в офшорні зони). Найбільше від цього явища страждають країни з несприя-
тливим інвестиційним кліматом та складними механізмами інвестування в еко-
номіку. Відтік капіталу є негативним процесом, оскільки він не тільки позбав-
ляє країну джерел фінансування, але і підриває фінансову стабільність. 

 

                                                 
74 Schmukler S. Financial Globalization: Gain and Pain for Developing ountries. – [Електронний 
ресурс]. – Режим доступу: http://worldbank.org/rcsearch/ bios/schmukler. 
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Таблиця 1.13 
Окремі показники прямих іноземних інвестицій та міжнародного виробництва, 1990-2011 рр. 

Вартісний обсяг у дійсних цінах (млрд. дол.) Річний приріст (%) Показник 1990 2005 2008 2009 2011 1991-1995 1996-2000 2001-2005 2008 2009 2011 
Притік ПІІ 208 986 1771 1198 1524 22,5 40,0 5,2 -15,7 -37,1 16,4 
Вивіз ПІІ 241 893 1929 1175 1694 16,8 36,1 9,2 -14,9 -42,9 16,7 
Обсяг ввезених ПІІ 2082 11525 15491 18041 20438 9,3 18,7 13,3 -13,9 14,5 2,7 
Обсяг вивезених 
ПІІ 2087 12417 16207 19326 21168 11,9 18,4 14,6 -16,1 17,1 1,5 

Прибутки від вве-
зених ПІІ 74 791 1113 960 1359 35,1 13,4 31,9 -7,3 -15,5 15,4 

Прибутки від ви-
везених ПІІ 120 902 1182 1049 1470 20,2 10,3 31,3 -7,7 -14,8 15,0 

Транскордонні ЗіП 99 462 707 250 526 49,1 64,0 0,6 -30,9 -64,7 52,9 
Обсяг продаж за-
рубіжних філій 6026 21721 31069 23866 27877 8,8 8,2 18,1 -4,5 -5,7 8,8 

Валове виробниц-
тво зарубіжних 
філій 

1477 4327 6163 6392 7183 6,8 7,0 13,9 -4,3 -5,7 9,5 

Сукупні активи 
зарубіжних філій 5938 49252 71694 74910 82131 13,7 19,0 20,9 -4,9 7,5 8,6 

Експорт зарубіж-
них філій 1498 4319 6663 5060 7358 8,6 3,6 14,8 15,4 -22,2 17,4 

Зайнятість у зару-
біжних філіях (тис. 
чол.) 

24476 57799 78957 59877 69065 5,5 9,8 6,7 -3,7 1,1 8,1 

Для довідки            
ВВП (у дійсних 
цінах) 22121 45273 60766 57920 69660 5,9 1,3 10,0 10,3 -9,5 10,4 

Експорт товарів та 
послуг 4414 12954 19986 15196 22095 7,9 3,7 14,8 15,4 -21,4 17,4 

Джерело: UNCTAD, World Investment Report, 2010; UNCTAD, World Investment Report, 2011 
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Якщо локальна фінансова нестабільність переорієнтовує фінансові потоки 
на закордонні ринки, то глобальна фінансова нестабільність істотно підвищує вар-
тість фінансування на світових ринках, змінює структуру та ефективність фінан-
сування за рахунок запозичень. У такій ситуації приватний капітал до країн, які 
мають низький рівень економічного розвитку, надходить у незначній кількості або 
перестає надходити взагалі. Зважаючи на те, що бідні країни є переважно реципіє-
нтами зовнішніх запозичень, скорочення приватних фінансових потоків сприяє 
збільшенню їх заборгованості та є фактором уповільненої дії, який провокує нові 
сплески глобальної економічної нестабільності. 

Великі за обсягом вхідні фінансові потоки країн, які формуються за раху-
нок іноземних капіталів, можуть виявитися небезпечними для національних 
економік, особливо в умовах неадекватного банківського нагляду, коли непро-
порційно зростають обсяги споживчого кредитування, а структура кредитних 
портфелів більшості банків є ризикованою внаслідок високої частки субстан-
дартних кредитів. 

По суті розгортання глобалізаційних процесів створює парадокс, коли зник-
нення кордонів для переливання капіталу спочатку сприяє збільшенню вхідних 
фінансових потоків країни, а потім навпаки – збільшуються вихідні фінансові по-
токи, що негативно позначається на економічному розвитку країни. 

Ступінь розвитку глобалізаційних процесів має безпосередній вплив на 
формування тіньових (нелегальних) фінансових потоків, внаслідок зростання 
обсягів тіньового сектору економіки. У найбільш широкому розумінні тіньову 
економіку можна визначити як сферу, у якій економічна діяльність здійснюєть-
ся поза рамками правового поля, тобто з ігноруванням формальних правил. 
А. Олейник в рамках нелегальної економіки виділяє неофіційну (легальні види 
економічної діяльності, в рамках яких має місце відсутність фіксації з метою 
мінімізації витрат на виробництво товарів і послуг); фіктивну (економіку при-
писок, спекулятивних угод, хабарництва та різновидів шахрайства, пов’язаних з 
отриманням і передачею грошей); кримінальну (економічна діяльність, 
пов’язана з прямим порушенням закону і порушенням легальних прав власнос-
ті)75: 

Мета нашого дослідження не передбачає здійснення глибокого аналізу ті-
ньової економіки, ми розглядаємо її лише з точки зору фінансових потоків, то-
му у подальшому зосередимося тільки на ролі тіньової економіки у перерозпо-
ділі фінансових потоків. Як зауважує О. Прутська, домінування неформальних 
регуляторів і ренто орієнтованої поведінки слід розглядати серед головних 
причин, що спричинюють в кінцевому підсумку зростання тіньової економіки і 
поширення тіньових відносин на позаекономічну, тобто всю соціальну сферу 
суспільства. Адже закони і різні формальні правила, приписи … в результаті де 
формалізації працюють не в повному обсязі. І як результат, в більшій чи мен-
шій мірі тіньові процеси спостерігаються не тільки в економіці, а й у великій 
кількості позаекономічних сфер суспільства. Відбувається загальна «тінізація» 

                                                 
75 Олейник А. Институциональная экономика [учеб пособие]/ А. Олейник. – М.: ИНФРА – 
М, 2000. – С. 161. 
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суспільства. Тіньові відносини – це взаємодія людей у «тіньовому секторі по-
дій», там, звідки ніяка інформація «ззовні» (за рамки самих взаємодій) не над-
ходить, тобто в сфері інформаційної закритості. Ці відносини приховані, неві-
домі, інформація про них недоступна суспільству, більшості населення країни. 
Прикладами можуть слугувати: тіньові домовленості в процесах функціону-
вання інститутів законодавчої і виконавчої влади, включаючи органи правопо-
рядку (міліція, суд, прокуратура, податкова і митна служба тощо); тіньові мето-
ди вирішення проблем в галузях соціальної сфери (в навчальних установах всіх 
рівнів, в лікувальних закладах, в науково-дослідних інститутах), не говорячи 
вже про тіньову політику влади і тіньові управлінські рішення. Подібні відно-
сини стали невід’ємною рисою способу життя українців76. 

Формування тіньового сектору економіки є наслідком інституціональних де-
формацій в економіці. Із збільшенням масштабів тіньового сектору економіки від-
буватиметься і збільшення обсягів фінансових потоків, які мають відношення до 
нього. Характерними рисами тіньових фінансових потоків є домінування готівки, 
особливо у вільноконвертованій валюті, висока мобільність, орієнтованість на зба-
гачення невеликого прошарку суспільства за рахунок зниження доходів більшої  
частини населення. Характерною рисою тіньового сектору української економіки є 
взаємопроникнення тіньового та легального секторів економіки, які формують так 
звану «сіру» економіку. Рух фінансових потоків у тіньовому секторі найважче під-
дається регулюванню, оскільки для його здійснення необхідні ефективні інститути, 
такі як податкова система, бюджетна система, які доповнюються дієвими інститу-
тами права та примусу. У випадку, якщо хоча б один з названих інститутів не 
пройшов етап соціалізації (тобто, не був визнаний суспільством) регулювання руху 
фінансових потоків тіньового сектору є неможливим. 

Таким чином, переваги і недоліки руху фінансових потоків в умовах гло-
балізації можна систематизувати наступним чином (табл. 1.14). 

Таблиця 1.14 
Переваги і недоліки глобалізації фінансових потоків 

Переваги Недоліки 
Фінансування внутрішніх інвестицій, особ-
ливо в умовах нестачі власних джерел фі-
нансування 

Ймовірність короткострокового ефекту від над-
ходження іноземних інвестицій з подальшим 
збільшенням експорту капіталу 

Розширення внутрішнього фінансового рин-
ку, збільшення гравців на ньому, зниження 
вартості трансакцій на фінансовому ринку 

Зростання тіньового сектору економіки внаслі-
док збільшення можливостей побудови тіньо-
вих схем руху фінансових потоків 

Розвиток фінансового посередництва 
Зростання ризику некоректного розміщення 
коштів, у тому числі через фінансових посеред-
ників 

Підвищення рівня фінансової дисципліни, 
покращення якості фінансового менеджмен-
ту 

Зростання ризиків реалізації монетарної політики, 
особливо валютно-курсового регулювання 

Зникнення бар’єрів для руху фінансових по-
токів 

Збільшення ризику нестабільності та зупинення 
фінансових потоків 

Джерело: складено автором 
                                                 
76 Прутська О. Інституціоналізм і проблеми економічної поведінки в перехідній економіці [моногра-
фія]/ О. Прутська. – К.: Логос, 2003. – С. 204. 
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Виходячи з цього, безконтрольний рух фінансових потоків може вияви-
тися не тільки неефективним, але і небезпечним для країни, тобто вони мають 
виступати об’єктом регулювання з боку держави. Регулюватися мають як вхід-
ні, так і вихідні фінансові потоки, як на рівні країни, так і між її економічними 
агентами. Проте забезпечити абсолютну ефективність регулювання фінансових 
потоків не можливо ні з боку національних урядів, ні з боку міжнародних орга-
нізацій. Часто вони виявляються неспроможними попередити та швидко ней-
тралізувати наслідки економічної нестабільності. 

Розробляючи регуляторні механізми, необхідно враховувати, що глобалі-
зований інвестиційний ринок, маючи зростаючий потенціал саморегуляції, зна-
ходиться під досить впливовим регулятивним впливом країн базування та 
приймаючих країн, що реалізують національні режими інвестиційної діяльнос-
ті, дво- та багатосторонні інвестиційні угоди. При збереженні ключової тенден-
ції останніх десятиліть – лібералізації умов інвестиційної діяльності на основі 
реалізації відповідних заходів, у конкурентній боротьбі за іноземні інвестиції та 
філії ТНК приймаючі країни формують певний ринок «національних пропози-
цій». Найпривабливішими «товарами» на ньому стали і дешева робоча сила, і 
податкові пільги, і масштаби концесій державної власності77. 

Вибір інструментів і ступеню втручання у рух фінансових потоків має  
відбуватися на основі наступних міркувань. По-перше, регулювання вхідних 
фінансових потоків країни має враховувати джерело походження потоку, моти-
вацію його руху, потенційну корисність та можливі ризики. Здійснюючи регу-
лювання зовнішніх вхідних фінансових потоків, необхідно враховувати, що 
найбільшу ефективність мають прямі іноземні інвестиції, а найбільші ризики – 
іноземні портфельні інвестиції та банківське кредитування, яке часто виявля-
ється непередбачуваним. Регулювання таких фінансових потоків може відбува-
тися директивно (шляхом прямої заборони, що не завжди можна реалізувати в 
умовах ринку), або шляхом застосування інструментів непрямого впливу (фіс-
кальних або монетарних). 

При регулюванні вихідних фінансових потоків також може бути застосо-
вано широкий спектр інструментів – від податків до прямих обмежень (особли-
во в умовах фінансових криз). В умовах посилення економічної турбулентності 
перевагу доцільно віддавати фіскальному інструментарію, якому можна надати 
необхідної гнучкості. Головна ціль регулювання вихідних фінансових потоків – 
не допустити виникнення деформацій у перерозподілі вихідних фінансових по-
токів бюджету, запобігти спекулятивним діям нерезидентів та обмежити виве-
зення капіталу з країни. 

 
1.3. Інструменти фіскального регулювання фінансових потоків 
Активна роль держави в економіці сама по собі не гарантує успіху у до-

сягненні високих результатів соціально-економічного розвитку. Помилкова по-
літика держави не сприяє досягненню цих цілей, оскільки держава може стати 

                                                 
77 Лук’яненко Д.Г. Інвестиційний глобалізм: сучасні проблеми економічних досліджень// Ри-
нок цінних паперів України. – 202. – №5-6. – С. 17-21.  
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інститутом, який паразитуватиме на суспільстві і перешкоджатиме економіч-
ному прогресу. Разом з тим, якщо в цілях форсування економічного розвитку 
або в процесі переходу до ринкової економіки держава проводить політику не-
втручання, покладається на дії індивідів і роль таких чинників, як підприємниц-
тво, порівняльні переваги і приплив іноземного капіталу, – вона неодмінно за-
знає невдачі. Причому ступінь завдання збитків потенційно більший при здійс-
ненні економічної трансформації, ніж за форсування темпів економічного роз-
витку. В останньому випадку невдача приведе до стагнації і закріплення неви-
гідної позиції країни у світовій економіці. 

Запорукою успішного економічного розвитку є ефективність механізму 
регулювання фінансових потоків. Дві основні складові частини цього механіз-
му – державний та недержавний взаємодіють між собою. Якість механізму ви-
являється у рівні реальної процентної ставки, що не повинна суттєво відхиля-
тись від рівня прибутковості у реальному секторі, та норми заощаджень, що не 
повинна виходити за оптимальні межі (розробка довгострокової програми еко-
номічного розвитку має базуватись на чітко визначених орієнтирах щодо норми 
заощаджень, що можуть встановлюватись згідно з «золотим правилом» 
Е. Фелпса). Вихідними умовами політики економічного розвитку стають орієн-
товні показники норми заощаджень, процентної ставки, очікуваний приріст ка-
піталу та працездатного населення. У разі неефективності ринкового механізму, 
високого рівня реальної процентної ставки, надмірного споживання та нерівно-
мірного розподілу доходів – необхідність державного втручання у процеси еко-
номічного розвитку зростає78. 

До втручання держави в економічні процеси відношення з боку економіс-
тів не завжди було однозначним. До початку Великої депресії більшість еконо-
мічних шкіл не визнавали необхідність державного регулювання, висуваючи 
ряд аргументів на захист своєї позиції. Зокрема, вони вважали, що ринок сам 
здатний до саморегулювання і головні умови економічного розвитку: мінімаль-
на вартість ресурсів, надання кредитів на найпотрібніші цілі, оптимальне спів-
відношення між заощадженнями та інвестиціями, мінімізація ризиків при інвес-
туванні, ефективні заощадження на майбутнє тощо, найкраще реалізують на 
нерегульованих ринках. 

Позиція більшості економістів змінилася після кейнсіанської революції. З 
того часу необхідність державного регулювання не викликає сумнівів, супереч-
ки точаться навколо ступеня втручання держави та інструментів державного 
регулювання. 

У найширшому розумінні «регулювання» означає впорядкування чого-
небудь, керування чимось, підкорення його відповідним правилам, певній сис-
темі79. У загальному вигляді регулювання економіки – це державні правила і 
закони, призначені для контролю за поведінкою фірм, підприємств та інших 

                                                 
78 Зимовець В.В. Акумуляція фінансових ресурсів та економічний розвиток [монографія]/ 
В. Зимовець. – К.: Ін-т економіки НАНУ, 2003. – 314 с. 
79 Тлумачний словник української мови. [Електрон. ресурс]. – Режим доступу: 
http://www.slovnyk.net/? swrd=%F0. 
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суб’єктів економіки. У економіці розрізняють бюджетне, валютне та податкове 
регулювання. Економічне регулювання поширюється на ціни, створення нових 
підприємств і вихід їх на ринок чи на послуги, надані визначеною галуззю80. 
Підходи фахівців до тлумачення сутності державного регулювання системати-
зовані у табл. 1.15. 

Таблиця 1.15 
Систематизація тлумачення сутності державного регулювання 

Автор Визначення 

Я. Тінберген 
Система дій уряду, яка повинна включати вибір кінцевої мети політики 
виходячи з максимізації функцій суспільного добробуту81 

О. Гребельник 
Вплив держави на умови здійснення та інтенсивність господарських про-
цесів. Головним завданням регулювання економічної системи є підтри-
мання макроекономічної рівноваги у суспільстві82  

А. Мельник 
Сукупність різноманітних важелів та інструментів, за допомогою яких 
держава веде економічну діяльність83 

С. Панчишин 

Система заходів законодавчого, виконавчого і контрольного характеру в 
умовах ринкової економіки, які здійснюються відповідними державними 
установами для стабілізації та пристосування економічної системи до 
змінних умов84  

Д. Стеченко 
Контроль економічної та фінансової діяльності з боку держави, а також 
форми цілеспрямованої дії держави на економічну діяльність85 

Джерело: складено автором 

У представлених в табл. 1.15 основних підходах до тлумачення сутності 
державного регулювання можна виділити два спільні акценти: об’єкт впливу 
(соціально-економічний розвиток та його складові) та засоби впливу (інстру-
менти державного регулювання). 

Державне регулювання може здійснюватися за допомогою різних інстру-
ментів, застосування яких визначає тип державного втручання в економіку. На 
сьогодні необхідність державного регулювання не викликає сумнівів, однак 
уже близько ста років між економістами точаться суперечки відносно ступеня 
державного втручання та інструментів, які для цього використовуються. 

Основи макроекономічного регулювання було закладено за часів міжна-

                                                 
80 Вільна енцилопедія [Електронний ресурс]. – Режим доступу: 
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D0%B3%D1%83%D0%BB%D1%8E%D0%B2
%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F_%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0
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81 Tіnbergen J. On the Theory of Economic Policy. Amsterdam, «North Holland», 1952. 
82 Гребельник О.П. Основи митної справи [навч. посіб.]/ Гребельник О.П. – К.: Центр нав-
чальної літератури., 2003. – С.5. 
83 Державне регулювання економіки [Михасюк І., Мельник А., Крупка М., Залога З.]/ За ред. 
д.е.н., професора І.Р.Михасюка. – Львівський національний університет ім. Франка. [підруч-
ник]. – друге видання. – К.: Атіка, Ельга. – С.13. 
84 Панчишин С. Макроекономіка [підручник]/ С. Панчишин. — К.: Либідь, 2001. – C. 549. 
85 Стеченко Д.М. Державне регулювання економіки [навч. посіб.]/ Д. Стеченко. – Київ: МА-
УП, 2000. – 176 с. 
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родного золотого стандарту (1870 – 1913). Хоча на той час питання про коор-
динацію фіскальної та монетарної політики не стояло, за пріоритет вважали у 
монетарній площині – підтримання розмінності банкнот на золото (тобто підт-
римання фіксованих курсів і жорстка орієнтація на грошову стабільність), а у 
фіскальній – дотримання правил «здорових фінансів» або логіку бездефіцитних 
бюджетів86. 

Радикально уявлення про роль фіскальної та монетарної політики змінила 
кейнсіанська революція. Теорія циклічного згладжування для практичної реалі-
зації вимагала нового бачення зв’язку між діяльністю урядів і національних  
банків. Реалізація цієї теорії на практиці вимагала детального дослідження гли-
бинного впливу інструментів державного регулювання на економічний розви-
ток. 

Найвдалішим став доробок Е. Хансена, який запропонував систему авто-
матичних стабілізаторів і дискретних дій. Він поділив заходи антициклічної по-
літики на три групи:  

1) вмонтовані механізми гнучкості (вмонтовані стабілізатори);  
2) автоматично діючі компенсуючі контрзаходи;  
3) керовані програми компенсування87.  
Заходи першої групи стосуються автономного реагування бюджетної сис-

теми на зміни ділового циклу, а заходи третьої – додаткових заходів бюджетної 
політики, що потребують додаткового схвалення представницькою владою, за-
ходи другої групи стосуються монетарної політики. Таке поєднання було ха-
рактерним для періоду 1950 – 1960 рр. Вже тоді існувало скептичне ставлення 
до ефективної моделі політики, яка ігнорує довготермінову динамку цін88. 

Ця проблема не втратила своєї актуальності і на сьогодні. Як зауважує 
С. Кечетті, в умовах сучасної інноваційної економіки з її швидкими структур-
ними зрушеннями фіскальна політика має задати довгостроковий тренд у дина-
міці макропараметрів, який визначається величиною податкового наванта-
ження, а монетарна політика – стати інструментом стабілізації короткотерміно-
вих мінливих збурень, оскільки вона має природну гнучкість, необхідну для 
цього89. Таким чином, фіскальну політику можна вважати одним з домінуючих 
способів державного втручання в економіку на середньострокову перспективу. 

Сутність фіскальної політики здебільшого тлумачиться в одному руслі з 
незначними відмінностями. Так, В. Базилевич стверджує що фіскальна політи-
ка – це вплив уряду на економіку через оподаткування, формування обсягу й 
структури державних видатків з метою забезпечення належного рівня зайнятос-

                                                 
86 Bordo M., Roskoff H/ The Gold Standard as a Good Housekeeping Seal of Aproval// Journal of 
Economic History. – 1995. – №55 (2) P. 389 – 428; Bordo M. Monetary Policy Regimes, the gold 
Standard and a Great Depression// NBER Research Summary. – 2000. – P.1 – 4. 
87 Хансен Э. Экономические циклы и национальный доход/ Э. Хансен// Классика кейнси-
анства в 2-х т. – Т. ІІ. – Ч. III – IV. – М.. 1997. – С. 354 – 356. 
88 Геблер И. Макроэкономика/ И. Геблер. – К, 1993. – С. 318 – 319. 
89 Cacchetti S. The New Economy and The Chalelenges for Macroeconomic Policy/ Cacchetti S.// 
NBER Working Paper. – 2002. – № 8935 – P. 1 – 30. 
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ті, запобігання й обмеження інфляції та згубного впливу циклічних коливань90. 
А. Крисоватий визначає фіскальну політику як регулювання державних видат-
ків та податкових надходжень для забезпечення повної зайнятості, стабільності 
цін та економічного зростання, а також як вплив держави на економічну 
кон’юнктуру шляхом зміни системи оподаткування й державних витрат91. 
С. Юрій тлумачить фіскально-податкову політику як діяльність держави у сфе-
рі запровадження, правового регламентування та організації справляння подат-
ків і податкових платежів до централізованих фондів грошових ресурсів92. Та-
ким чином, фіскальна політика – це спосіб втручання в економічні процеси за 
допомогою бюджетних і податкових важелів. 

Механізмом реалізації фіскальної політики є фіскальне регулювання. Во-
но не має самостійності щодо фінансової політики, тому будь-яку зміну в полі-
тиці супроводжує адекватна реакція у фіскальному регулюванні. Використання 
традиційного макроекономічного інструментарію для проведення реформ 
спричинило різні результати, причому найчастіше далеко не ті, які очікували 
реформатори. Необхідно враховувати, що реакція макроекономічних змінних 
на заходи економічної політики залежить від інституціонального середовища. 
Проте міра залежності цих результатів від інституціональної специфіки тієї чи 
іншої країни недооцінювалась, особливо яскраво це видно на прикладі реформ, 
які протягом останніх двадцяти років здійснюються в Україні. Передусім це 
зумовлено ігноруванням таких чинників як неузгодженість регуляторної систе-
ми (яка представлена державною владою) та мотиваційної (яка формується со-
ціальними інститутами). Така неузгодженість за умов швидкого обміну інфор-
мацією призводить до конфлікту, який знижує ефективність регулювання фі-
нансових процесів. 

При цьому виявилось, що здійснювані макроекономічні перетворення мо-
жуть помітно впливати на саме інституційне середовище. Цей вплив може бути 
позитивним, як, наприклад, у разі виникнення прав власності, і  негативним – у 
випадку розвитку бартеру, неплатежів тощо93. 

Найчастіше в економічній літературі окремо досліджуються особливості 
податкового і бюджетного регулювання, набагато рідше увага приділяється 
власне фіскальному регулюванню (табл. 1.16) 

 
 
 

                                                 
90 Базилевич В.Д. Державні фінанси: [навч. посібник]/ В.Д. Базилевич, Л.О. Баластрик. – К.: 
Атіка, 2002. – С. 690. 
91 Крисоватий А.І. Податки і фіскальна політика [навч. посібник.]/ А. Крисоватий, 
А. Луцик. – Тернопіль, 2003. – С.11. 
92 Вишкіл студії «Бюджетна система» [навч. посібник]/ [Юрій С.І., Бескид Й.М., 
Дем’янишин В.Г., Дем’янюк А., Тріпак М.М., Тимчук О.Й.]. – К.: Таксон, 2002. – С. 46. 
93 Сохецька А.В. Інституційні фактори економічного зростання в умовах переходу України 
до ринку/ А. Сохецька: автореф. дис. канд. ек. наук. спец. 08.01.01 – економічна теорія. – 
Львів: ЛНУ імені І. Франка, 2003. – С.10. 
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Таблиця 1.16 
Визначення сутності бюджетного та податкового регулювання 

Вид регулю-
вання Сутність 

1 2 
Комплекс практичних дій щодо розробки загальної структури дохідної 
частини бюджету держави, досягнення оптимальності податкових плате-
жів94  
Заходи непрямого впливу на економічні та соціальні процеси шляхом змі-
ни: 1) виду податків; 2) податкових ставок; 3) встановлення податкових 
пільг; 4) підвищення або зниження загального рівня оподаткування; 
5) відрахувань до бюджету95 
Сукупність заходів непрямого впливу держави на розвиток виробництва 
шляхом зміни норми вилучення до бюджету за рахунок зниження або під-
вищення загального рівня оподаткування: ставки прямого індивідуально-
го прибуткового податку, податку на прибуток підприємств; непрямих 
податків96 
Цілеспрямований вплив держави на поведінку економічних агентів за до-
помогою використання різних методів та інструментів податкової політи-
ки для досягнення бажаних соціально-економічних результатів97 
Комплекс заходів у податковій сфері, за допомогою яких держава впливає 
на процес перерозподілу національного доходу в інтересах окремих кла-
сів, соціальних верств, а також на інвестиції, науково-технічний розвиток, 
економічне зростання та ін98 
Система економічних засобів оперативного втручання в хід виконання 
податкових зобов’язань… і сукупність заходів, що здійснюються через 
наявність регулятивних механізмів, які закладені в структурі окремого 
податку, та завдань, що перед ними ставляться99  
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Податкове регулювання ґрунтується на функціях податків, до яких, крім 
фіскальної, слід віднести регулюючу, стимулюючу, перерозподільну, та 
здійснюється за допомогою зміни окремих елементів податкової систе-
ми – кола суб’єктів податкового регулювання, об’єктів оподаткування, 
податкових ставок, податкових шкал, податкових пільг100  

 
 
                                                 
94 Литвиненко Я. Податкова політика [навчальний посібник]. –  [Електронний ресурс]. – Ре-
жим доступу: http://studentbooks.com.ua/content/view/1206/41/1/1/. 
95 Началов А.В. Налоговый словарь. – М.: Статус-кво 97, 2004. – С.170. 
96 Глоссарий бюджетних терминов. – [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 
www.budgetrf.ru. 
97 Податкова політика: теорія, методологія, інструментарій [навч. посібник]/ Під ред. д-ра 
екон. наук, проф. Іванова Ю.Б., д-ра екон. наук, проф. Майбурова І.А. – Х.: ВД «ІНЖЕК», 
2010. – С.220. 
98 Економічна енциклопедія: у 3-х тт./ [відп. ред. С.В. Мочерний та ін.]. – К.: Видавничий 
центр «Академія». – Т.2. – 2001. – С.770. 
99 Крисоватий А.І. Теоретико-організаційні домінанти та практика реалізації податкової полі-
тики в Україні [монографія]/ А. Крисоватий. – Тернопіль: Карт-бланш, 2005. – С.252. 
100 Єфименко Т.І. Податкове регулювання економічного розвитку/ Єфименко Т.І.: автореф. 
дис. доктора ек. наук. спец. 08.02.03 – організація управління, планування  і регулювання 
економікою. – К.: Інститут економічного прогнозування, 2003. – С.11-12. 
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Продовження таблиці 1.16 
1 2 

Податкове 
регулювання 

Сукупність заходів щодо впливу держави на рівень економічної активно-
сті у суспільстві шляхом зміни параметрів податкового поля (частину 
економічного простору, обмеженого нормами податкового права)101 
Діяльність органів законодавчої і виконавчої влади вищого рівня щодо 
розподілу і перерозподілу доходів та нормування видатків, яка здійсню-
ється з метою збалансування бюджетів нижчого рівня102  
Сукупність заходів, за допомогою яких здійснюється розподіл і перероз-
поділ фінансових ресурсів між бюджетами різного рівня з метою фінансо-
вого вирівнювання103 
Метод здійснення державою функцій управління соціально-економічними 
процесами при використанні бюджетних відносин104 
Організована державою діяльність щодо використання всіх аспектів фі-
нансових відносин з приводу розподілу коштів з метою коригування про-
цесів суспільного відтворення105 
Відображає процеси політичного, народногосподарського значення, за 
допомогою яких вирішуються загальнодержавні завдання із забезпечення 
економічного зростання, розвитку продуктивних сил, покращення добро-
буту населення, усунення розбіжностей у рівнях розвитку окремих тери-
торій, фінансування місцевого самоврядування, вирішення національних 
проблем106 
Метод державного економічного регулювання економіки, який передба-
чає оптимальне співвідношення між державними доходами (передусім 
податковими надходженнями) та державними витратами, а також пере-
розподіл коштів між різними бюджетами з метою впливу на циклічний 
розвиток економіки, на структурні зрушення в економіці, темпи НТП, со-
ціально-економічну політику держави, співвідношення сукупного попиту 
і сукупної пропозиції107 
Бюджетне регулювання здійснюється за двома напрямами. Перший –  
формування доходів через механізм оподаткування. Другий – політика у 
сфері розподілу державних видатків108 
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Організована система управління бюджетним устроєм держави109 

                                                 
101 Бережний Є.Б. Податкове регулювання підприємницької діяльності/ Автореф. дис. канд. ек. наук. 
спец. 08.06.02 – підприємництво, менеджмент, маркетинг. – Х.: ХДЕУ, 2000. – С.8. 
102 Словопедія. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: www.slovopedia.org. 
103 Василишен М.М. Реформування міжбюджетних відносин в умовах ринкової трансформації еконо-
міки України/ М.М. Василишен: автореф. дис. канд. ек. наук. спец. 08.04.01 – фінанси, грошовий обіг, 
кредит. – К.: 2003. – [електронний ресурс]. – Режим доступу: www.nbuv.gov.ua. 
104 Дем’янишин В.Г. Теоретична концептуалізація і практична реалізація бюджетної доктрини Украї-
ни: [монографія]/ В. Дем’янишин. – Тернопіль: ТНЕУ, 2008. – С.233. 
105 Юрій С.І. Казначейська система [підручник]/ С.І. Юрій, В.І. Стоян, О.С. Даневич. – 2-ге вид. змін. 
й доп. – Тернопіль: Економічна думка, 2001. – С.76. 
106 Регулювання міжбюджетних відносин: Україна і європейський досвід: Наук. монографія/ 
[В. Бодров, О. Кириленко, Н. Балдич, О. Дацій та ін.]; за ред. В. Бодрова. – К.: В-во НАДУ, 2006. – 
С.7. 
107 Економічний енциклопедичний словник: у 2-х тт./ [Мочерний С., Ларіна Я., Устенко О., Юрій С.]; 
за заг. ред. С.В. Мочерного. – Львів: Світ. – Т. 2. – 2006. – С.681. 
108 Захарін С.В. Бюджетна політика інвестиційної активності/ С. Захарін// Економіка і  прогнозуван-
ня. – 2008. – С. 53. 
109 Грицюк Т.В. Бюджетное регулирование, макроэкономическая стабильность и экономический рост/ 
Т.В. Грицюк// Финансы и кредит. – 2003. – №13 (127). – С.17. 
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Продовження таблиці 1.16 
1 2 

Діяльність органів законодавчої і виконавчої влади вищого рівня щодо розпо-
ділу і перерозподілу доходів та нормування видатків, яка здійснюється з ме-
тою збалансування бюджетів нижчого рівня110  
Використання сукупності інституційно-інноваційних засад у бюджетному 
процесі, застосуванні системи показників ефективності та результативності 
бюджетних програм, яка ґрунтується на класифікації бюджетних програм від-
повідно до їх спрямованості з урахуванням особливостей кожної класифіка-
ційної групи, що створить відповідні умови для ефективного бюджетного 
впливу на результативність та якісний рівень економічних перетворень111  
Економічні стосунки, пов’язані з територіальним розподілом і перерозподілом 
національного доходу для забезпечення необхідними коштами потреб соціа-
льно-економічного розвитку та соціального захисту населення відповідних 
адміністративно-територіальних одиниць112  Бю
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Розробка основних напрямів формування та використання бюджетних коштів, 
виходячи із необхідності вирішення завдань, які стоять перед суспільством на 
певному етапі його розвитку113  
Сукупність різноманітних важелів та інструментів законодавчого, виконавчо-
го і контрольного характеру, за допомогою яких держава та органи місцевого 
самоврядування створюють умови ефективного ресурсного забезпечення для 
задоволення соціально-економічних потреб кожного регіону114 
Вплив на процеси економічного розвитку та їх складові за допомогою подат-
ків та видатків бюджету115 
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Узгоджене використання інструментів податкової та бюджетної політики, на-
правлене на збалансування економічного розвитку та згладжування циклічних 
коливань116 

Джерело: складено автором за даними  
Досліджуючи податкове регулювання, фахівці роблять акцент на вико-

ристанні заходів непрямого впливу у контексті перерозподілу доходів. Тобто 
первинним аспектом є перерозподіл доходів з метою наповнення доходної час-
тини бюджету. Вторинний аспект – яким чином вказані процеси впливають на 
економіку. 

Бюджетне регулювання також розглядається як перерозподільча діяль-
ність держави, однак розглядається вона у двох аспектах. У вузькому розумінні 
бюджетне регулювання направлене  на збалансування бюджетів та оптимізацію 

                                                 
110 Бюджетний менеджмент: Підруч./ [В. Федосов, В. Опарін, Л. Сафонова та ін.]; за заг. ред. 
В. Федосова. – К.: КНЕУ, 2004. – С.833. 
111 Запатріна І.В. Бюджетне регулювання економічного зростання/ Запатріна І.: автореф. дис. д.е.н., 
К.: НДФІ – 2008. – С.4. 
112 Юрій С.І. Антологія бюджетного механізму [монографія]/ С. Юрій, В. Дем’янишин. –  Тернопіль: 
Економічна думка. 2001. – С.89. 

113 Чугунов І.Я. Теоретичні основи системи бюджетного регулювання [навч. посіб.]/ І. Чугунов. – К.: 
НДФІ, 2005. – 259 с. 
114 Тріпак М.М. Прагматизм фіскального регулювання процесів формування місцевих бюджетів/ 
М. Тріпак: автореф. дис. канд. ек. наук. спец. 08.04.01. – Тернопіль: ТДЕУ, 2005. 
115 Black J. A Dictionary of economics. Second edition. Oxford university press. 2003. – 508 p. 
116 Lambertini L., Rovelli R. Monetary and Fiscal Policy Coordination and Macroeconomic Stabilization. A 
Theoretical Analysis// Dipatimento di Scinze Economiche Universita di Bologna. – 2003. – April 4. – P. 1 – 
35. 
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фінансового забезпечення територій. У широкому розумінні – управління дохо-
дами і видатками бюджету. У контексті нашого дослідження ми виходимо із 
більш широкого розуміння сутності бюджетного регулювання. 

Виходячи з етимологічного значення слова «фіск» – державна казна117, 
фіскальне регулювання можна розглядати як узгоджене використання інстру-
ментів бюджетного та податкового регулювання. Однак особливістю фіскаль-
ного регулювання є його роль у антициклічному регулюванні, попереджуванні 
кризових явищ та згладжуванні їх негативних наслідків. Зважаючи на роль фі-
нансових потоків у стимулюванні та поширенні кризових явищ в економіці 
(описана у п. 1.2), досягти цієї мети можна завдяки збалансуванню фінансових 
потоків та оптимізації їх перерозподілу. 

Необхідність дослідження податкового та бюджетного регулювання у 
взаємозв’язку, як фіскального регулювання, зумовлена специфікою оподатку-
вання, яке виступає важелем як податкового, так і бюджетного регулювання. 
Мета, завдання та зміст фіскального регулювання визначаються регулюючою 
функцією податків, тобто цей процес необхідний і від нього залежить не тільки 
рух фінансових потоків, але й динаміка економічного розвитку країни. Уза-
гальнюючи наявні підходи до визначення сутності фіскального, податкового та 
бюджетного регулювання фіскальне регулювання фінансових потоків визначи-
мо як механізм застосування сукупності інструментів і важелів, за допомогою 
яких держава створює умови для мобілізації необхідного обсягу фінансових ре-
сурсів та їх ефективного використання з метою забезпечення сталого економіч-
ного зростання та нейтралізації негативного впливу циклічних коливань. 

За формою впливу фіскальне регулювання належить до непрямих мето-
дів, що базуються не на прямому примушенні господарюючих суб’єктів, а на 
використанні їхніх економічних інтересів. Використовуючи засоби фіскальної 
політики, держава створює умови, за яких економічному суб’єкту стає вигідним 
враховувати інтереси держави у процесі своєї діяльності і нехтувати тим, що 
таким інтересам не відповідає і стає невигідним для самого економічного 
суб’єкта. 

Фіскальне регулювання ґрунтується на оптимізації реалізації фіскального 
і регуляторного потенціалу. У вітчизняних наукових виданнях досить давно ро-
биться наголос на необхідності гармонійного поєднання фіскальної і регулюю-
чої функції оподаткування. На базі неокласичної та кейнсіанської концепції  
макроекономічного регулювання досягти цього складно, виникає потреба у 
врахуванні не тільки особливостей економічного розвитку, але і потенційних 
реакцій учасників економічного процесу. На наш погляд, існує потреба у засто-
суванні інституціонального підходу, оскільки він дозволяє синтезувати існуючі 
податкові концепції з урахуванням національних особливостей, у тому числі 
менталітету. 

Інституціональна природа фіскального регулювання проявляється у різ-
них аспектах. По-перше, з позиції необхідності підтримки інституту держави. 

                                                 
117 Електронний словник [електронний ресурс]. – Режим доступу: 
http://www.slovnyk.net/?swrd=%D0%A4%D0%86%D0%A1%D0%9A. 
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По-друге, з позиції особливостей економічних відносин, які супроводжують 
формування податку та бюджету як фінансових інститутів. По-третє, з позиції 
визначення функціонального призначення фінансових інститутів в економічній 
системі. По-четверте, з позиції наявності трансакційних витрат на здійснення 
фіскального регулювання.  

З точки зору інституціональної теорії фіскальне регулювання можна роз-
глядати в контексті теорії контрактів. У теорії контрактів громадянин підкоря-
ється рішенням держави як гаранта виконання контрактів, стаючи агентом. 
Дж. Б’юкенен назвав цю двоякість «парадоксом підлеглого», людина сприймає 
себе одночасно і учасником процесу управління державою, і суб’єктом, якого 
примушують дотримуватися норм поведінки, які він, можливо, і не обирав118. 
Антиподом контрактної держави є держава експлуататорська, мета, задачі, ме-
ханізми їх вирішення є якщо не протилежними, то такими, що суттєво відріз-
няються у контрактній державі. Контрактна держава, на відміну від експлуата-
торської, робить акцент на еквівалентному обміні товарами і послугами за мі-
німальних трансакційних витрат (табл. 1.17). 

Таблиця 1.17 
Характеристики експлуататорської і контрактної держави119 

Показники Контрактна держава Експлуататорська держава 

Мета 
Максимізація сукупного доходу 
(ВВП) членів суспільства, зни-
ження трансакційних витрат 

Максимізація ренти (податкових 
надходжень) групи, яка контро-
лює державний апарат 

Задачі (функції) 
Гарант у ряді угод між індивіда-
ми, специфікації і захист прав 
власності 

Активне втручання в економічну 
і соціальну взаємодію, що не об-
межує контроль гаранта 

Засоби (викорис-
тання монополії чи 

насилля) 

Обмежуються соціальним дого-
вором і конституційними рамка-
ми 

Залежать тільки від політичної 
волі групи, яка контролює дер-
жаву 

Механізм           
вирішення        
проблеми        

принципал-агент 

Принципал – громадянин: меха-
нізми демократичного контролю, 
наявність конституційних рамок, 
наявність альтернатив. 
Принципал – держава: роз-
повсюджені норми легалізму 
(добровільного підкорення зако-
ну, в тому числі податковому). 

Принципал – громадянин: від-
сутній. 
Принципал – держава: викорис-
товується примус і насилля, 
спроби здійснення всезагального 
контролю (особливо в крайньому 
випадку тоталітарної держави) 

Бюджетне           
обмеження 

Жорстке обмеження демокра-
тичної процедури затвердження 
бюджету 

М’яке 

Основні статті    
доходів 

Податкові надходження, у першу 
чергу – від ринкових податків 

Конфіскаційні податки і непо-
даткові надходження 

Основні статті    
витрат 

Юстиція, правоохоронна 
діяльність 

Оборона, державне управління, 
правоохоронна діяльність 

 
                                                 
118 Олейник А. Институциональная экономика [учеб. пособие]/ А. Олейник. – М.: ИНФРА – М, 
2000. – С.354. 
119Олейник А. Институциональная экономика [учеб. пособие]/ А. Олейник. – М.: ИНФРА – М, 2000. –  
С.362. 



 

 53

Продовження таблиці 1.17 
1 2 3 

Основні способи 
покриття            

бюджетного       
дефіциту 

Позики на зовнішньому ринку 

Кредити ЦБ державі, позики на 
внутрішньому ринку, можливі 
відмова від виконання 
зобов’язань як вид конфіскацій-
ного податку 

Оптимальне фіскальне регулювання можливе тільки в умовах контракт-
ної держави, де можна забезпечити еквівалентний обмін між економічними 
агентами з мінімальними витратами. З позиції теорії контрактів існування екс-
плуататорської держави є неефективним і з часом закінчиться крахом. Кон-
трактна держава оптимально враховує інтереси громадян, ефективно формує 
доходи і здійснює витрати. Її вплив можна охарактеризувати як фіскально-
регулюючий, націлений на довгострокове економічне зростання на відміну від 
крайніх випадків фіскального регулювання (рис. 1.4). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 1.4. Типи фіскального регулювання 

Наслідки Наслідки 

ФІСКАЛЬНЕ РЕГУЛЮВАННЯ 

Мінімальні податки, мі-
німальні витрати       

бюджету 

Оптимальні податки, 
оптимальні витрати 

бюджету 

Максимальні податки,  
максимальні витрати 

Мінімальний податко-
вий тягар, мінімальні 
соціальні внески, міні-
мальні бюджетні інвес-

тиції 

Рівень оподаткування 
відповідає рівню віддачі 
з бюджету. Інвестиції з 
бюджету носять капі-
тальний характер 

Високий податковий тягар, 
висока частка державного 
сектору, висока питома вага 
бюджетних інвестицій, ви-
сока соціальна відповідаль-

ність держави 

Вплив Вплив Вплив 

Фіскально-регулюючий Фіскальний 

Фіскально-
перерозподільчий 

Регулюючий 

Наслідки 

Довгострокове еконо-
мічне зростання 

Короткострокове еконо-
мічне зростання 

Збільшення тіньо-
вого сектора 
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Фіскальне регулювання у більшості країн Західної Європи можна охарак-
теризувати як контрактне (табл. 1.18), оскільки держави намагаються збалансу-
вати власні інтереси та інтереси економічних агентів через гнучке фіскальне ре-
гулювання фінансових потоків. 

Таблиця 1.18 
Характерні риси фіскального регулювання в країнах ЄС 

Країна Прямі податки Непрямі податки Соціальні платежі
1 2 3 4 

Д
ан
ія

 

Найбільше в ЄС використання 
фіскальних можливостей оподат-
кування капіталу, прогресивне 
оподаткування доходів від підп-
риємницької діяльності для фізи-
чних осіб.  

Висока фіскальна ефек-
тивність, найвища в 
Європі ставка ПДВ,  
розгалужене акцизне 
оподаткування 

Висока гарантія 
соціальної захи-
щеності переваж-
но через систему 
страхування 

Ш
ве
ці
я,

  
Ф
ін
ля
нд
ія

 Фіскально значиме персональне 
оподаткування (для Фінляндії). 
Оподаткування доходів від під-
приємницької діяльності здійс-
нюється за високими пропорцій-
ними ставками. 

Висока фіскальна ефек-
тивність, розвинуте ак-
цизне оподаткування, 
диференційоване опо-
даткування ПДВ 

Високі розміри 
соціальних тран-
сфертів 

Бе
ль
гі
я,

  
Ф
ра
нц
ія

 

Бельгія – прогресивне персона-
льне оподаткування, застосуван-
ня податкових знижок.  
Франція – менший ступінь вико-
ристання фіскального потенціалу 
персонального оподаткування, 
однак високе оподаткування ко-
рпоративного прибутку із розга-
луженою системою податкових 
пільг інвестиційного характеру. 
Висока фіскальна ефективність 
майнових податків.  

Фіскальний потенціал 
специфічних акцизів 
використовується сла-
бо, оподаткування ПДВ 
ефективне і соціально 
справедливе 

Високий рівень 
оподаткування 
праці, високі со-
ціальні гарантії, 
реалізація потен-
ціалу соціального 
страхування 

А
вс
тр
ія

 

Фіскально значиме персональне 
прогресивне оподаткування  

Оподаткування ПДВ 
соціально справедливе 
(дві знижені ставки), 
використовується по-
тенціал специфічних 
акцизів 

Високі соціальні 
гарантії 

Іт
ал
ія

 Прогресивне персональне опо-
даткування. При оподаткування 
корпоративного прибутку засто-
совуються податкові знижки 

Максимально викорис-
товує регуляторний по-
тенціал ПДВ 

Соціальні гарантії 
помірні 

Н
ім
еч
чи
на

 Високе прогресивне персональне 
оподаткування, значиме оподат-
кування майна 

Ставка ПДВ одна з 
найнижчих в Європі, 
менш розвинене акциз-
не оподаткування 

Високі соціальні 
гарантії 
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Продовження таблиці 1.18 
1 2 3 4 

Л
ю
кс
ем

-
бу
рг

 
Прогресивне персональне опо-
даткування із нижчими міні-
мальною і максимальною став-
ками. Обмежений перелік пільг 

Оподаткування ПДВ 
соціально справедливе 
(стандартна ставка 15% 
і три знижені) 

Однакове наван-
таження соціаль-
них платежів на 
працедавця і пра-
цівника 

Н
ід
ер
ла
нд
и Прогресивне персональне опо-

даткування. Низький корпора-
тивний прибуток при обмежених 
пільгах 

Більша частина подат-
кової бази ПДВ опо-
датковується за стан-
дартною ставкою 19% 

Високі соціальні 
гарантії 

Джерело: складено автором 

Фіскальне регулювання фінансових потоків характеризується особливими 
по відношенню до інших форм регулювання передумовами зародження, роз-
витку та реалізації. Його інституціональними джерелами є: по-перше, існування 
держави як специфічного економічного та політичного інституту-виразника су-
спільних інтересів; по-друге, наявність та постійне зростання суспільних по-
треб, задоволення яких потребує активної участі держави у процесах розподілу, 
перерозподілу та споживанні національного продукту за допомогою фіскальних 
важелів; по-третє, особливості процесу продукування економічною системою 
фінансових потоків, етапами якого є акумулювання, розподіл, перерозподіл та 
споживання національного продукту, по-четверте, зростання обсягу трансак-
ційних витрат при збільшенні кількості інструментів фіскального регулювання. 

Фіскальне регулювання фінансових потоків у сучасних економічних сис-
темах відбувається в умовах інституціональної невизначеності та недостатно-
сті. Інституціональна невизначеність проявляється у стохастичному характері 
розвитку ринкових процесів та наявності ризику, який супроводжує всі еконо-
мічні процеси. Інституціональна недостатність проявляється у суперечливому і 
безсистемному характері фіскального регулювання фінансових потоків, що 
знижує ефективність розподілу і використання фінансових ресурсів, призво-
дить до значного зростання корупції та тіньового сектора економіки. У зв’язку з 
цим значно зростають трансакційні витрати, різноманітність яких обумовлю-
ється різноманітністю контрактних відносин у сфері державного регулювання 
загалом та фіскального зокрема. Саме тому важливим є вибір таких регулюю-
чих механізмів, які дозволили б мінімізувати трансакційні витрати у коротко-
строковому періоді та були б еластичними щодо оптимізації таких витрат у до-
вгостроковому періоді. 

Підсумовуючи викладене вище, функції фіскального регулювання можна 
зобразити наступним чином (рис. 1.6). 
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Рис. 1.6. Функції фіскального регулювання фінансових потоків 
Реалізація механізму фіскального регулювання передбачає використання 

двох основних груп важелів – пов’язаних із формуванням доходів і видатків 
бюджету. Дія яких реалізується через застосування відповідних інструментів. 

Питання про сутність і набір фінансових інструментів у вітчизняній фі-
нансовій літературі не нове, проте, це не означає, що існує чіткий підхід до об-
ґрунтування їх суті, класифікації і визначення напрямів дії. Аналіз публікацій 
вітчизняних фахівців показав, що визначенню сутності поняття «інструменти 
фіскального регулювання» більшість з них не приділяють значної уваги, а розг-
лядають їх у складі фінансових інструментів або окремо інструментів бюджет-
ної і податкової політики. Зокрема, В. Кудряшов розглядає інструменти фінан-
сової і бюджетної політики. До інструментів фінансової політики він відносить 
податки, збори, відрахування, інвестиції, ціни, тарифи і державні витрати120. 
Частково ми розділяємо позицію В. Кудряшова, оскільки, дійсно, податки, збо-
ри, відрахування, державні витрати можуть виступати засобами вирішення пос-
тавлених державою завдань. Проте віднесення до фінансових інструментів цін і 
інвестицій є спірним питанням. Якщо говорити про ціни, то вони можуть ви-
ступати знаряддям в руках держави за умови державного регулювання цін, що 
властиве в основному командно-адміністративній економіці. Проте говорити 
про ціну як фінансовий інструмент у ринкових умовах достатньо складно,  
оскільки в умовах конкурентного середовища ціна встановлюється виходячи із 
співвідношення попиту і пропозиції, можливість впливати на ціну продавці 
мають в умовах олігополії або монополії. Однак в умовах олігополії спроба ви-
користання ціни як фінансового інструменту приводить до виникнення ситуації 
                                                 
120 Кудряшов В.П. Фінанси [навч. посібник]/ В.П. Кудряшов. – Херсон: Олді-плюс, 2002 р.– 
С.325; Василик О.Д. Державні фінанси України [підручник]/ Василик О.Д., Павлюк К.Д. – 
К.: Центр навчальної літератури, 2003. – 608 с.; Фінанси [нач. посіб.]/ [В.С. Загорський, 
О.Д. Вовчак, І.Г. Благун, І.Р. Чуй]. – К.: Знання, 2006. – 247 с.; Финансы: ученик для вузов/ 
Под ред. проф. М.В. Романовского, проф. О.В. Врублевской, проф. Б.М. Сабанти. – М.: 
Юрайт. – М., 2002. – 504 с. 

ФУНКЦІЇ ФІСКАЛЬНОГО РЕГУЛЮВАННЯ 
ФІНАНСОВИХ ПОТОКІВ 

Інвестиційна Оперативного   
регулювання 

Переливання     
капіталу Антиінфляційна 

Стимулювання 
приросту органі-
зованих зао-

щаджень та інвес-
тицій 

Оперативне реагу-
вання на зміни 

кон’юнктури фінан-
сового ринку 

Переміщення фінан-
сових потоків з галу-
зей із надлишком ка-
піталу в галузі, де 
його не вистачає 

Зв’язування 
грошей шля-
хом здій-

снення інвес-
тицій 
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«цінової війни», а в умовах монополії без втручання держави продавець може 
збільшувати ціну, використовуючи її як інструмент максимізації прибутку, до 
тих пір, доки у покупців будуть гроші. Інвестиції можуть виступати фінансовим 
інструментом у разі, коли йде мова про бюджетні інвестиції. У протилежному 
випадку інвестиції – залежна величина, на яку мають вплив інші фінансові ін-
струменти (наприклад, податки). 

Інструменти бюджетної політики фахівці класифікують залежно від за-
вдань, які вона покликана вирішити121. Наприклад, для формування достатніх 
доходів для всіх ланок бюджетної системи фінансовими інструментами висту-
пають перелік і ставки податків і зборів, пільги по оподаткуванню, проведення 
операцій з капіталом.  

Для раціоналізації об’ємів і структури витрат бюджету визначають такі 
інструменти: розмежування загальних і капітальних витрат, визначення об’ємів 
державних інвестицій, державного кредиту, досягнення раціонального розміру 
державних гарантій по кредитах. Проте, на наш погляд, це швидше напрями 
фінансової політики, які, у свою чергу, можуть бути реалізовані за допомогою 
таких інструментів як бюджетні витрати, їх об’єми і структура. 

Також у вітчизняній науці вживається термін фінансовий інструментарій. 
Його розглядають його як сукупність фінансових важелів, стимулів, санкцій, 
нормативів і лімітів, за допомогою яких реалізується фінансова політика. Фахі-
вці122 відзначають, що фінансовий інструментарій нерозривно пов’язаний з фі-
нансовими методами. Під фінансовими методами вони розуміють методи впли-
ву фінансових відносин на господарський процес, формування і використання 
грошових фондів. Також вони виділяють фінансові важелі і фінансові стимули. 
Фінансові важелі це – податки, збори, обов’язкові платежі, відсотки за кредит, 
дотації, субсидії, субвенції, штрафи, а фінансові стимули – резервні  фонди, 
бюджетне фінансування, фінансові пільги. У вказаній праці дається ще одне ви-
значення фінансових важелів як сукупності інструментів, яка використовується 
у фінансових методах (прибуток, доходи, амортизаційні відрахування, цільові 
грошові фонди, фінансові санкції, процентні ставки по кредитах, депозитах, 
портфельні інвестиції, дивіденди і ін.)123. На нашу думку, такий підхід частково 
нівелює різницю між фіскальними інструментами і фіскальними важелями. Фі-
скальні важелі є поняттям загальним, а інструменти конкретизують їх вплив. 
Підводячи підсумок, ми вважаємо, що під фіскальними важелями слід розуміти 
засоби впливу на рух фінансових потоків, а фіскальні інструменти   розглядати 
як засоби реалізації напряму і сили дії фіскальних важелів (табл. 1.19). 

 
Таблиця 1.19 

Важелі та інструменти фіскального регулювання фінансових потоків 
                                                 
121 Филимоненков А.С. Финансы предприятий [уч. пособие]/ А.С. Филимоненков. – К.: Ника-Центр, Эльга, 
2004. – 242 с.; Финансы [ученик для вузов]/ Под ред. проф. М.В. Романовского, проф. О.В. Врублевской, проф. 
Б.М. Сабанти. – М.: Юрайт. – М., 2002. – 504 с. 
122 Данілов О.Д., Серебрянський Д.М. Фінанси у питаннях і відповідях [навч. посібник]/ За загальн. ред. 
О.Д. Данілова. – К.: «ВД «Комп’ютерпрес», 2006. – 444 с. 
123 Данілов О.Д., Серебрянський Д.М. Фінанси у питаннях і відповідях [навч. посібник]/ За загальн. ред. 
О.Д. Данілова. – К.: «ВД «Комп’ютерпрес», 2006. – С.57. 
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Фіскальні важелі Фіскальні інструменти 
Податкове навантаження 

Податкові ставки (пропорційні чи прогресивні; диференційовані ставки)
Податкові пільги (стимулюючі чи підтримуючі) 

Спеціальні режими оподаткування 
Альтернативні режими оподаткування 

Доходна   скла-
дова 

Розстрочення і відстрочення податкових платежів 
Структура видатків бюджету 

Бюджетні інвестиції 
Трансферти 

Видаткова скла-
дова 

Бюджетний дефіцит (активний) 
Джерело: складено автором  
Класифікація інструментів доходної складової була побудована на основі 

напрацювань вітчизняних вчених (додаток Е). Дія податкових важелів реалізу-
ється за допомогою таких інструментів, як перелік податків, податкові ставки, 
база оподаткування, податкові пільги. Будучи одними з найдієвіших, податкові 
інструменти є одними з найнебезпечніших, оскільки необхідно прораховувати 
наслідки їх впливу на економіку з урахуванням часового лагу. 

Короткостроковий ефект впливу податків пов’язаний із зміною податко-
вих ставок або, так званих, автономних податків, які безпосередньо змінюють 
доходи і, відповідно, величину споживання. Тобто, у даному випадку, податки 
впливають, перш за все, на сукупний попит, зміна якого стимулює динаміку 
пропозиції. Проте для того, щоб ефект від зміни податків став очевидним, не-
обхідний певний проміжок часу, а також упевненість споживачів у тривалості 
дії нових податків. У зв’язку з цим використання податків як інструментів фіс-
кального регулювання значною мірою ускладнюється, а часті зміни податково-
го законодавства в країні роблять неможливим відстежування їх стимулюючого 
впливу на економіку. Іншою складністю є невраховані доходи підприємств і 
населення, а також грошові перекази мігрантів. 

Найпоширенішою думкою є те, що найбільший вплив на динаміку еко-
номічного розвитку має податкове навантаження, причому із збільшенням по-
даткового навантаження обов’язково відбуватиметься економічний спад. На 
наш погляд, такі твердження є занадто категоричними, оскільки показник за-
гального податкового навантаження на економіку не дає уявлення про те, яке 
реальне податкове навантаження несуть окремі галузі, території та економічні 
суб’єкти. Застосовуючи податкове навантаження як інструмент фіскального ре-
гулювання необхідно враховувати цей нюанс. 

Регулюючий вплив податкових важелів фіскального регулювання на су-
купний попит і рівень доходів, а через них і на рух фінансових потоків,         
проблематичний у сучасних умовах для України також через різну структуру 
податків. Типовою для розвинених країн є висока питома вага прибуткових по-
датків з громадян в сукупних податкових доходах бюджету. Наприклад, в США 
питома вага податків на доходи фізичних осіб в загальній сумі податків складає 
близько 40%, а податків на доходи корпорацій – 10%, Великобританії  26% і 
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11% відповідно, Італії – 25 % і 9%, Японії – 20% і 12%124. Це дає можливість іс-
тотно впливати на рівень сукупного попиту через ставки прибуткового податку. 
В Україні ситуація діаметрально протилежна, через низькі доходи більшої час-
тини громадян України. Все це дає підстави зробити припущення, що на сього-
днішній день для української економіки податкове стимулювання сукупного 
попиту через вплив на доходи фізичних осіб і споживання певною мірою зали-
шається проблематичним. Реалізувати такий вплив буде можливим тоді, коли 
відбудеться реальне зростання легальних доходів населення. 

Досліджуючи вплив податкових інструментів на регулювання фінансових 
потоків, необхідно виходити з того, що фактичний тягар податку в кінцевому 
розрахунку все одно приходиться на людей. Насамперед, це видно через коли-
вання цін у результаті зміни оподаткування. Класичним прикладом в даному 
випадку виступають акцизи – формально обов’язок по нарахуванню і сплаті ак-
цизів покладений на підприємства, які займаються виробництвом підакцизних 
товарів, але, з огляду на те, що акцизи закладаються в ціну товару, насправді 
тяжкість цих податків перекладена на споживачів відповідної продукції. Таким 
чином, ми повністю погоджуємося із затвердженням В. Андрущенка і 
О. Данілова, що фірми, корпорації, компанії, банки і так далі виступають лише 
посередниками або формальними платниками податків. Реальний тягар подат-
ків несуть акціонери, робітники, землевласники, споживачі, самі бізнесмени, 
нарешті. Зрештою всі ефекти оподаткування – позитивні і негативні – відбива-
ються на людях125. Така роль податкових інструментів дозволяє вести мову про 
їх вплив і на фінансову рівновагу в державі, яка проявляється як збалансування 
руху вхідних і вихідних фінансових потоків між секторами економічної систе-
ми. 

Одним з головних напрямів дії податкових інструментів є стимулювання 
інвестицій. Якщо звернутися до кейнсіанської теорії, то стимулювання попиту 
на інвестиційні товари означає також стимулювання пропозиції, оскільки зрос-
тання інвестицій в основний капітал означає зростання капіталу в економіці, 
що, у свою чергу, може стати чинником нарощування темпів економічного роз-
витку. Слід додати, що чутливість інвестицій до зміни оподаткування також ви-
значається структурою джерел їх фінансування, характерною для окремих галу-
зей або підприємств. За різними оцінками, в українській економіці велика час-
тина інвестицій в розвиток виробництва здійснюється за рахунок власних засо-
бів підприємств. У зв’язку з цим особливого значення набувають такі податкові 
важелі, які дозволяють знизити величину оподатковуваного прибутку, – при-
скорена амортизація основних фондів, інвестиційний податковий кредит або 
інвестиційна податкова знижка, податкові пільги на здійснення інноваційної ді-
яльності тощо.  

Особливе місце серед інструментів податкового впливу займають альтер-
                                                 
124 Паєнтко Т.В. Прибуткове оподаткування в Україні: сучасний стан та перспективи розвит-
ку [монографія]/ Т.В. Паєнтко. – К.: Комп’ютерпресс, 2007 р. 
125 Андрущенко В.Л. Податкові системи зарубіжних країн [навч. посібник]/ В. Андрущенко, 
О. Данілов/ За загальн. редакцією М.Я. Азарова.- К.: Вид. дім «Комп'ютерпрес», 2004. – 
С.62-61. 
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нативні та спеціальні режими оподаткування. Альтернативні режими оподатку-
вання можуть бути використані як альтернатива загальній системі оподатку-
вання (наприклад, спрощена система оподаткування, обліку і звітності). Пози-
тив таких режимів полягає у тому, що у короткостроковому періоді вони мають 
значний стимулюючий ефект (створення нових робочих місць, збільшення по-
даткових надходжень тощо), однак у довгостроковому періоді такий ефект ні-
велюється через зростання ризику використання економічних суб’єктів, які 
знаходяться на альтернативній системі оподаткування, у тіньових схемах руху 
фінансових потоків. 

Спеціальні режими оподаткування застосовуються до суб’єктів господа-
рювання, які займаються особливо важливими для країни видами діяльності 
(наприклад, енергозбереження, інновації тощо). Вони є локальним засобом фіс-
кального регулювання і за умов якісного моніторингу можуть бути досить  
ефективними. 

Розстрочення та відстрочення податкових платежів як інструмент фіс-
кального регулювання має локальне значення і є запобіжним заходом у випадку 
загрози банкрутства для окремих економічних суб’єктів. 

Таким чином, використовуючи податкові інструменти фіскального регу-
лювання, держава може активно впливати на рух фінансових потоків та досяга-
ти необхідного їй їх спрямування. 

Вплив важелів видаткової складової чітко визначається змінами в двох 
сферах: 

- збільшення державних витрат, підвищення сукупного попиту, збіль-
шення рівня зайнятості населення, що, в цілому, потребує збільшення доходної 
частини бюджету; 

- збільшення доходної частини бюджету, яке відбувається за рахунок 
збільшення податкових надходжень, і означає, зменшення доходів платників 
податків, погіршення їх матеріального добробуту, найгірші наслідки це має в 
період економічних криз. 

Структура бюджетних витрат має значний вплив не тільки на динаміку 
економічного розвитку, але і на соціальні процеси. Так, якщо структура бюд-
жетних витрат не відповідає обсягу зібраних податків, це сприяє зростанню со-
ціальної напруги у суспільстві. 

Ще одним дієвим інструментом є бюджетні інвестиції. Однозначних оці-
нок впливу бюджетних інвестицій рух фінансових потоків в економічній літе-
ратурі немає, що зумовлено їх подвійною природою. З однієї сторони, бюджет-
ні інвестиції є фінансовим потоком, з іншої сторони, вони є інструментом, який 
здійснює вплив на інші види фінансових потоків Позиція економістів при ви-
рішенні цієї проблеми залежить, в основному, від того, яку роль вони відводять 
державі в регулюванні економічних процесів. Прихильники ліберальної течії 
стверджують, що держава не здатна ухвалювати ефективні інвестиційні рі-
шення. Воно здатна концентрувати ресурси, але з високим ступенем вірогідно-
сті можна чекати, що їх концентруватиме не там, де це необхідно, і використо-
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вувати їх не щонайкраще126. Поширеною є діаметрально протилежна думка із 
цього приводу – роль бюджетних інвестицій оцінюється однозначно позитив-
но127. Існують і помірні підходи до оцінки необхідності бюджетних інвестицій. 
В. Гєєць визнає необхідність закріплення за державою ролі ініціатора подаль-
ших економічних перетворень, які дозволять реформувати існуючу модель сто-
сунків в економіці128. 

Підсумовуючи, варто відмітити, що у будь-якому випадку бюджетні ін-
вестиції повинні прямувати на вирішення пріоритетних завдань, які ставить пе-
ред собою держава. На основі аналізу публікацій вітчизняних і зарубіжних фа-
хівців щодо суті і видів бюджетних інвестицій, ми пропонуємо уточнити їх кла-
сифікацію (табл. 1.20). 

Таблиця 1.20 
Укрупнена класифікація бюджетних інвестицій 

Класифікаційна ознака Значення 
Фінансування проектів, які не мають альтернативних 

джерел 
Капітальні вкладення Компенсація втрати основних фондів суб’єктам        

підприємницької діяльності через стихійні лиха та   
техногенні катастрофи 

Створення муніципальних підприємств 
Підтримка державних та          

муніципальних підприємств Фінансування відтворення основних фондів     
державних і муніципальних підприємств 

Збільшення частки держави і місцевих органів 
влади в статутних капіталах державних та         

комунальних підприємств 
Стимулювання інноваційно-інвестиційної         

активності 
 

Подолання відсталості окремих галузей та регіонів 
 

Інвестиційні кредити 

Вирішення інших проблем, які вимагають         
залучення коштів 

За сферою вкладання: бюджет-
ний сектор та соціальне           

забезпечення 

Зростання рівня соціального забезпечення та          
запобігання зростанню соціальної напруги 

реальний сектор економіки та 
розвиток інфраструктури 

Зростання конкурентоспроможності національної  
економіки 

Джерело: складено автором  
Особливістю капітальних вкладень як фінансового потоку є наявність пе-

рерозподільного ефекту, який розповсюджується на різні сектори економіки і 
може забезпечувати зменшення соціальної нерівності, вирівнювання економіч-
                                                 
126 Экономика переходного периода. Очерки экономической политики посткоммунистичес-
кой России 1998–2002. – М.: Институт экономики переходного периода, 2003. – С. 82 
127 Калюжний В. Роль державних витрат та інвестицій у ринкових економіках/ 
В. Калюжний// Вісник Національного банку України. – 2003. – №9. – С. 61. 
128 Трансформаційні процеси та економічне зростання в Україні [монографія]/ За ред. акаде-
міка НАН України В.М. Гейця. – Х.: Вид-во «Форт», 2003. – С.39. 
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ного розвитку регіонів і тому подібне. Проте такі інвестиції повинні складати 
невелику частку бюджетних витрат, оскільки проконтролювати доцільність їх 
здійснення і ефективність використання досить складно. 

Іншою формою бюджетних інвестицій є створення і підтримка функціо-
нування державних і комунальних (муніципальних) підприємств. Існують сфе-
ри економічної діяльності, в яких суб’єкти господарювання даної форми влас-
ності функціонують ефективніше. До них, як правило, належать природні мо-
нополії або галузі, в яких єдиними споживачами продукції є держава або орга-
ни місцевого самоврядування. 

Ще однією з форм бюджетних інвестицій є інвестиційні кредити, які в 
Україні не дуже поширені. Мета їх надання – активізація інноваційного розвит-
ку економіки, підвищення екологічної безпеки підприємств, економія енергії і 
тому подібне. До їх переваг можна віднести те, що вони мають найменший пе-
рерозподільний ефект, і найбільший стимулюючий, оскільки бюджетні ресурси 
надаються в позиковій формі. На нашу думку, з метою нарощування темпів со-
ціально-економічного розвитку держави доцільно розвивати саме практику на-
дання інвестиційних кредитів, адже повернені кредити можуть накопичуватися 
для подальшого інвестування. 

Також заслуговує на увагу на такий інструмент як бюджетний дефіцит. 
Його дія є комплексною і пов’язаний з дією інших фінансових інструментів і 
важелів. Це пояснюється тим, що за наявності дефіциту бюджету держава 
приймає різні заходи щодо його зменшення або ліквідації взагалі. Вони мають 
бути направлені, з одного боку, на стимулювання збільшення грошових над-
ходжень до бюджету держави, а з іншого – на зменшення витрат по різних 
статтях. До найбільш поширених заходів, направлених на зменшення бюджет-
ного дефіциту належать: 

- збільшення ставок оподаткування юридичних і фізичних осіб; 
- державні позики у вигляді випуску державних цінних паперів; 
- зміна структури інвестування державних коштів і вкладення їх в ті 

галузі економіки, які дають можливість отримати великі прибутки; 
- поступове зменшення державного фінансування і тому подібне.  
Формування нового інституціонального середовища фіскального регулю-

вання фінансових потоків, яке базується, з одного боку, на чіткому дотриманні 
прав платників і забезпеченні взаємозв’язку між податками і зустрічним пото-
ком суспільних благ, з іншого на створенні системи достатніх інституціональ-
них обмежень дискреційних дій органів виконавчої влади у сфері податкової 
політики, у тому числі, введення законодавчих гарантів недопущення будь-яких 
проявів податкової дискримінації та збалансування інтересів, прав і обов’язків 
усіх учасників податкових відносин. 

Методологія фіскального регулювання фінансових потоків має врахову-
вати такі їх характерні ознаки як рух у вартісній формі, цілеспрямованість, ви-
сокий ступінь організованості, регламентованість та необхідність здійснення 
контролю за виконанням регламенту руху фінансових потоків. 

Фіскальне регулювання фінансових потоків має бути адекватним не тіль-
ки інтересам окремих економічних агентів, але і держави в цілому, відповідати 
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пріоритетним інтересам державної економічної та соціальної політики. Тому 
для оцінки фіскального регулювання фінансових потоків необхідно розробити 
систему критерії доцільності застосування інструментів фіскального регулю-
вання. Серед вітчизняних дослідників спроба розробити такі критеріїв для за-
стосування податкових інструментів була зроблена О. Найденком129. На думку 
О. Найденка, інструменти податкового регулювання будуть доцільними, якщо 
за всіма критеріями спостерігається позитивна динаміка. З точки зору фіскаль-
ного регулювання руху фінансових потоків таку класифікацію необхідно роз-
ширити (табл. 1.21), а критерії визначати відповідно до умов мінливості навко-
лишнього середовища. 

Таблиця 1.21 
Критерії доцільності застосування інструментів фіскального регулювання 

Критерій Характеристика успішності 

Рівень збирання податків Збільшується адекватно до темпів зростання 
ВВП 

Рівень виконання бюджетних зо-
бов’язань Виконання у повному обсязі 

Рівень віддачі від зібраних податків Не менше 80% 
Величина бюджетного дефіциту, його 
параметри та швидкість зростання дер-

жавного боргу 

Мінімізація бюджетного дефіциту, зростання 
якого виправдовується фінансуванням іннова-
ційних витрат, зменшення державного боргу 

Динаміка ВВП Зростання реального ВВП 
Рівень монетизації бюджетного дефіциту Зменшення 

Рівень безробіття Зменшення 
Величина податкового боргу Зменшення 

Величина простроченої заборгованості з 
оплати праці через відсутність бюджет-

ного фінансування 
Зменшення та ліквідація 

Рівень тіньової економіки Зменшення 
Обсяг трансакційних витрат Зменшення 

Питома вага збиткових підприємств Зменшується порівняно з минулим роком або 
плановими показниками звітного року 

Податковіддача Зростає адекватно темпам зростання ВВП 

Фіскальна достатність Обсяг мобілізованих податків має забезпечувати 
фінансування потреб відповідної території 

Активність фінансових потоків Зростає 
Важкість оподаткування Знижується 
Трансакційні витрати Знижуються 

Джерело: складено автором  

Механізм фіскального регулювання руху фінансових потоків, адекватний 
умовам національної економіки, повинен відповідати двом основним умовам: 
по-перше, стимулювати одночасно продуктивну та доходотворчу функцію фі-
нансових потоків, а по-друге, здійснювати подвійний тиск на стимули до мобі-

                                                 
129 Найденко А.Е. Обоснование целесообразности и спользования инструментов налогового 
регулирования/ А. Найденко// Актуальные проблемы налоговой политики. – Екатеринбург-
Москва-Харкьов, 2009. – С. 180 – 184. 
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лізації внутрішніх фінансових ресурсів, які перебувають у формі неорганізова-
них заощаджень населення або у тіньовому секторі економіки. Приведення  
функціонуючого фіскального механізму у відповідність до вказаних вимог до-
сягається через оптимізацію податкового тягаря на суб’єктів господарювання 
реального сектору економіки та реструктуризацію державних видатків у        
напрямку посилення фінансової підтримки підприємств не фінансового сектору 
економіки.  

Окрім того, важливою особливістю фіскального регулювання у сучасних 
умовах є його відповідність умовам економічної турбулентності. В умовах тур-
булентності не може бути одного плану фіскального регулювання для кризи, 
іншого для стабільності, фіскальне регулювання має бути гнучким, розрахова-
ним на швидку адаптацію до змін навколишнього середовища. 

Реалізація механізму фіскального регулювання фінансових потоків відбу-
вається через застосування інструментів фіскального регулювання для досяг-
нення визначеної цілі (табл. 1.22). 

Таблиця 1.22 
Цілі та інструменти фіскального регулювання фінансових потоків 
Ціль фіскального           
регулювання 

Параметри фінансових   
потоків, на які необхідно 

вплинути 

Інструменти фіскального      
регулювання 

Збалансування вхідних і  
вихідних фінансових        

потоків 

Обсяг, інтенсивність,       
напрям руху 

Податкові ставки, пільги, 
спеціальні та альтернативні 
режими оподаткування,      

видатки бюджету 

Раціоналізація перерозподі-
лу фінансових потоків Обсяг, напрям руху 

Податкові ставки, пільги, 
спеціальні та альтернативні 
режими оподаткування,    
трансферти, бюджетні        
інвестиції, бюджетний        

дефіцит 

Мінімізація відтоку фінан-
сових потоків в неофіційний 

сектор економіки 
Напрям руху 

Податкове навантаження, по-
даткові ставки, пільги, спеці-
альні та альтернативні режи-
ми оподаткування, видатки 

бюджету 
Стимулювання приросту 
організованих заощаджень 

Обсяг, інтенсивність,      
напрям руху 

Податкові пільги, структура 
видатків бюджету 

Стимулювання приросту 
інвестицій 

Обсяг, інтенсивність,       
напрям руху 

Податкове навантаження, по-
даткові ставки, пільги, спеці-
альні та альтернативні режи-
ми оподаткування, бюджетні 

інвестиції 

Згладжування циклічних 
коливань в економіці,       

зниження рівня             
турбулентності 

Обсяг, інтенсивність,        
напрям руху 

Податкові ставки, пільги, 
спеціальні та альтернативні 
режими оподаткування,       

структура видатків бюджету, 
трансферти, бюджетні        

інвестиції 

Джерело: складено автором  
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Узагальнюючи особливості фіскального регулювання руху фінансових 
потоків, можна зробити висновок, що йому властива інституціональна природа, 
яка проявляється у наступних аспектах: 

1. Фіскальне регулювання як сукупність норм, які впорядковують взає-
модію економічних агентів з приводу регулювання руху фінансових по-
токів. Норма є базовим інститутом взаємодії економічних агентів, яка 
визначає як повинні поводитися агенти у тих чи інших умовах. У випад-
ку фіскального регулювання фінансових потоків ми маємо справу з нор-
мами, які регулюють багатосторонні відносини, що зумовлено специфі-
кою руху фінансових потоків. Як було відмічено вище, такий рух може 
відбуватися у середині секторів економіки, між секторами і виходити за 
межі країни. 
2. Фіскальне регулювання як сукупність правил гри. Це зумовлено тим, 
що фіскальне регулювання здійснюється у відповідності з формальними 
і неформальними правилами, які встановлює держава. 
3. Фіскальне регулювання як сукупність поведінкових стереотипів. Ця 
риса проявляється у різних аспектах, наприклад, знижуючи ставку опо-
даткування прибутку для інвесторів, законодавець керується поведінко-
вим стереотипом «менші податки – більші інвестиції». Однак поведінко-
ві стереотипи є багатоваріантними, у нашому прикладі інвестор може 
керуватися іншим стереотипом – «менші податки – більший ризик», то-
що. 
4. Фіскальне регулювання як система контрактів. Контрактна система 
проявляється у необхідності дотримання паритету між зібраним подат-
ками та здійсненими видатками. 
Все це зумовлює необхідність використання інституціонального підходу 

у регулюванні фінансових потоків, який дозволяє досліджувати специфіку фіс-
кального регулювання фінансових потоків в реальному економічному житті, а 
не в рамках вузьких теоретичних моделей. Інституціональний підхід дозволяє 
не тільки пояснити економічні явища, а зрозуміти їх, описуючи поведінку еко-
номічних агентів, яка і формує ці явища. 

Інститути як способи мислення людей зумовлюються інстинктами, звич-
ками, стереотипами, традиціями, які панують у певному суспільстві. Вони змі-
нюються при зміні відповідних обставин, еволюціонують разом з еволюцією 
економічної системи, однак зміни в інституціональному середовищі відбуваєть-
ся набагато повільніше через консервативність інститутів. Їх консервативність 
зумовлює негативне сприйняття будь-чого нового, тому всі зміни у суспільстві 
відбувається через певне тертя. Такі труднощі у змінах світогляду людей стри-
мують економічний розвиток, оскільки більшість людей прагне стабільності та 
спокою і чинить опір навіть тим змінам, які у майбутньому покращать їх до-
бробут. Якщо у суспільстві панує група людей, які підвищують рівень власного 
добробуту за рахунок перерозподілу наявних ресурсів, а не за рахунок примно-
ження багатства суспільства, то вона намагатиметься законсервувати наявний 
інституціональний порядок, що спровокує гальмування подальшого економіч-
ного розвитку. Тому обираючи комбінацію інструментів фіскального регулю-



 

 66 

вання руху фінансових потоків з урахуванням інституціонального фактора, не-
обхідно керуватися мотивом забезпечення економічного зростання країни, а не 
тимчасовим розподілом ресурсів. 

 

Резюме 
Використання терміну «фінансові потоки» обумовлене зростаючою ди-

намічністю розвитку економічних систем, коли статичних понять, таких як фі-
нансові ресурси і капітал стає недостатньо для здійснення макроекономічних 
досліджень. Категорія «фінансові потоки» дає можливість точніше визначити 
об’єкт управління, а через нього якісніше обґрунтувати форми і методи фіс-
кального регулювання переливання капіталу. 

У загальному розумінні фінансовий потік – це напрям руху фінансових 
ресурсів або їх рух. Нами фінансовий потік визначено як циркулюючу вартість 
між секторами економіки країни та її зовнішнім середовищем, рух якої обумов-
лений мотивами створення нової вартості або зменшенням ризиків. Фінансові 
потоки країни генеруються на рівні домогосподарств, підприємств не фінансо-
вого сектору, державного сектору та фінансових посередників. На рівні кожно-
го із секторів під впливом визначених мотивів формуються вхідні і вихідні фі-
нансові потоки. 

Фінансові потоки як об’єкт фіскального регулювання є надзвичайно скла-
дним явищем і у випадку невдалого регулювання їх руху зростає ймовірність 
виникнення кризових явищ в економіці. Динаміка фінансових криз за останній 
період часу вказує на необхідність нового теоретичного фундаменту регулю-
вання руху фінансових потоків, яким можуть стати здобутки нових інститу-
ціональних течій. 

Домінуючим фактором міжнародного руху фінансових потоків є глобалі-
зація, яка зменшує бар’єри для переливання капіталу, однак збільшує ризики 
криз. Глобалізація сприяє розподілу коштів на користь розвинених країн, що 
також є однією з причин фінансової нестабільності. 

У загальному розумінні фіскальне регулювання – це узгоджене вико-
ристання методів бюджетного та податкового регулювання. Фіскальне регулю-
вання фінансових потоків – сукупність інструментів та важелів, за допомогою 
яких держава створює умови для мобілізації необхідного обсягу фінансових ре-
сурсів та їх ефективного використання з метою забезпечення сталого економіч-
ного зростання. З точки зору інституціональної теорії фіскальне регулювання 
можна розглядати у контексті теорії контрактів. 

Фіскальне регулювання фінансових потоків здійснюється за допомогою 
бюджетних і податкових важелів, вплив яких реалізується через відповідні ін-
струменти. Застосовуючи інструменти фіскального регулювання, держава має 
керуватися мотивом довгострокового економічного зростання, а не тимчасовим 
перерозподілом фінансових ресурсів. Інституціональна природа фіскального 
регулювання проявляється у таких ознаках: фіскальне регулювання як сукуп-
ність норм, фіскальне регулювання як сукупність правил гри, як сукупність по-
ведінкових стереотипів та система контрактів. 
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РОЗДІЛ ІІ 
ІНСТИТУЦІОНАЛЬНІ ПІДХОДИ У МЕТОДОЛОГІЇ РЕГУЛЮВАННЯ 

ФІНАНСОВИХ ПОТОКІВ 
 

2.1. Інститути та їх роль в організації суспільно-економічних            
відносин 

В усі часи люди здійснюють свою діяльність з урахуванням обмежень, які 
встановлюються державою, релігією або іншими членами суспільства. Такі об-
меження, здебільшого, є корисними, оскільки в умовах неповної інформації  
дозволяють приймати рішення швидше і з меншими затратами. Однак, якщо 
вести мову про неформальні обмеження і особливості реакції членів суспіль-
ства на них, то все виявляється набагато складніше, оскільки в такому випадку 
прогнозувати поведінку економічних суб’єктів набагато складніше, а час і ви-
трати на прийняття необхідних рішень збільшуються. 

На початку ХХ століття економічна наука позиціонувалася як самостійна 
і відособлена від інших напрямів знань. Однак із зміщенням акцентів у бік со-
ціології та психології, застосування їх досягнень іншими науками були створені 
передумови до проникнення методологічного інструментарію цих наук в еко-
номіку. Це сприяло формуванню і розповсюдженню ідей інституціоналізму в 
економічній сфері. 

Яскравим прикладом прояву цих ідей можна вважати працю шведського 
вченого Г. Мюрдаля «Азіатська драма: дослідження бідності народів». Ідея 
«азіатської драми» Г. Мюрдаля розкриває глибокий розрив між західною і схід-
ною цивілізаціями, підкреслюючи те, що вони є абсолютно різними. 
Г. Мюрдаль критикує підходи західноєвропейських вчених щодо аналізу роз-
витку країн третього світу шляхом проекції досвіду західних країн на абсолют-
но інші традиції країн, що розвиваються. Вчений акцентує увагу на особливос-
тях культурних цінностей азіатських народів, які визначають роль держави, ні-
велюючи реальний контраст між демократичними і авторитарними режимами у 
цьому світі130.  

Представляє науковий інтерес позиція автора щодо причин низького рів-
ня розвитку економіки досліджуваних країн. Головною причиною Г. Мюрдаль 
вважає не політичні чи економічні чинники, а недовикористання людського ка-
піталу. Низька продуктивність праці зумовлена відсутністю зацікавленості в її 
результатах та зневажливому ставленні до фізичної праці. Як з’ясовує 
Г. Мюрдаль, в цьому винні не зовнішні фактори, а сама система «азіатських 
цінностей»131. Саме такі висновки заклали основи інституціональних до-
сліджень в інших науках, оскільки система цінностей – це одна із складових ін-
ституту. 

Поняття «інститут» знайшло широке розповсюдження у багатьох галузях 
знань, змінивши погляди на природу багатьох суспільних явищ – ідеологію, 

                                                 
130 Мюрдаль Г. Азіатська драма: дослідження бідності народів.: монографія., 1968 р. – С. 202-
205. 
131 Там же. – С. 100. 
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сім’ю, державу, власність тощо. Еволюція тлумачення поняття «інститут» три-
ває і нині (табл. 2.1). 

Таблиця 2.1 
Визначення сутності поняття «інститут» 

Автор Тлумачення сутності  
1 2 

Т. Веблен Стійкі звичаї мислення, які характерні для великої спільноти людей132  
Т. Парсонс Набори правил, які задані соціально133 

Д. Лафт 
Термін «інститут» можна використовувати для позначення тих організа-
цій, в яких колективне існування не передбачає досягнення результату, 
який можна об’єктивно виміряти134 

Е. Жамс Сформовані і освячені юридичним авторитетом звичаї. Всі інститути сво-
їми коренями мають свідомі риси колективної психології135  

У. Гамільтон 
Інститут – мовний символ для кращого опису групи суспільних звичаїв. 
Вони означають переважний та постійний спосіб мислення, який став 
звичкою для групи або звичаєм для народу136 

Д. Норт Інститут – це певні правила гри в суспільстві, тобто придумані людьми 
обмеження, які направляють взаємодію людей в певне русло137 

Т. Егертсон Інститути – це множина правил, яка управляє міжособистісними відноси-
нами138 

Дж. Комонс Інститут – це колективна дія по контролю, лібералізації та розширенню 
індивідуальних дій139  

О. Носова 

Поняття «інститут» в інтерпретації автора є збірним і включає три групи: 
інститути як норми та правила, інститути як організації, інститути як 
стійкі суспільні структури і явища. На основі цього дається таке визна-
чення терміну «інститут»: суспільні правила та норми, які або виступають 
у своєму власному вигляді, або втілюються в організаціях та інших су-
спільних явищах, що мають тривалий, стійкий чи повторюваний характер. 
Крім цього, виділяється ряд явищ, пов’язаних з поняттям «інститут», які 
повинні враховуватися в інституціональному аналізі – трансакційні витра-
ти, інформація, стимул, мотив140  

 
 
 

                                                 
132 Веблен Т. Теория праздного класса. – М.: Прогресс, 1984. – С.46. 
133 Parsons T. Structure and Process in Modern Societies. Glencoe, 1960. – Р.51. 
134 Лафта Д. Эффективность менеджмента организаций. – М., 1999. – С.28. 
135 Жамс Э. История экономической мысли ХХ века. – М.: Прогресс, 1959. – С. 92. 
136 Основи економічної теорії: політекономічний аспект [підручник]/ [Г.Н. Климко, 
В.П. Нестеренко, Л.О. Каніщенко та ін.]/ За ред. Г.Н. Климка, В.П. Нестеренка. – 2-ге вид., 
перероб. і доп. – К.: Вища шк.. – Знання, 1997. – С. 83. 
137 Норт Д. Інституції, інституційна зміна та функціонування економіки. Пер. з анг. 
І. Дзюбка, К.: Основи, 2000. – С.11. 
138 Эггертсон Т. Экономическое поведение и институты/ Пер. с англ. – М.: Дело, 2001. – С.87. 
139 Commons John R. 1932– 33. «The Problems of Correlating Law, Economics and Ethics», Wisc. 
Law. – Rew.8:1. – Р. 3 – 26. 
140 Носова О.В. Інституціональні основи і форми стимулювання економічного розвитку/ 
О. Носова: автореф. дис. канд. ек. наук. спец. 08.00.01 – економічна теорія та історія еконо-
мічної думки. – Х.: ХНУ імені В. Каразіна, 2007. – С.8. 
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Продовження таблиці 2.1 
1 2 

О. Лощихін 
Інститути являють собою форму прояву інстинктів, звичок, традицій, що 
панують у суспільстві і обумовлюють протікання економічних процесів, 
та вказують на їх соціальне спрямування141 

О. Шепеленко Сукупність формальних і неформальних правил поведінки суб’єктів еко-
номічних, соціальних, політичних і суспільних відносин142  

О. Вільямсон 
Інститути розглядаються як механізми управління контрактними відноси-
нами. Тому головними економічними інститутами є фірми, ринки і відно-
сини контрактації143 

А. Сохецька 

Норми, правила гри, обмеження, які регламентують діяльність економіч-
них суб’єктів у процесі вибору і ухвалення рішень в умовах обмежень, 
виділяючи при цьому формальні правила і неформальні обмеження, а та-
кож механізми примусу для їх виконання144 

Джерело: складено автором 

Значну увагу дослідники почали приділяти інститутам починаючи з ХІХ 
ст. Класичне визначення інституту, як правило, пов’язують з ім’ям теоретика 
інституціоналізму У. Гамільтона, який підкреслює, що інститути встановлюють 
межі та форми людської діяльності, тобто функціонують у формі певних відно-
син. Загалом, у центрі уваги традиційного інституціоналізму були більше соці-
ологічні проблеми, ніж економічні. Якщо вважати, що інститут – це стереотип 
думки, його можна було б віднести тільки до феноменів культури. Проте в ін-
ституті органічно поєднуються не тільки правила, нав’язані ззовні, але й ре-
зультат переосмислення цих правил індивідами. Саме тому інститути можуть 
виступати інструментом аналізу економічних процесів у суспільстві. Для Укра-
їни, як постсоціалістичної держави, це особливо актуально. 

Практично всі перші визначення сутності «інституту» наголошували на 
таких його характеристиках як історична постійність (стійкість) та широка сфе-
ра розповсюдження. На наш погляд, такі риси властиві не тільки суспільно-
політичним інститутам, але й економічним та фінансовим зокрема. 

Будь-якому інституту властива ознака соціальності, оскільки він створе-
ний людьми і для людей, тому інститут не може бути позбавлений природних, 
психологічних засад. Водночас для економічних і фінансових інститутів лише 
соціального підґрунтя недостатньо, вони формуються і функціонують у рамках 
політико-правового поля. Тобто, інститути – це юридично сформовані звичаї, 
які мають у своїй основі психологію різних професійних та соціальних груп. 
                                                 
141 Лощихін О.М. Інституціональне забезпечення трансформації економічної системи./ 
О. Лощихін: автореф. дис. канд. ек. наук. спец. 08.01.01 «Економічна теорія». – К.: КНЕУ, 
2001. –С.5. 
142 Шепеленко О.В. Управління трансакційними витратами в економіці України/ 
О. Шепеленко. – дис. на здоб. наук. ступ. д-ра. ек. Наук за спеціальністю 08.00.03 «Економіка 
та управління національним господарством», Донецький нац. університет. – С. 7. 
143 Уильямсон О. Экономические институты капитализма. Фирмы, рынки, отношения конт-
рактации/ О. Уильямсон. – Спб.: Лениздат, 1996. – С.48. 
144 Сохецька А.В. Інституційні фактори економічного зростання в умовах переходу України 
до ринку/ А. Сохецька: автореф. дис. канд. ек. наук. спец. 08.01.01 – економічна теорія. – 
Львів: ЛНУ імені І. Франка, 2003. – 24 с. 
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Суспільні звичаї, за твердженням окремих інституціоналістів, регулюють гос-
подарську діяльність людей. Дійсно, звичаї здійснюють вплив на форму фінан-
сових відносин, проте самі вони, у кінцевому рахунку, визначаються характе-
ром домінуючих суспільно-виробничих відносин. 

На пострадянських просторах закріпилась своєрідна єдність двох ключових 
понять інституційного аналізу «інституту» та «інституції» та відбулась фактична 
втрата такої специфічної категорії як «інституція». Натомість у дослідженнях, при-
свячених проблематиці інституціоналізму, присутня смислова двоїстість поняття – 
інститут як норма та інститут як організація145. На нашу думку, така ситуація зу-
мовлює ототожнення понять «інститут» та «інституція», що часто зустрічається у 
вітчизняній економічній літературі. Вживання цих понять є безсистемним, оскільки 
вони використовуються або як синоніми, або як поняття, опозиційні одне до одно-
го. Однак, на нашу думку, обидва підходи є не зовсім коректними. 

Аналогічна ситуація склалася і по відношенню до поняття «фінансовий 
інститут». В українській практиці під фінансовим інститутом зазвичай розумі-
ють фінансову організацію. При цьому жодну з інших організацій інститутом 
не називають. Така ситуація склалася, на наш погляд, внаслідок некоректного 
перекладу з англійської «financial ainstitution» – саме цей термін в англомовній 
практиці вживають для позначення фінансової організації. Аргументація з при-
воду того, що до фінансових організацій можна вживати термін «фінансовий 
інститут» оскільки вони виконують інституціональні функції у фінансовій сис-
темі, на наш погляд, недостатня, оскільки інституціональні функції за своєю 
природою виконує будь-яка інституція. 

Дослідивши етимологічні корені слів «інститут» та «інституція», ми ви-
явили, що термін «інститут» походить від латинського «institutum» і означає 
встановлення, запровадження, звичай. Інституція походить від латинського 
«institutio», у Древньому Римі так називали юридичні зведення. Таким чином, з 
етимологічної точки зору поняття «інститут» та «інституція», хоча і мають    
спільні корені, але відрізняються між собою. Повне ототожнення інституту та 
організації також є некоректним. Основні відмінності між інститутом та інсти-
туцією були розкриті А. Олейником (табл. 2.2). У цілому ми підтримуємо його 
позицію, однак вважаємо, що вона потребує уточнення. Так, у процесі еволюції 
економічних інститутів відбулися певні зміни, які, відповідним чином, позна-
чилося на їх базових характеристиках. 

Зокрема, в умовах розвитку демократії індивіди через систему виборів 
опосередковано можуть впливати на процеси зміни формальних інститутів. 
Кожен індивід, голосуючи на виборах, обирає певну політичну силу з її про-
грамою, яка і визначатиме подальшу долю формальних інститутів. 

Для формальних інститутів обов’язковою є наявність елементу примусу, 
оскільки формальний інститут закріплюється юридично і гарантування його 
дотримання відбувається також і під страхом покарання. 

                                                 
145 Зазнаев О.И. Вторая молодость «долгожителя»: концепт «политический институт» в сов-
ременной науке/ О. Зазнаев// Проблемы политической науки. – Казань: Центр инноваци-
онных технологий, 2005. – С. 12 – 16. 



 

 71

Таблиця 2.2 
Відмінності інституту і організації146 

Інститут Організація 
Макроінституціональна категорія Мікроінституціональна категорія 

Визначає рамки взаємодії в цілому Визначає рамки конкретної взаємодії і        
взаємовідносин 

Має характеристику чистого суспільного 
блага Має характеристики клубного блага 

Регулює де персоніфіковані і нелокальні 
трансакції 

Регулює трансакції в чітких межах, значить, 
персоніфіковані і локальні 

Індивіди не можуть впливати на процес 
зміни інституту 

Організації є результатом свідомого вибору 
індивідів 

Елемент примусу відсутній Владні відносини лежать в основі            
функціонування організацій 

Визначає величину і структуру трансакцій-
них витрат 

Сприяє економії трансакційних витрат,      
заданих інституціональними рамками 

П. Бергер, досліджуючи ознаки інституцій, виокремлює такі їх базові ха-
рактеристики, як екстернальність, об’єктивність, спонукальна сила, моральний 
авторитет та історичність147. Тому під терміном «інституція» логічно було б ро-
зуміти певний порядок заведений у суспільстві, а «інститут» розглядати як    
закріплення таких правил. Тобто, інституція має означати те, що є джерелом ін-
ституціонування, ті механізми, завдяки яким певні орієнтири трансформуються 
у практику. Наприклад, члени суспільства розуміють необхідність сплати по-
датків на користь держави. Та «мовчазна згода», за якою вони віддають певну 
суму зі своїх доходів, засвідчується інституцією. Система оподаткування, яка 
закріплює порядок нарахування і сплати податків, є інститутом. В ідеальному 
демократичному суспільстві інститут та інституція співпадають. У нашому 
прикладі з оподаткуванням за умови співпадання інституту та інституції таке 
явище як ухилення від оподаткування було б відсутнє. 

Інший підхід полягає у тому, що інституцію розглядають як сукупність 
суб’єктів, що формують і організують правила поведінки148. На наш погляд, та-
кий підхід найбільше відповідає дійсності і дає уявлення про роль інституції як 
однієї з комунікативних ланок між інститутом та економічними суб’єктами. Від-
сутність комунікативних ланок між інститутом та економічними суб’єктами 
знижує ефективність функціонування інститутів та може призвести до пору-
шення інституціональної рівноваги. 

Д. Морозов, досліджуючи фінансові інститути, показує різницю між фі-
нансовим інститутом та інституцією. Він зауважує, що з позицій діалектики 
одиничного, особливого, загального та у контексті інституціональної теорії фі-
                                                 
146 Олейник А. Институциональная экономика [учеб. пособие]/ А. Олейник. – М.: ИНФРА – 
М, 2000. – С. 244. 
147 Бергер П.Л. Що таке інституція? Випадок мови./ Пер. Ю. Яремко [Електронний ресурс]. – 
Режим доступу:www.ji.lviv.ua/n35texts/berger.htm. 
148 Шепеленко О.В. Управління трансакційними витратами в економіці України/ 
О. Шепеленко: автореф. дис. на здоб. наук. ступ. д-ра. ек. наук за спеціальністю 08.00.03 
«Економіка та управління національним господарством». – Донецький нац. університет. – С. 
7. 
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нансові інститути (як одиничне) можуть бути зведеними до правил фінансової 
поведінки, а фінансові інституції (як особливе) – до фінансових організацій. У 
широкому розумінні (як загальне, що «зберігає у собі» одиничне та особливе) 
фінансові інститути – це організовані фінансовими правилами фінансові інсти-
туції149. 

З позицій нової інституціональної теорії інститут є макроінституціональ-
ною категорією, яка являє собою сукупність правил або механізм їх реалізації, 
що визначають загальні рамки взаємодії економічних агентів. Таким чином, ін-
ститут та інституція є поняттями не тотожними і не протилежними, але взаємо-
доповнюючими (табл. 2.3). 

Таблиця 2.3 
Відмінності між інститутом та інституцією 

Інститут Інституція 

Макроінституціональна категорія Може бути макро- і мікроінституціональною 
категорією 

Визначає рамки взаємодії в цілому Визначає рамки конкретної взаємодії і        
взаємовідносин 

Регулює не персоніфіковані трансакції Регулює персоніфіковані трансакції 

Визначає діапазон трансакційних витрат Повинна сприяти зменшенню трансакційних 
витрат 

Формальний має законодавче закріплення, 
неформальний – формується суспільством, 

законодавчого закріплення не має 

Функціонування інституції визначається на 
законодавчому рівні 

Об’єктивні причини формування (екстерна-
льний характер) Суб’єктивні причини виникнення 

Визначають правила поведінки Формують механізм реалізації визначених 
інститутом правил поведінки 

Джерело: складно автором 

Окрім відмінностей між інститутом та інституцією необхідно враховува-
ти особливості функціонування зовнішніх та внутрішніх інститутів150. Зовнішні 
інститути встановлюють у господарській системі основні правила, які визнача-
ють її характер (наприклад, інститут власності). Внутрішні – роблять можливи-
ми угоди між суб’єктами, знижують ступінь невизначеності і ризику, зменшу-
ють трансакційні витрати (наприклад, угоди). 

Невдоволеність традиційною економічною теорією, яка приділяла надто 
мало уваги інституціональному середовищу, в якому діють економічні агенти, 
призвела до виникнення нових шкіл – нової інституціональної теорії, трансак-
ційної економіки, економічної теорії прав власності та ін. З приводу спорідне-
ності названих течій між економістами точаться суперечності, однак наша мета 
не полягає у дослідженні взаємовідносин між різними інституціональними те-
чіями, тому надалі ми об’єднаємо їх під єдиною назвою сучасні інституціона-
льні теорії. 
                                                 
149 Морозов Д.М. Фінансові інститути у суспільному відтворенні/ Д. Морозов: автореф. дис. канд. ек. 
наук. спец. 08.00.01 – економічна теорія та історія економічної думки. – К.: КНЕУ, 2008. – С.3. 
150 Гутник В. Рыночные институты и трансформация российской экономики / В. Гутник// МЭиМО. – 
1995. – №7. 
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Найбільш тісно сучасні інституціональні теорії пов’язані з неокласичною 
теорією, від котрої і походять. У середині ХХ ст. економісти-неокласики зрозу-
міли, що поняття і методи мікроекономіки мають ширшу сферу застосування, 
ніж вважалось раніше. Вони почали застосовувати цей апарат для вивчення та-
ких неринкових явищ як расова дискримінація, освіта, охорона здоров’я, шлюб, 
злочинність, парламентські вибори та ін. Таке взаємопроникнення отримало  
назву «економічного імперіалізму». Неоінституціоналізм – один з найбільш яс-
кравих проявів даної тенденції. 

Неоінституціоналісти розглядають інститути подібно до діючих у спорті 
правил гри; приклади таких правил різноманітні – від конституцій до норм ети-
кету. Вони задають систему позитивних і негативних стимулів, спрямовуючи 
поведінку людей у певне річище, роблячи тим самим соціальне середовище 
менш невизначеним. Відповідно організації розглядаються за аналогією із 
спортивними командами: відповідно прикладом організацій є фірми, політичні 
партії, профспілки, церкви тощо. До загальноприйнятих правил вони додають 
власні внутрішні обмеження, дотримуватись яких зобов’язані їх члени151. Тобто 
однозначно ознакою інституту є закріплення певних правил і норм поведінки. 

Найвагоміший внесок у розвиток нової інституціональної теорії зробив 
Д. Норт, який переосмислив велику кількість історичних подій і показав важли-
вість формальних і неформальних інститутів суспільства для економічного роз-
витку. Він зауважує «ми не можемо бачити інститутів, відчувати їх, торкатися 
руками або навіть вимірювати: вони є конструкціями людського мозку. Але на-
віть найпереконаніші економісти-неокласики визнають їх існування і, як прави-
ло, роблять їх параметрами (явно чи приховано) своїх моделей. Обробка інфор-
мації внаслідок не безкоштовності трансакцій лежить в основі формування ін-
ститутів»152. В іншій своїй праці Д. Норт зауважує, що інститут – це структура, 
яку люди накладають на свої взаємовідносини, визначаючи таким чином сти-
мули, наряду з іншими обмеженнями (бюджетними, технологічними і т.д.) 
окреслюючи межі вибору, а вони, у свою чергу, задають рамки функціонування 
економіки і суспільства протягом того чи іншого періоду часу153. 

Стандартна неокласична теорія знала два типи обмежень: фізичні, які ви-
никають через обмеженість ресурсів, і технологічні, які відображають рівень 
знань і практичної майстерності економічних агентів (тобто, ступінь майстер-
ності, з яким вони перетворюють вихідні ресурси у кінцеву продукцію). Неоін-
ституціоналісти вводять ще один клас обмежень – обумовлених інституціо-
нальною структурою суспільства. Вони також звужують поле індивідуального 
вибору. Вони відмовляються від можливих передумов, підкреслюючи, що еко-
номічні агенти діють у світі високих трансакційних витрат, погано визначених 
прав власності і ненадійних контрактів, у світі, повному ризику і невизначе-
                                                 
151 Прутська О. Інституціоналізм і проблеми економічної поведінки в перехідній економіці [моногра-
фія]/ О. Прутська. – К.: Логос, 2003. – С.15. 
152 Норт Д. Інституції, інституційна зміна та функціонування економіки. Пер. з анг. 
І. Дзюбка, К.: Основи, 2000. – С.137. 
153 Норт Д. Институциональные изменения: рамки анали за/ Д. Норт// Вопросы экономики. – 
1997. – №3. – С. 6 . 
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ності154. Дійсно, у реальному житті практично всі діють на основі неповної ін-
формації, ґрунтуючись на стереотипах мислення, які часто виявляються помил-
ковими. Проте це не означає, що інститути обов’язково створено такими, щоб 
бути суспільно ефективними. По-перше, інститути формуються людьми в умо-
вах асиметричної інформації. По-друге, інститути створюються (принаймні 
офіційні) тими, хто має владу їх створювати і, відповідно, переважно у власних 
інтересах. В демократичних суспільствах створення офіційних інститутів мо-
жливе силами опозиції, у такій ситуації ефективність створюваних інститутів 
може бути вищою за рахунок конкурентної боротьби. Оскільки в реальній дій-
сності інститути є неподільними і трансакційні витрати не дорівнюють нулю, то 
саме специфіка економічного середовища визначає наступні економічні зміни. 
Інститути існують для того, щоб зменшити рівень невизначеності, яка виникає 
в результаті неможливості кожним індивідом оволодіти повною інформацією. 

Неоінституціоналісти критикують традиційну неокласичну теорію за від-
хід від принципу «методологічного індивідуалізму». Згідно цього принципу, 
реально діючими акторами соціального процесу визнаються не групи чи органі-
зації, а індивіди. Ніякі колективні організації (наприклад, фірма чи держава) не 
володіють самостійним існуванням, окремим від членів, які її складають. Всі 
вони можуть бути пояснені з точки зору цілеспрямованої поведінки індивіду-
альних агентів. 

Між окремими напрямками сучасних інституціональних теорій існують 
певні розбіжності і, навіть, конкуренція. Проте, на нашу думку, з точки зору до-
слідження методології інституціоналізму, різні течії не виключають одна одну, 
а, навпаки, доповнюють (табл. 2.4). 

Таблиця 2.4 
Систематизація напрямів сучасних інституціональних теорій 

Течія Напрям досліджень 
1 2 

Теорія суспільного вибору 
(Дж. Б’юкенен, Г. Таллок, 
М. Олсон, К. Ерроу та ін.) 

Правила, що регулюють відносини в публічній сфері (політичні ін-
ститути), аналізує політичний механізм прийняття макроекономіч-
них рішень. 

Теорія прав власності 
(Р. Коуз, А. Алчіан, 
Г. Демсец, Р. Познер, 

О. Уільямсон, 
Е. Фуруботн) 

Правила, що регулюють відносини у приватній сфері (інститути пра-
ва). Права власності розуміються як санкціоновані поведінкові від-
носини між людьми, які виникають у зв’язку з існуванням благ і сто-
суються їх використання. З точки зору суспільства права власності 
виступають як правила гри, які впорядковують відносини між окре-
мими агентами. З точки зору індивіда права власності виступають як 
пучки прав на прийняття рішень з приводу ресурсу. 

Теорія агентських відно-
син (agency theory) 
(У. Берлі, Г. Мінз, 

У. Меклінг, М. Дженсен, 
Ю. Фама, Л. Гурвіць). 

Теорія механізмів стимулювання (mechanism design) досліджує, які 
організаційні схеми можуть забезпечити оптимальний розподіл ри-
зику між принципалом та агентом (Л. Гурвіць). Позитивна теорія 
агентських відносин звертається до проблеми відокремлення власно-
сті і контролю (У. Меклінг, М. Дженсен). Центральна проблема – за 
допомогою яких засобів можна досягти того, щоб поведінка агентів 
найменше відхилялась від інтересів власників. 
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Продовження таблиці 2.4 
1 2 

Трансакційний підхід 
(Р. Коуз, О. Уільямсон) 

Виконання контрактів та пов’язані з цим витрати. Організації, з точ-
ки зору цього підходу, забезпечують скорочення трансакційних ви-
трат. При високих трансакійних витратах держава повинна обирати і 
встановлювати найбільш ефективний із всіх доступних розподіл 
прав власності. Збільшення трансакційних витрат сприяє утворенню 
інституціональних деформацій, витісненню ефективних інститутів 
неефективними. 

Теорія економічних орга-
нізацій (Ф. Найт, Р. Коуз, 
А. Алчіан, Г. Демсец, 

К. Менар) 

Фірма розглядається скрізь призму трансакційного підходу, як ме-
режа контрактів, система обробки і передачі інформації, структура 
по забезпеченню економічної влади і контролю над об’єктами влас-
ності і т.д. 

Економіка права (Р. Коуз, 
Р. Познер, Г. Беккер) 

Поведінка агентів, які поводять себе як раціональні максимізатори 
при прийнятті не тільки ринкових, але і не ринкових рішень (пору-
шувати чи не порушувати закон). Правова система, подібно до рин-
ку, розглядається як механізм, який регулює розподіл обмежених 
ресурсів. Різниця полягає у тому, що ринок має справу з добровіль-
ними угодами, а правова система – з примусовими, які здійснюються 
без згоди однієї із сторін. В економіці права також аналізується пи-
тання стосовно того, як змінюються самі правові норми під впливом 
економічних факторів. 

Нова економічна історія 
(О. Уільямсон, Р. Фогель, 
Й. Барель, С. Чен, Д. Норт, 

Дж. Уоліс) 

Побудова широкої концепції інститутів та інституційної динаміки, 
що спирається на поняття прав власності, трансакційних витрат, 
контрактних відносин та групових інтересів. Вона претендує на по-
яснення самих загальних закономірностей розвитку людського сус-
пільства. Фактично ця теорія намагається тлумачити історичний 
процес з точки зору еволюції інститутів, теорії прав власності і тран-
сакційних витрат. 

Інформаційний підхід  
(Х. Леланд, Д. Пайл, 

Д. Даймонд) 

Проблеми асиметрії інформації та її вплив на прийняття ефективних 
економічних рішень. Прихильники теорії намагаються знайти шляхи 
мінімізації інформаційної асиметрії, що, у свою чергу, знизило б ри-
зики опортуністичної поведінки 

Джерело: побудовано автором 

Кожен з напрямів інституціональної теорії зосереджений на особливостях 
функціонування інститутів, однак, не зважаючи на зовнішню схожість, між те-
чіями існують суттєві відмінності, які частково обумовлюють можливість роз-
гляду окремих інституціональних течій як складових нової платформи фіскаль-
ного регулювання. Риси, притаманні старому (класичному) інституціоналізму 
(табл. 2.5) закладають передумови визначення його ролі як методології еконо-
мічних досліджень. Те, що старий інституціоналізм відходить від припущення 
про поведінку економічних суб’єктів виключно як раціональних максимізаторів 
вигоди, вже робить моделювання їх поведінки більш реалістичним, а моделі  
розвитку економічних явищ – точнішими. 

Пріоритет розуміння економічних явищ, їх споглядання і пояснення мо-
жна вважати однією з підвалин методології, яка заперечує точність прогнозу-
вання розвитку економічних процесів, а спирається на сценарний підхід, який 
показує можливі напрями змін. 
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Таблиця 2.5 
Характерні риси старого інституціоналізму 

Риса Сутність 

Неприйняття класич-
ного принципу опти-

мізації 

Оптимізація не розглядається з позицій екстремізації функції. З 
цієї ж точки зору економічні суб’єкти не розглядаються як такі, 
що тільки максимізують вигоду. Тобто, у своїй діяльності вони 
керуються не тільки принципом вигоди, але і діють відповідно до 
звичок та очікуваних змін навколишнього середовища 

Неприйняття методо-
логічного індивідуа-

лізму 

Поведінка економічних суб’єктів є наслідком ситуації в суспіль-
стві в цілому, та в економіці зокрема. 

Основна задача еко-
номічної науки зво-
диться до розуміння 

Завдання економіста полягає у пояснення економічного процесу, 
а не у його прогнозуванні. Інститути є ключовими елементами 
будь-якої економічної системи, тому головна задача економіста 
полягає у вивченні генезису інститутів, їх розвитку, оновлення і 
змін. 

Економіка не розгля-
дається як механічна 
рівноважна система 

Дослідження економіки, яка еволюціонує як кумулятивна систе-
ма, коли економічні феномени взаємодіють і, таким чином, підси-
люють дію один одного. Економіка є відкритою системою, на яку 
впливають соціальні, культурні та політичні фактори. 

Прийняття державно-
го регулювання еко-

номіки 

Обґрунтування позиції, що держава сама є інститутом, її вплив 
завжди буде мати місце 

Джерело: складено автором 
 
На наш погляд, головними позитивними рисами інституціональної теорії 

є те, що вона не зводиться тільки до пропозицій щодо здійснення економічної 
політики, вона пропонує варіанти і сценарії розвитку подій, а задача меседж-
менту (як корпоративного, так і державного) полягає у виборі прийнятного 
сценарію. Реалістичність розроблених сценаріїв забезпечується завдяки тому, 
що інституціональна теорія активно використовує ідеї інших наук, зокрема 
психології та соціології, такий синтез дозволяє глибше зрозуміти мотиви еко-
номічної поведінки людини. Як було зазначено вище, інституціональна теорія 
заперечує можливість точного прогнозування економічних ситуацій, враховую-
чи наявність невизначеності, яка не усувається, інституціоналісти вказують на 
межі, у яких в майбутньому може розвиватися те чи інше явище. 

З точки зору методології, найбільший інтерес і цінність для економічних 
досліджень являють собою теорія суспільного вибору, теорія агентських відно-
син, трансакційний підхід та нова економічна історія. Завдяки послідовно про-
веденому принципу методологічного індивідуалізму перед новою інституціо-
нальною теорією відкривається новий пласт економічної реальності. Вона спу-
скається на рівень нижче, ніж той, на якому зупинявся традиційний макроеко-
номічний аналіз. У центрі уваги опиняються відносини, які складаються всере-
дині економічних організацій, тоді як в неокласичній теорії фірми та інші орга-
нізації розглядались просто як «чорна скринька», в середину якої вона не загля-
дала. У цьому сенсі підхід нової інституціональної теорії може бути охаракте-
ризований як мікроекономічний. Проте, на нашу думку, зважаючи на те, що 
окремий індивід, організація є складовими економічних систем, макроеконо-
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мічні дослідження не мають сенсу без врахування поведінки цих індивідів. 
Неоінституціоналісти пропонують більш реалістичний опис самого про-

цесу прийняття рішень. Більшість класичних та неокласичних моделей вихо-
дять з того, що людина – істота гіперраціональна. Неоінституціоналісти обґрун-
товують, що людині властиві обмежена раціональність та опортуністична пове-
дінка. Обмежена раціональність пояснюється обмеженістю людського інтелек-
ту, оскільки знання, які має людина, завжди неповні, її розрахункові і прогнос-
тичні здібності обмежені, а здійснення логічних операцій вимагає багато часу і 
зусиль. Оскільки інформація є дорогою, то агенти змушені зупинятись не на 
оптимальних рішеннях, а на тих, які вони вважають прийнятними на даний мо-
мент часу. У такому випадку раціональність буде виражатись у намаганнях 
економити і на матеріальних затратах, і на інтелектуальних зусиллях. Тобто, за 
рівних умов перевага буде надаватись тим рішенням, які вимагають менше зу-
силь. 

На результативність прийняття і виконання економічних рішень значний 
вплив має опортуністична поведінка. Цей термін увів у науковий обіг 
О. Вільямсон. Він визначає опортуністичну поведінку як переслідування влас-
ного інтересу, що доходить до віроломства (self-interest-seeking-with-guile). 
Тобто, це будь-які форми порушення взятих на себе зобов’язань. О. Вільямсон 
вважає, що, індивіди будуть поводитися опортуністично, якщо це обіцяє їм ви-
граш. Таким чином, за відсутності обмеженої раціональності та опортуніс-
тичної поведінки потреба у багатьох інститутах відпала б. 

Інститути, як «правила гри» задають систему стимулів, як позитивних так 
і негативних, спрямовуючи діяльність людей у певне русло. Цим вони знижу-
ють невизначеність і роблять соціальне середовище більш передбачуваним. Ко-
ли люди вірять у надійність і справедливість законів, договорів, прав власності, 
вони утримуються від спроб шахрайства. Такі інститути виконують свою го-
ловну роль – економію трансакційних витрат. Проте створення і підтримка за-
гальних правил гри також потребують значних витрат – тобто, інститути ство-
рюються і функціонують не безкоштовно. Однак ці витрати є виправданими, 
якщо вони максимально нейтралізують збитки суспільству від опортуністичної 
поведінки його членів. 

Інститут, як будь-яке системне утворення, має власну структуру. Д. Норт 
виділяє у складі інститутів три головні складові: 

а) формальні обмеження (традиції, звички, інші соціальні умовності); 
б) формальні правила (конституції, закони, судові преценденти, адмі-

ністративні акти); 
в) механізми примусу, які забезпечують дотримання правил (суди, полі-

ція та ін.). 
На нашу думку, до цього переліку варто додати також культуру. Адже у 

більшості випадків вона має вагомий вплив на формування традицій і звичок, 
до того ж, поведінка економічного суб’єкта визначається, окрім інших чинни-
ків, рівнем його культури. Функціонування інститутів супроводжує всі етапи 
розвитку економічної системи, їх задача полягає у тому, щоб за неможливості 
досягнення стійкої рівноваги економічної системи забезпечити її стійкий про-
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гресивний розвиток та вберегти від потрясінь. Інститути функціонують на різ-
них рівнях, що зумовлене цільовими установками, які визначають поведінку 
економічних суб’єктів (рис. 2.1). 

Тільки на першому рівні функціонування інститутів їх важко прив’язати 
до економічних процесів, проте другий і третій рівні беруть активну участь у 
забезпеченні ефективного функціонування економіки. Перший рівень ство-
рення і функціонування інститутів пов’язаний із домінуванням релігії та мора-
лі, мета яких полягає у підтриманні суспільного порядку та тримання народу у 
покорі. На другому і третьому рівні відбувається формування інституціональ-
ного середовища, створюються формальні інститути права, примусу тощо. 
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Рис. 2.1. Рівні функціонування інститутів 
 

Виходячи з викладеного вище, укрупнену інституціональну схему фінан-
сової системи можна зобразити наступним чином (рис. 2.2). 

З метою уникнення термінологічної плутанини пропонуємо запровадити 
термін інститут фінансової системи як еквівалент «financial institute». Функціо-
нування будь-якого інституту пов’язане з накладенням обмежень на поведінку 
членів суспільства. Д. Норт робить висновки, що інституційні обмеження, які 
визначають сукупність можливостей для індивідів, – це комплекс офіційних та 
неофіційних обмежень. Їхнє взаємозв’язане плетиво, викладене в різних комбі-
націях, формує сукупність варіантів вибору в різних контекстах. З урахуванням 
цього легко зрозуміти, чому інститути стабільні і чому, як правило, відкрива-
ють багато різних напрямів вибору. Стабільність виникає завдяки наявності ве-
ликої кількості специфічних обмежень, котрі впливають на конкретний вибір. 
Хоча інституційні обмеження можуть бути неідеальними або неефективними 
для однієї сукупності індивідів – учасників обміну, – а тому сторони захочуть 
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перебудувати інститути, та сама сукупність інститутів у випадку іншого вибору 
може сприяти якнайефективнішій трансакції. Мало того, найбільше важить  
здатність індивідів та організацій обстоювати свої інтереси. А тому великі змі-
ни офіційної інституційної основи настануть тоді, коли в них зацікавлена сто-
рона з достатньою силою може обстояти свою позицію155. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 2.2. Інституціональна схема фінансової системи 
 
 

                                                 
155 Норт Д. Інституції, інституційна зміна та функціонування економіки. Пер. з анг. 
І. Дзюбка, К.: Основи, 2000. – С.91. 
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Схожою з позицією Д. Норта є позиція Дж. Ходжсона. Він виділяє на-
ступні випадки, коли використання звичок і правил є необхідним156: 

1. Оптимізація вибору, коли відомий набір альтернатив і можливе засто-
сування спрощених процедур і рішень, спрямованих на пошук оптимуму. 

2. Масштабність інформації, коли вона може бути легкодоступною і зрозу-
мілою для агента, але її пошук вимагає значних витрат часу та інших ресурсів. 

3. Заплутаність інформації, коли існує розрив між складністю обставин 
прийняття рішень, з одного боку, і аналітичними та рахувальними здібностями 
агентів, з іншого. 

4. Невизначеність, коли критично важлива інформація про вірогідність 
майбутніх подій є, по суті, недоступною. 

5. Обмеженість когнітивних здібностей агента: загальні труднощі з роз-
глядом та інтерпретацією даних, отриманих агентом. 

6. Навчання агента: накопичення критично важливого знання про світ. 
7. Спілкування агентів: необхідність вступати в регулярний контакт з ін-

шими агентами. 
Практично всі перераховані Дж. Ходжсоном випадки властиві економіч-

ній системі в цілому та фінансовій зокрема, що говорить на користь викорис-
тання інституціонального підходу при їх дослідженні. Таким чином, підсумо-
вуючи погляди різних вчених на сутність і роль інститутів, можна зробити ви-
сновок, що інститут – це сукупність формальних і неформальних обмежень, які 
впливають на поведінку індивідів та прийняття ними рішень про вибір тих чи 
інших альтернативних варіантів дій в умовах обмеженої інформації.  

Функціонування інститутів в економічному середовищі зумовлює враху-
вання певних обмежень при прийнятті економічних рішень. Зважаючи на те, що 
економічні суб’єкти не володіють повною інформацією, не знають повної аль-
тернативної вартості втрачених вигод, вони змушені максимізувати вигоду ви-
ходячи з тих варіантів рішень, які знаходяться у полі їх зору.  

Механізм прийняття рішень в інституціональному середовищі схематич-
но зображено на рис. 2.3. Будуючи граф, ми виходили з того, що на прийняття 
рішення економічним суб’єктом впливає дві головні сили – ринок і держава 
(найкрупніші інститути). Перша умова, на яку звертає увагу агент, це те, на-
скільки великою є небезпека того, що потенційна угода виявиться програшною 
(збитковою). 

Якщо небезпека (h) дорівнює нулю – це означає, що ринок не впливає на 
дану угоду, що є теоретичною абстракцією (точка В). Якщо ринок має негатив-
ний вплив, то прийняття рішення є можливим за відповідних умов інституціо-
нального регулювання, які співвідносяться з безпекою (s). У точці С на прий-
няття рішення рівень безпеки інституціональне регулювання. Якщо інституціо-
нальне регулювання не впливає на рівень виконання угоди (s=0), то рішення не 
приймається (точка D), якщо інституціональне регулювання впливає на рівень 

                                                 
156 Ходжсон Дж. Какова сущность институциональной экономической теории?/ 
Дж. Ходжсон. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: 
http://www.institutional.boom.ru/history_metod/Hodgson 
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виконання угоди, то процес прийняття рішення триває (точка Е). Рішення не 
приймається, якщо вплив ринкових інститутів та державних буде значно пере-
важати (точка F), рішення приймається, якщо (точка І), якщо вплив приблизно 
однаковий. 

Присутність інститутів у суспільному житті не викликає сумнівів, однак 
не завжди така присутність є ефективною. Базисному економічному інституту 
притаманно чотири головні ознаки157: 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Рис. 2.3. Прийняття рішень в умовах інституціонального регулювання 
1. У використанні поняття «інститут» опосередковано покладається ло-

гічна процедура виведення мікро явищ та процесів на макрорівень Інститут 
завжди розглядається як результат соціалізації, суспільного визнання, незважа-
ючи на те, чи визнається приватне – приватним, приватне – суспільним, сус-
пільне – приватним або суспільне – суспільним. 

2. Поняття «інститут» пов’язується з організаційним чи правовим оформ-
ленням забезпечених легітимністю явищ. 

3. Будь-який інститут – це сфера, точніше межі існування та підґрунтя 
отримання специфікованих, «вменених» форм доходу. 

4. У будь-якому інституті ознака соціальності є домінуючою, але не поз-
бавленою природних, психобіологічних засад.  

Маючи такі характеристики, інститути формують середовище, яке сприяє 
прогресивному розвитку суспільству. Однак якщо інститут не повною мірою від-
повідає вказаним характеристикам, його ефективність може виявитися сумнівною. 
Так, якщо інститут не є результатом соціалізації (суспільство, або більша його   
частина не визнала цей інститут), його функціонування буде неефективним, навіть 

                                                 
157 Якубенко В.Д. Базисні інститути у трансформаційній економіці [монографія]/ В. Якубенко. – К.: 
КНЕУ, 2004. – С.23. 
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якщо держава, з метою силового насадження інституту, застосує апарат примусу. 
Аналогічні наслідки будуть і у випадку недотримання інших зазначених характе-
ристик. Може скластися враження, що саме цей аспект ускладнює методологію 
інституціоналізму. Однак, на наш погляд, він дозволяє розібратися у тонкощах 
двоїстості інституціонального середовища будь-якої держави. 

Необхідність застосування інституціонального підходу при дослідженні 
економічних процесів в Україні якраз і пов’язана з двоїстістю її інституціо-
нального середовища. Суть двоїстості інституціональної структури полягає у 
тому, що в умовах комуністичного будівництва існували, з одного боку, ідеоло-
гічний образ суспільного устрою, норми, правила, які були суспільно визнани-
ми і обов’язковими для прийняття їх членами суспільства, а з другого – прави-
ла, норми, стереотипи, уявлення, якими люди керувались у своєму повсяк-
денному житті і які не збігались з офіційно декларованими. Люди знали ідеоло-
гічні вимоги, що і як вони повинні говорити, демонструвати, щоб цим вимогам 
відповідати, але їх реальні цінності та орієнтири були іншими, наближеними до 
конкретних умов життєдіяльності і більш адекватними їм158. 

Якщо формальні інститути не відповідають умовам життєдіяльності еко-
номічних суб’єктів, а держава продовжує штучне насадження таких норм, рано 
чи пізно це призведе до інституціональних деформацій (табл. 2.6). 

Таблиця 2.6 
Інституціональні деформації 

Деформація Сутність 
Інституціональна 

пастка 
Неефективна, нестійка норма (нестійкий інститут), який має самопі-
дтримуючий характер 

Інституціональна 
яма 

Інституціональне середовище, в якому одночасно присутня необхідність 
інституційних змін і відсутні інституційні механізми таких змін. 

Інституціональний 
розрив Наслідок порушення зв’язку між взаємозалежними інститутами 

Інституціональні 
пустоти 

Частина інституціонального простору, в якому відсутні належні інсти-
туціональні утворення (правила, норми, закони, установи та ін.). Вони 
можуть виникнути як внаслідок інституціональних розривів, так і в ре-
зультаті інституціональної недобудованості системи.  

Інституційна петля 

Такий взаємозв’язок між інститутами, який призводить до постійно-
го звуження і згасання процесів, як ці інститути повинні забезпечу-
вати. Наприклад, для вирішення проблеми збільшення доходів бю-
джету приймаються закони, які підвищують податковий тиск, але 
внаслідок цього зменшується податкова база і надходження до бю-
джету ще більше скорочуються, що вимагає подальшого підвищення 
податків. 

Інституціональний 
обвал 

Порушення ряду взаємопов’язаних інституціональних ланок, яке  
частково руйнує інституціональний простір.  

Інституціональна 
катастрофа Колапс інституціональної культури 

Джерело: побудовано автором на основі159  
                                                 
158 Гриценко А.А. Особливості інституційної архітектоніки українського суспільства ХХІ століття. В 
кн. «Економіка України: стратегія і політики довгострокового розвитку/ За ред. акад НАН України 
В.М. Гейця. – К.: Ін-т економ. прогнозув., Фенікс, 2003. – С.156. 
159 Там же. – С.163. 
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Виникненню інституціональних деформацій передують інституціональні 
асиметрії. На відміну від інституціональних деформацій незначні інституціо-
нальні асиметрії можуть існувати практично безсимптомно, вони можуть зни-
кати під дією ринкових регуляторів без особливого втручання держави. Збіль-
шення інформаційних асиметрій, якому сприятиме невиважена державна полі-
тика рано чи пізно призведе до трансформації інституціональних асиметрій в 
інституціональні деформації. 

Інституціональні деформації можуть виникнути у будь-якому суспільстві, 
їх кількість, глибина та стійкість визначається рядом факторів (табл. 2.7). 

Таблиця 2.7 
Фактори виникнення інституціональних деформацій 

Фактор Вплив 

Високий рівень трансакційних 
витрат 

Спонукає економічних агентів до зміни вектору поведі-
нки (навіть до опортунізму), якщо це дозволяє мінімізу-

вати трансакційні витрати 
Державні інститути виступають 
економічними агентами і ними 
рухають приватні інтереси 

Сприяє втраті довіри до формальних інститутів загалом, 
формуванню неформальних інститутів, які не завжди діють 
в рамках правового поля (наприклад, тіньова економіка) 

Антиринковий характер нефо-
рмальних інститутів 

Породжується першими двома факторами, призводить 
до зрівнялівки та порушення соціальної справедливості 

Відсутня взаємодоповнюва-
ність інститутів 

Спричиняє формування інституціональних розривів, які 
заповнюються неефективними інститутами 

Асиметрія інформації Сприяє надмірній тінізації економічної діяльності 
Демонтаж старих інститутів без 

попереднього формування     
нових 

Спричиняє формування інституціональних пустот, які 
пізніше можуть бути заповнені неформальними        

правилами 

Штучний імпорт інститутів Призводить до виникнення інституціональних пасток 
через неврахування місцевої специфіки  

Інституціональний вакуум в 
нормативно-правовій базі еко-

номічної діяльності 

Призводить до спрощення інтерпретації формальних 
інститутів та виникнення неформальних інститутів    
таких як рейдерство, ухилення від оподаткування 

Суперечності між формальними 
та неформальними інститутами 

Сприяє формуванню інституціональних розривів,       
петель, пустот 

Половинчастість               
інституціоналізації 

Сприяє збереженню відсутності інститутів-
посередників, які опосередковують справедливий       

розподіл національного доходу 

Джерело: складено автором 
Виникнення інституціональних деформацій пов’язане із змінами поведін-

кової моделі з довгострокової на короткострокову, особливо якщо вигода еко-
номічного агента в короткостроковому періоді має більшу ймовірність і є ваго-
мішою. Така ситуація обмежує, у першу чергу, інвестиційну активність у краї-
ні, оскільки у випадку інституціональних деформацій зростає ризик перерозпо-
ділу власності, а, значить, і не отримання прибутку від здійснених інвестицій. 
Інший приклад –  виникнення глобальної інституціональної пастки, коли дер-
жава, наприклад, керуючись мотивом покриття бюджетного дефіциту будь-
якими засобами, може надміру залучати іноземні кредити, безконтрольно вико-
ристовувати емісійний механізм, підписувати економічно невигідні контракти 
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тощо, що у кінцевому випадку призводить до ще більшого зростання боргів та 
поглиблення економічної кризи. Види інституціональних пасток, які можуть 
виникати у фінансовій сфері, відображені в табл. 2.8. 

Таблиця 2.8 
Види інституціональних пасток 

Клас Вид Характеристика 
Тіньова економіка 

Корупція та інші види неформаль-
них відносин Системний 

Бюрократія 

Відволікання фінансових потоків з офіцій-
ного сектору економіки в неофіційний че-
рез посередництво неформальних фінансо-

вих відносин 

Пастка заниження оцінки основно-
го капіталу, який приватизується 

Викривлення інформації про реальну вар-
тість основного капіталу, деформація оцін-
ки інвестиційних потреб, заниження дохо-

дів держави від приватизації 

Пастка деградації інститутів дер-
жавного управління 

Падіння довіри до інститутів державного 
управління, поширення неформальних від-

носин між економічними агентами 

Пастка консервативних форм ре-
гулювання економічних відносин 

Офіційне закріплення нових інститутів за 
реального збереження старих через него-

товність до змін 

Постприватизаційна 
Відсутність об’єктів приватизації як додат-
кового джерела державних доходів, не-

ефективна робота приватизованих об’єктів 

Структурний 

Пастка імпортозалежності 
Неможливість задовольнити внутрішній 
попит вітчизняними товарами на фоні па-
діння обсягів вітчизняного виробництва 

Бартер 
Витіснення товарно-грошових відносин 
негрошовими, переважно тіньового        

характеру 

Ігнорування платіжної дисципліни 
Виникнення великих обсягів дебіторської 
та кредиторської заборгованості, яку не-

можливо урегулювати 

Ухилення від сплати податків 
Відсутність позитивних реакцій платників 
податків на податкові реформи, прихову-
вання реальних об’єктів оподаткування 

Пастка відсоткових ставок Перевищення відсотків по кредитах рівня 
рентабельності 

Валютна Доларизація економіки 

Пастка низької оплати праці Падіння попиту при необхідності стимулю-
вання його підвищення 

Інфляційна спіраль непродуктив-
ної економіки 

Розвиток інфляційних процесів на фоні 
кризи недовиробництва 

Пастка низького рівня організова-
них заощаджень 

Підвищення доходів населення не сприяє 
збільшенню організованих заощаджень, а 
супроводжується зростанням обсягів готів-

ки поза банками 

Фінансовий 

Пастка неефективного зростання 
сектору фінансового  

посередництва 

Невиконання фінансовими посередниками 
функції трансформації заощаджень в інвес-
тиції, а зосереджені на спекулятивних  

операціях 

Джерело: побудовано автором на основі160  
                                                 
160 Попов Е. Трансакционные издержки в переходной экономике/ Е. Попов, В. Лесных // Ми-
ровая экономика и международные отношения. – 2006. – №3. – С.76. 
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Формування інституціональних пасток відбувається у терміни швидші, 
ніж вихід з них. Це пояснюється тим, що зміна моделі поведінки з орієнтуван-
ням на довгострокові перспективи вимагає більшого часового лагу, який обу-
мовлений розривом у часі між прийняттям рішення і отриманням вигоди. Вихід 
з інституціональної пастки є тяжким і тривалим, він може відбутися револю-
ційним та еволюційним шляхом. Революційний шлях означає нову біфуркацій-
ну точку, яка практично завжди означає виникнення нової кризи. На сьогодні 
це небезпечно через можливість поглиблення турбулентності в економіці.  

Економічна турбулентність справляє такий самий вплив, як і турбулент-
ність в природі161. Турбулентність – це нова нормальність з періодичними та 
стрибкоподібними сплесками процвітання або спаду, включаючи тривалі спади, 
що досягають кризи або навіть депресії. Турбулентність має два основні ефек-
ти. Перший ефект – уразливість, від якої компанії потребують захисту, другий – 
можливість, яку потрібно використати. Для більшості компаній період спаду є 
скрутним, проте для деяких він навіть сприятливий. Сильна компанія може ві-
дібрати бізнес конкурента або навіть придбати ослаблену компанію за дуже ви-
гідною ціною162.  

Турбулентність по відношенню до інституціонального середовища має 
аналогічний вплив. З одного боку, вона може стати причиною виникнення но-
вих інституціональних деформацій або поглиблення існуючих. З іншого, турбу-
лентність може стати поштовхом до подолання існуючих деформацій та фор-
мування нових ефективних інститутів. 

В умовах турбулентності швидко переорієнтувати поведінку більшості 
економічних агентів з короткострокової на довгострокову складно, оскільки 
довіра економічних агентів до держави ослаблена. В той же час подолання ін-
ституціональних деформацій еволюційним шляхом можливе, але тільки за до-
помогою держави. Поки держава сама не змінить свою політику з короткостро-
кової на довгострокову і не почне вкладати свій капітал у розвиток власної еко-
номіки, показуючи серйозність своїх намірів, довіра економічних агентів до неї 
не відновиться.  

Проте навіть інституціональна катастрофа не знищує всіх інститутів. Це 
було б рівноцінно знищенню суспільства. Зберігаються його найбільш стійкі 
фрагменти, із яких потім виростає нова структура. Присутність у суспільстві 
стійкого ядра базових інститутів, які залишаються навіть у випадку інституцій-
них катастроф, характеризує інституціональну стійкість суспільства. До таких 
інститутів належать загальнолюдські цивілізаційні цінності. І чим більше сус-
пільний устрій спирається на загальнолюдські цінності, тим він є стійкішим. 
Глибина інституціональної катастрофи СРСР обумовлена також притаманним 
офіційній ідеології протиставленням соціалістичних цінностей загально люд-
ським. Заради справедливості слід зауважити, що таке протиставлення не виті-

                                                 
161 Котлер Ф., Касліоне Дж. Хаотика: управління та маркетинг в епоху турбулентності/ 
Ф. Котлер, Дж.А. Касліоне [пер. з англ. під ред. Т.В. Співаковської, С.В. Співаковського]. – 
К.: Хімджест, ПЛАСКЕ. – 2009. – С. 11. 
162 Там же. – С. 13. 
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кало з марксистської теорії і не було їй властиве. Воно з’явилось як теоретична 
деформація, породжена реальними деформаціями суспільних інститутів163. 

Прикладом інституціонально стійких суспільств є суспільства з глибоки-
ми релігійними, особливо протестантськими традиціями, де релігія не є дани-
ною моді або масовим ідолопоклонінням, а є частиною суспільної свідомості, 
коли ідеологічні цінності не протиставляються загальнолюдським. У таких кра-
їнах як Данія, Швейцарія, Німеччина (західні землі) інституціональна стійкість 
стала фундаментом стійкого економічного розвитку. 

Інституціональна стійкість суспільства пов’язана з інституціональною 
еластичністю та динамікою. Якщо інституціональна структура вибудовується, 
спираючись на базові інститути, поступово нарощуючи та ускладнюючи свою 
архітектоніку і модифікуючи саму основу, то ми маємо справу з інституціо-
нальною еволюцією, яка можлива тільки в межах інституційної еластичності, 
що визначається ступенем можливої зміни одного інституту внаслідок впливу 
зміни іншого. Замкнутість і нееластичність інститутів радянської системи були 
ще одним чинником глибини інституційної катастрофи СРСР164. 

З інституціональною стійкістю тісно пов’язане поняття інституціональної 
рівноваги. Будь-які інституціональні деформації є неефективними стійкими  
нормами або інститутами. Стійкість інституціональної деформації означає, що 
тривалий час вона може мати вплив на економічну систему лише частково змі-
нюючи свої параметри при нетривалих зовнішніх впливах, після чого знову по-
вертатися до неефективної рівноваги. 

З метою забезпечення сприятливих умов для стабільного економічного 
розвитку підтримання інституціональної рівноваги є об’єктивною необхідніс-
тю. Інституціональну рівновагу можна розглядати як ситуацію, в якій при да-
ному співвідношенні сил гравців та контрактних відносин, утворюючих еконо-
мічний обмін, жоден з гравців не вважає вигідним для себе витрачати ресурси 
на реструктуризацію угод. Інституціональна рівновага визначає умови для ста-
більного функціонування господарського механізму в межах домінуючого спо-
собу економічної координації. 

На наш погляд, формування повноцінного інституціонального середови-
ща є процесом складним і трудомістким, однак ігнорування специфіки функці-
онування інститутів призводить до недоотримання бажаних результатів, що 
особливо чітко видно в економічній сфері. Можна підвести підсумок, що пра-
вила (формальні і неформальні) розробляються з метою зменшення невизначе-
ності, тому їх корисність зводиться до мінімуму або взагалі втрачається, якщо 
вони змінюються досить часто. Враховуючи неформальний аспект інституту, 
ідеальні правила, запозичені в одній країні, навряд чи будуть такими ж ідеаль-
ними в іншій. Саме тому кожна країна має створювати власні інститути, у тому 
числі економічні та фінансові, та сприяти їх ефективному функціонуванню. 

                                                 
163 Гриценко А.А. Особливості інституційної архітектоніки українського суспільства ХХІ 
століття. В кн. «Економіка України: стратегія і політики довгострокового розвитку/ За ред. 
акад НАН України В.М. Гейця. – К.: Ін-т економ. прогнозув., Фенікс, 2003. – С.160. 
164 Там же 
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2.2. Основи методології фіскального регулювання фінансових потоків 
Дослідження будь-яких процесів має ґрунтуватись на відповідному мето-

дологічному інструментарії, оскільки безсистемне використання набору мето-
дів, способів і підходів може призвести до викривлення результатів досліджень. 
Формування оптимальної моделі фіскального регулювання є неможливим без 
системного дослідження минулого, моніторингу сучасної ситуації та прогнозу-
вання майбутнього. Таке дослідження безумовно вимагає розробки відповідної 
системи пізнання. 

Традиційною методологією наукових досліджень у сфері фіскального ре-
гулювання протягом кількох останніх десятиріч є неокласична теорія економіки 
добробуту та посткейнсіанські напрями. Основні постулати методології ґрун-
туються на наступних припущеннях: 

1. Існують чіткі уявлення про віддання переваг економічними 
суб’єктами, технології і структури ринку, смаки індивідів розглядаються як то-
тожні, а в окремих випадках повністю ідентичні; вважається також, що техно-
логія виробництва товарів має постійну віддачу від масштабу, а структура рин-
ку відповідає стану досконалої конкуренції. 

На відміну від неокласичної теорії, інституціональні течії відштовхують-
ся від неповноти інформації про смаки індивідів, їх не ідентичність. Також роб-
ляться припущення про те, що віддача від масштабу непостійна. 

2. Використовуючи обмежену кількість фіскальних інструментів, уряд 
намагається забезпечити фіксовану величину державних доходів з мінімальни-
ми втратами добробуту, обумовленими податковими викривленнями поведінки 
економічних суб’єктів. Інституціоналізм передбачає застосування соціально-
психологічних підходів та інструментарію у регулюванні економічних проце-
сів, обґрунтовуючи недостатність суто економічних та математичних методів. 

3. Не повною мірою враховуються витрати, пов’язані з адмініструван-
ням податків, що обумовлено значною складністю обліку взаємозв’язку між 
податковими базами, ставками і адміністративними витратами. На відміну від 
неокласиків, інституціоналісти оперують поняттям «трансакційні витрати» і об-
ґрунтовують, що жодна трансакція в суспільстві не є безкоштовною. 

Посткейнсіанці та неокласики роблять великий акцент на аспектах макро-
економічної та фінансової нестабільності. Однак спираючись тільки на постула-
ти некласичної та посткейнсіанської думки важко пояснити чому при однакових 
цілях підвищення ефективності використання ресурсів, забезпечення стабільно-
сті та економічного зростання, використання приблизно однакових інструментів 
країни досягають зовсім різних результатів. Аналізуючи розвиток країн постсо-
ціалістичного простору протягом останніх двадцяти років, складно пояснити різ-
ницю в їх досягненнях тільки з позицій неокласики. Частково на це питання від-
повідають інституціоналісти, які фокусують свою увагу на звичках та інших ас-
пектах обмеженої раціональної та нераціональної поведінки економічних 
суб’єктів, тобто головна відмінність між країнами полягає у сфері інституціо-
нальних реформ. На наш погляд, це є однією з підстав використання методолог-
гічних надбань інституціональних течій у дослідженнях проблем фіскального ре-
гулювання фінансових потоків. Ми не наголошуємо на категоричному запере-
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ченні ролі класичного макроекономічного регулювання, а вважаємо, що інститу-
ціоналізація зробить його більш дієвим та адекватним умовам часу.  

У наш час спостерігається посилення позицій інституціональних течій, 
які ґрунтуються на вивченні не тільки економічних, але і багатьох соціальних 
факторів, які визначають розвиток суспільства на мікро- та макрорівні. Інсти-
туціоналізм, який виник як науковий напрям, що повинен протистояти проце-
сам монополізації ринків засобами державного регулювання, суттєво розширив 
межі вивчення економічних явищ, дозволив уточнити ряд фундаментальних те-
орій та пояснити закономірності розвитку економічних процесів. 

А. Гриценко, досліджуючи методологічні засади суспільних змін, заува-
жує, що методологія інституційної трансформації суспільства має переваги пе-
ред іншими формами інституційних змін, оскільки вона дозволяє реформувати 
економіку без глибоких спадів виробництва, соціальної напруги та багатьох 
інших негативних явищ. На жаль, в Україні в структурі інституційних змін іс-
нує дуже вузький трансформаційний прошарок. Переважають прості реформи, 
які означають заміну одних реформ іншими, і деформи, які викривлюють і спо-
творюють суть економічних явищ. Всі ці складові ринкових перетворень суттє-
во впливають на поведінку людей165. 

Питання необхідності дослідження інституціональних аспектів фінансо-
вої інфраструктури України було підняте у праці В. Федосова, В. Опаріна, 
С. Льовочкіна166, що також свідчить про актуальність методологічних змін у 
теорії фінансів з урахуванням інституціональних факторів. 

Однак, захоплення інституціональними формулювання без відповідного 
методологічного інструментарію може призвести, у свою чергу, до дискредита-
ції економічного аналізу, оскільки може сприяти руйнуванню цілісності, моніз-
му будь-якої наукової системи, а, значить, порушення логічних теоретичних 
конструкцій і практичних висновків. Перш ніж зосередитися на методологічних 
особливостях інституціональної теорії, з’ясуємо, що собою представляє мето-
дологія загалом. 

Найлаконічніше визначення сутності методології наведено у філософ-
ському словнику, де зазначено, що методологія – система способів організації і 
побудови теоретичної і практичної діяльності, а також вчення про цю діяль-
ність167. Таким чином, методологія – це не тільки сукупність методів і способів 
пізнання певного об’єкту, це своєрідна філософія дослідження. 

А. Філіпенко вважає, що методологія це – вчення про способи організації і 
побудови теоретичної і практичної діяльності людини. Методологія досліджує за-
гальну систему прийомів способів, операцій пізнання і перетворення дійсності. 
                                                 
165 Гриценко А.А. Особливості інституційної архітектоніки українського суспільства ХХІ 
століття. В кн. «Економіка України: стратегія і політики довгострокового розвитку/ За ред. 
акад НАН України В.М. Гейця. – К.: Ін-т економ. прогнозув., Фенікс, 2003. – С.164. 
166 Федосов, В. Інституційна фінансова інфраструктура України: сучасний стан та проблеми 
розвитку [Текст] / В. Федосов, В. Опарін, С. Льовочкін // Фінанси України. – 2008. – № 12. – 
С. 3–22. 
167 Философский энциклопедический словарь/ Под ред. Прохорова А.М. – Изд. Советская 
энциклопедия, 1983. – С. 365. 
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Кожна сфера людської діяльності має разом з універсальними і специфічні особ-
ливості, і відповідну методологію168. Наведене визначення акцентує увагу на то-
му, що будь-яка сфера діяльності має власну методологію. Логічно зробити при-
пущення, що разом з еволюційною зміною об’єкта дослідження може змінюватися 
і методологія, до її структури можуть включатися додаткові компоненти. 

Таким чином, методологію можна розглядати як комплекс правил і кри-
теріїв інтерпретації фактів, засобів збору даних, систему організації проведення 
досліджень та ін. Однак методологія, у будь-якому випадку, тісно пов’язана з 
теорією, яка є частиною домінуючої у даний період часу парадигми (рис. 2.4). 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 2.4. Взаємозв’язок методології та економічної теорії 
Методологія не існує сама по собі, як і не виконує суто функцію науково-

го пізнання. Методологія, яка формується на основі домінуючої економічної 
теорії, впливає на формування світогляду економічних суб’єктів, на її основі 
держава будує свою економічну політику. Найбільш складним періодом для 
формування методологічних підходів є будь-який перехідний етап в історії сус-
пільства. Про необхідність глибинного аналізу при вивченні конкретної ситуа-
ції, врахування національних особливостей попереджав у 1993 р. А. Ноув. Від-
повідаючи на питання, якою повинна бути економічна теорія перехідного пері-
оду, він відзначив, що теорія ні в якому випадку не може слугувати прямим ке-
рівництвом до дії. Будь-яка теорія абстрактна, і ніхто не може приймати рішен-
ня або давати поради, не вивчивши детально економічну ситуацію в країні від-
носно будь-якого конкретного випадку. Теорія повинна допомагати виділити 
головні проблеми і ні в якому випадку не «засліплювати» і не «відтягувати в 
сторону»169. 

                                                 
168 Філіпенко А.С. Основи наукових досліджень. Конспект лекцій [посібник]/ А. Філіпенко. – 
К.: Академвидав, 2004. – С.49. 
169 Ноув А. Какой должна быть экономическая теория переходного периода?/А. Ноув// Воп-
росы экономики. – 1993. – №11. – С. 16 . 
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Вибір теоретичної концепції ускладнюється тим, що тут немає універ-
сального рецепту як зробити єдино вірний вибір. Тут є слушним зауваження 
С. Злупка, який писав: «врешті-решт потрібно глибоко усвідомити, що ще ні-
кому в світі не вдалося розбудувати власну динамічну й ефективну економіку 
на чужих цінностях і моделях»170. Таке слушне зауваження засвідчує, що сліпе, 
бездумне копіювання чужого досвіду навіть теоретичного характеру може не 
дати бажаного результату. Більше того, вибір хибної теоретичної концепції 
призводить до того, що напрацювання у відповідних сферах просто будуть не-
актуальними або не затребуваними. 

М. Блауг застерігає, що при виборі певної теоретичної концепції для    
формування економічної політики країни треба бути розважливим: «Більше то-
го, існує значна кількість тверджень і теорем, що начебто стосуються економіч-
ної поведінки, але не дають про неї передбачуваних висновків. Одне слово, чи-
мало загальновідомих доктрин – це чиста метафізика. У цьому немає нічого по-
ганого, якщо їх не сприймають за науку. На жаль, історія економічної науки 
свідчить, що економісти, як ніхто інший, схильні вважати полову зерном і заяв-
ляти, що володіють істиною, хоч насправді мають лише складну низку визна-
чень або оцінних суджень, замаскованих під наукові принципи»171. 

Ми підтримуємо позицію Ю. Пасічника стосовно того, що формуючи 
стратегічний курс країни, необхідно визначитись із «фундаментом», на основі 
якого будується ця стратегія. Своєрідним «фундаментом» у теоретичному плані 
має бути економічна теорія, яка також є своєрідним комплексом, що вказує на-
прям руху. У відповідності із застосованою економічною теорією формується 
вся «будівля» – концепції, механізми реалізації стратегії, що є запорукою успі-
ху суспільного розвитку172. 

Економічна теорія – це не просто словосполучення з двох слів. Це понят-
тя, за яким стоїть вікова праця великої кількості вчених, це системні напрацю-
вання у багатьох галузях економіки та велика кількість економічних течій. До-
сить часто методологію пов’язують з окремими течіями економічної думки, од-
нак кожна з них має свою власну методологію дослідження. Тому дослідник, 
визначаючись з методологією дослідження, постає перед вибором тієї концеп-
ції, яка за заданих умов буде найбільш адекватною дійсності. На цьому наго-
лошує Я. Корнаї: «Системна парадигма потребує тісної ув’язки в розумінні іс-
нуючої організації суспільства та історичного процесу, в ході якого вона ви-
никла»173. 

Намагання поєднати несумісні методологічні принципи у фінансовій по-
літиці однієї держави неминуче призводять до провалу економічних реформ. 
                                                 
170 Злупко С. Національне безпам’ятство чи свідоме замовчування?/ С. Злупко// Урядовий 
кур’єр. – 2002. – 27 вересня. – № 178. 
171 Блауг М. Економічна теорія в ретроспективі/ Пер. з англ. І. Дзюб. – К.: Вид-во Соломії 
Павличко «Основи», 2001. – С.636. 
172 Пасічник Ю.В. Бюджетний потенціал економічного зростання в Україні [монографія]/ 
Ю. Пасічник. – Донецьк: ТОВ «Юго-Восток, Лтд», 2005. – С.22. 
173 Трансформаційні процеси та економічне зростання в Україні [монографія]/ За ред. акаде-
міка НАН України В.М. Гейця. – Х.: Вид-во «Форт», 2003. – С.22. 
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Однак поєднання методологічних напрацювань неокласиків та інституціоналіс-
тів, навпаки, можуть допомогти уникнути багатьох помилок. 

Інституціоналізму досі не вдалося набути статусу цілісної економічної 
теорії, що відображала б усю складність економічних систем, а її поняття та ка-
тегорії ще не стали операбельними, не дають змоги здійснювати прогностичні 
та практичні рекомендації на належному рівні. Основною причиною, що при-
звела до незначних результатів у розв’язанні зазначеної проблеми в межах ін-
ституціоналізму, на нашу думку, є несумісність методологічних засад неокла-
сичної економічної теорії з сутнісними рисами інституціоналізму. Адже зовсім 
невипадково останній розглядається як альтернатива класичній та неокласичній 
економічним доктринам174. 

Поняття методології тісно пов’язане з поняттям методу. Основні типи ме-
тодів склались поступово у ході історичного розвитку економічної думки (рис. 
2.5). 

Початок осмисленого застосування методології можна віднести до XVIII 
ст., що пов’язано із бурхливим розвитком класичної економічної теорії. Інсти-
туціональний підхід є наймолодшим серед усіх методологічних напрямів. Він 
пов’язаний з намаганням виявити певні юридичні норми, проаналізувати ос-
новні закони суспільства, починаючи з Конституції, їх сутність і роль для нор-
мального розвитку суспільства. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 2.5. Хронологічний порядок формування методологічних підходів 
На відміну від неокласичної доктрини, яка розглядає економічну систему як 

механічну спільність ізольованих один від одного індивідів, і виводить властивос-
ті системи із властивостей її елементів, інституціоналісти підкреслюють важли-
вість зв’язків між елементами для формування властивостей як самих елементів, 
так і системи у цілому. Цей підхід ще дістав назву «холізм» або «органіцизм», він 
проголошує переважання соціальних відносин над психофізичними якостями ін-
дивідів, що визначає сутнісні властивості економічної системи. Як зауважив 
Дж. Коммонс, будь яка одиниця діяльності має три складові – конфлікт, взаєм-
ність, порядок, які разом складають трансакцію175. Всі три складові мають ознаки 
                                                 
174 Степаненко С.В. Інституціональний аналіз економічних систем (проблеми методології) 
[монографія]/ С. Степаненко. – К.: КНЕУ, 2008. – С.256. 
175 Commons John R. 1932– 33. The Problems of Correlating Law, Economics and Ethics, Wisc. 
Law. Rew.8:1. –Р.4. 
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соціальності, тому абстрагування від впливу соціальних відносин при проведенні 
досліджень у сфері фінансів робить їх результати неповними. 

Про необхідність застосування соціологічних підходів свідчить заува-
ження М. Блауга: «Сучасна економічна наука хвора. Вона все більше перетво-
рюється в інтелектуальну гру заради самої гри, не залежно від її практичної 
значимості. Економісти поступово підмінили свій предмет, перетворили його в 
таку собі Соціальну Математику, в якій аналітична чіткість, як це розуміють на 
математичних факультетах, – це все, а емпірична адекватність, як це розуміють 
на фізичних факультетах – ніщо»176. Вихід з цього М. Блауг бачить у ширшому 
використанні соціологічних підходів при дослідженні проблем економіки.  

Західна економічна думка давно вже користується надбаннями інших на-
ук при дослідженні економічних процесів. Це пов’язано з тим, що на початку 
30-років з’явилась ще одна проблема – виконувати комплексні дослідження фі-
нансових процесів тільки засобами фінансової науки стало неможливо. Тому 
почали активізуватись зв’язки фінансів з іншими науками – правом, політич-
ною економією, статистикою, історією177. 

Першим, хто акцентував увагу на необхідності використання інституціо-
нального підходу у фінансових дослідженнях, був Е. Тейлор, який відмітив, що 
фінанси являють собою певну групу інститутів (податки, бюджет та ін.), що 
зорганізуються державою178. Пізніше ряд вчених висунули ще більшу кількість 
аргументів на користь застосування синтезу методологічних підходів у до-
слідженнях з проблем фінансів. Так, Ф. Манн застосування синтезу методоло-
гічних підходів пояснює природою фінансової науки, яку можна розглядати як 
фінансову економіку, фінансову політологію, фінансову соціологію179. 
Р. Метьюз підкреслює, що детермінанти інститутів можуть досліджуватися ін-
струментами економічної теорії і мають значення у дослідженні проблем фі-
нансового сектору.180 О. Вільямсон наголошує на тому, що у центрі досліджен-
ня проблем економіки і фінансів обов’язково має знаходитися людина181.  

Таким чином, методологічні підходи дослідження економічних процесів 
еволюціонують разом із змінами, які відбуваються в економічних системах. На 
сьогоднішній день більшість суспільств мають чітко виражену інституціональ-
ну структуру, тому застосування інституціонального підходу в економічних до-
слідженнях є цілком виправданим. 

Застосування інституціональної теорії як методології фінансових до-

                                                 
176 Blaug M. Ugly Currents in Modern Economics. In: Fact and Fiction in Economics Models, 
Realism and Cosial Construction/ Ed. By U. Mari. – Cambridge, 2002. – Р.36. 
177 Мітіліно М.І. Основи фінансової науки. – Державне видавництво України, 1929. – С.23. 
178 Taylor E. The Economics Public Finance/ E. Taylor. – New York. Macmillan Company, 1961. 
179 Андрущенко В.Л. Фінансова думка Заходу у ХХ столітті: теоретична концептуалізація і 
наукова проблематика державних фінансів [монографія]/ В. Андрущенко. – Львів: Каменяр, 
2000. – С. 80. 
180 Matthews R.C.O. The Economics of Institutions and the Sources of Growth/ Matthews R.// 
Economic Journal 96(December). – 1986. – 96:4. – P. 903 – 918. 
181 Williamson O. The new institutional economics: taking stock, looking ahead/ Williamson O.// 
Journal of economic literature. – 2000. – №3. – Р. 60. 
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сліджень є можливим завдяки ґрунтовним працям нових інституціоналістів у 
цій сфері. Так, методологічний внесок А. Алчіана182 лежить в області моделю-
вання поведінки фірм. У теорії фірми робиться припущення про те, що вони 
максимізують прибуток, але в реальності можна помітити, що менеджери рідко 
коли володіють усією необхідною інформацією для хоч скільки-небудь точного 
розрахунку прибутку і, отже, не займаються його максимізацією. Виходить, що 
реальність суперечить передумовам теорії, тому постає питання чи вірна теорія. 
У своїй відомій роботі «Невизначеність, еволюція й економічна теорія» (1950 
р.) А. Алчіан пропонує іншу відповідь. Згідно з А. Алчіаном, фірми не знають 
точно, яка поведінка є найбільш вигідною (щоб максимізувати прибуток) і по-
водяться по-різному. При цьому кожна фірма придумує свій спосіб прийняття 
рішень, і одні фірми виявляються ближче до максимізації прибутку, ніж інші 
(хоча б завдяки випадковості). 

Подальшу роль відіграє механізм конкуренції: він витісняє усіх, хто ді-
стає менший прибуток, і в такий спосіб автоматично виживають ті фірми, чия 
поведінка близька до максимізації прибутку. Таким чином, передумова макси-
мізації прибутку може вважатися реалістичною, навіть якщо це не відповідає 
дійсності в якийсь момент часу. 

М. Блауг з цього приводу зауважує, що найкраще робочу методологію ін-
ституціоналізму характеризує поняття розповідь (storytelling), який відноситься, 
на його думку, також до більшої частини ортодоксальної економічної теорії, 
особливо прикладної. При розповіді використовується метод коллігації – поєд-
нання факторів, низькорівневих узагальнень, теорій високого рівня і оціночних 
суджень у зв’язану розповідь. Оскільки розповіді не вистачає суворості і чіткої 
логічної структури, її важко просто верифікувати і майже неможливо сфальси-
фікувати. Вони переконливі або можуть бути переконливими саме тому, що ні-
коли не ризикують бути неправильними183. Однак простої розповіді і колекціо-
нування фактів недостатньо, необхідно їх пояснити. У цьому сенсі розмитість 
методології старого інституціоналізму можна розглядати як перехідний стан до 
більш чіткої методології нових інституціональних течій. 

З цієї точки зору не можна оминути увагою методологічний внесок 
В. Мітчелла у дослідження фінансових явищ, який полягає у збиранні статис-
тичних даних, які згодом мали дати підґрунтя для пояснення гіпотез. Він вва-
жав, що економіст повинен спиратися на конкретні факти як критерій правиль-
ності своїх теоретичних висновків. Саме В. Мітчеллу та його учням наука зо-
бов’язана розгортанням описової економічної статистики, без якої як сучасна 
фінансова наука, так і сучасні фінансові установи не могли б існувати.  

В. Мітчелл був визнаним лідером емпірико-прогностичної течії інститу-
ціоналізму, про що свідчить його робота у створеному в 1917 р. Комітеті еко-
номічних досліджень при Гарвардському університеті. В. Мітчеллом та його 

                                                 
182 Alchian A. Production, Information Costs, and Economic/ A.Alchian, H. Demsetz// 
Organization. – American Economic Review 62(December 1972). – P. 777-795. 
183 Blaug M. The methodology of economics: or how economists explain. – NY: Cambridge 
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групою економістів були розроблені перші прогнози економічного зростання 
шляхом побудови кривих, що репрезентували середні індекси ряду найважли-
віших показників національного господарства. Відбулося започаткування еко-
нометрики як нової галузі економічної науки: на основі використання матема-
тичних та статистичних методів. В. Мітчелл розраховував та передбачав трива-
лість «малих» та «великих» циклів, «вживляючи» закономірності циклічного 
розвитку капіталістичної економіки, він та його колеги прагнули розробити мо-
делі безкризового розвитку економіки шляхом передбачення відхилень у дина-
міці показників і запобігання таким чином спаду виробництва. На сьогодні 
важко уявити хоча б одне дослідження у сфері фінансів без використання засо-
бів економетрики. 

В. Мітчелл правильно підкреслював взаємообумовленість та взає-
мозв’язок таких важливих економічних показників, як ціни, інвестиції, рівень 
заробітної плати, прибутку. Для запобігання кризи на макрорівні необхідне ре-
гулювання з боку держави, а засобом пом’якшення циклічних коливань і досяг-
нення стійкої економічної кон’юнктури має стати спеціально створений держа-
вний плануючий орган.  

Таким чином, можна виділити наступні особливості інституціоналізму, 
які визначають його специфіку як методології дослідження: 

1. Інституціоналізм склався як деякий юридичний спосіб мислення в різ-
них суспільних науках, який набув особливої актуальності в економічній теорії 
під назвою інституціональна економіка. 

2. Розвиток інституціональної теорії проходив у вигляді декількох само-
стійних трактувань і версій, які поляризувались у двох напрямах, відомих як 
старий і новий інституціоналізм. 

3. Інституціональна концепція економіки визначена ідеологічною і куль-
турною своєрідністю, продиктована часом і місцем формування теорії, також 
політичною боротьбою, спрямованою на її удосконалення. 

4. Інституціоналізм визначає економіку з точки зору визначених суспіль-
них умов, де інститути відіграють невід’ємну роль. 

5. Емпіричний ухил у дослідженнях. Розглядаючи поверхневі явища, ін-
ституціоналісти зосереджуються на їх описі і порівнянні один з одним. 

Методологія інституціоналістів передбачала широке застосування описо-
во-статистичного, історикогенетичного або еволюційного методу. Про важли-
вість застосування історикогенетичного методу можна судити із твердження 
С. Головатого. Оцінюючи вплив різноманітних чинників на всі сфери життя су-
спільства, він особливо звертає увагу на їх історичне походження: «Впродовж 
декількох століть Україна перебувала фактично між двома цивілізаціями – хри-
стиянською і мусульманською, між Європою і Азією, а тому вплив на її влас-
ний розвиток обох цивілізацій і культур був неоднозначний і далеко не на ко-
ристь українського (слов’янського етносу). 

Другим фактором є те, що тривалий час Україна була включена до склад-
ної системи тоталітарних держав, внаслідок чого ні її економіка, ні соціальна, 
культурна сфери не могли розвиватись вільно і самостійно, без, у багатьох ви-
падках, переважно зовнішнього впливу. Залишки тоталітарного минулого да-
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ються взнаки і сьогодні, передусім у духовній сфері, свідомості, моралі. Як на-
слідок, останньою нині в Україні серйозною перепоною на шляху формування 
демократичного суспільства, становлення суверенної держави можна вважати: 
відсутність нової ідентичності; наявність значної кількості фальшивих цін-
ностей; слабкість громадянського суспільства»184 . 

Застосування описово-статистичного методу є необхідним як для оцінки 
минулих подій, так і для прогнозування майбутнього розвитку. Однак застосу-
вання цього методу весь час було і буде пов’язане з інформаційними трудно-
щами. І. Пенькова, аналізуючи роль інформації в інституціональній теорії,    
формулює ряд положень, цінних з точки зору застосування методології інсти-
туціоналізму (табл. 2.9).  

Таблиця 2.9 
Інформація в методології інституціоналізму 

Характеристика Причинно-наслідкові зв’язки 

Інформація розглядається з різних 
позицій, їй відводиться суттєва роль 
в соціально-економічних процесах. 

Особлива роль у дослідженнях поведінки економіч-
ного агента, який приймає раціональні та ірраціо-
нальні рішення. Ефективність того чи іншого рішен-
ня знаходиться в прямій залежності від обсягу і пов-
ноти інформації, якою володіє індивід. 

В основі формування і розвитку як 
формальних, так і неформальних 
інститутів лежать інформаційні по-
токи, які визначаються історією, 
географічним розташуванням регі-
ону або країни, культурою, менталі-
тетом, релігією і мораллю. 

Інформаційні потоки, що несуть традиції і систему 
цінностей із минулого в сучасне і майбутнє, які 
утворюють інститути, визначають психологічні ка-
нони поведінки. Окрім того вони впливають на 
формування моделі зовнішнього інформаційного се-
редовища, у відповідності з яким приймає рішення 
суб’єкт. 

Інформація про будь-яке явище си-
стематизується в знаннях, які, у 
свою чергу, розглядаються як дже-
рело влади, за умови розподілу си-
стематизованих знань між членами 
певної групи людей. 

Визначаючи кваліфікацію, досвід і навички робітни-
ків знання є основою технології і системо утворюю-
чим елементом капіталу, впливаючи на виробничі 
відносини і споживацькі можливості. 

Наявність багатьох нез’ясованих 
аспектів відносно проявів природи 
інформації 

Недосить ясно визначені категорії повноти інформа-
ції, невизначеності і функціональних особливостей 
інформації при формуванні інститутів та їх розвит-
ку. Окрім того, проблема раціональності та ірраціо-
нальності, піднята інституціоналістами, не отримала 
якісного обґрунтування 

Джерело: складено автором за185  

На наш погляд, зважаючи на те, що економічні рішення приймаються на 
основі інформаційних потоків, які доступні досліднику у визначений момент 
часу, вся інформація не може бути доступною нікому, тому проблема визначе-
ності категорії «неповної інформації» розв’язується сама по собі – економічний 
                                                 
184 Головатий С.Обережно – глобалізація/ С. Головатий// Урядовий кур’єр. – 2002. – 25 ве-
ресня. – №176. 
185 Пенькова И.В. Роль и место информации в институциональной теории/ И. Пенькова// Ма-
териалы ІІІ Международной научно-практической конференции «Теория и практика эконо-
мики и предпринимательства», 11–13 мая, 2006 г., г. Алушта. – Симферополь: ТНУ. – С. 13. 
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суб’єкт завжди приймає рішення в умовах неповної інформації, ґрунтуючись на 
припущеннях стосовно того, як можуть себе повести інші економічні суб’єкти. 
Економічних агентів не можна вважати раціональними оптимізаторами, оскіль-
ки вони не володіють інформацією про всі можливі комбінації рішень та на-
слідки від їх прийняття. Тобто, мова йде про обмежену раціональність, яка на-
кладається неповнотою інформації. 

На сьогоднішній день описово-статистичний та еволюційний методи не-
обхідно доповнити системним аналізом, що сприятиме підвищенню практичної 
значимості методології інституціоналізму. З точки зору системного аналізу 
будь-яке людське суспільство можна розглядати як відносно постійне утворен-
ня, яке функціонує у рамках ширшого середовища. Вони характеризуються як 
цілісні системи, які складаються з певного комплексу взаємопов’язаних еле-
ментів, котрі можна виокремлювати і аналізувати. Системи мають біль-менш 
чітко окреслені межі, які розділяють їх з навколишнім середовищем, до того ж 
вони мають тенденцію до деякої рівноваги. 

Сутність системного методу полягає у тому, що світ економічного вивча-
ється як комплекс елементів, які утворюють цілісну систему у її зв’язку з сере-
довищем – громадянським суспільством. Системний підхід передбачає стан-
дартизацію і уніфікацію наукових понять, систематизацію і впорядкування 
знань про економічні феномени і реальність. Очевидно, що системний аналіз 
дозволяє досліджувати фінансові феномени у всій їх складності і взаємозалеж-
ності, враховуючи як соціальні підвалини в економіці, так і обернений вплив 
останньої на соціальні реальності. Для будь-якої системи, у тому числі фінан-
сової, характерні три основоположні виміри: реально існуюче, що проявляється 
у структурі; дія, поведінка чи функція; становлення і еволюція. В ідеалі систе-
мний аналіз повинен охоплювати всі три виміри у сукупності, однак у реальній 
дослідницькій практиці головну увагу системники концентрують на перших 
двох аспектах. 

Ю. Сурмін вважає, що системний підхід полягає у тому, що будь-який 
складний об’єкт розглядається у ролі відносно самостійної системи із своїми 
особливостями функціонування і розвитку. Відповідно, будь-яка складна сис-
тема характеризується:  елементним складом; структурою як формою взає-
мозв’язку елементів; функціями елементів цілого; єдністю внутрішнього і зов-
нішнього середовища; законами розвитку системи та її складових186. 

Ключовою категорією системного підходу є система. Система походить 
від грецького – ціле, складене з частин, і означає сукупність елементів, які зна-
ходять у відносинах один з одним. З середини ХХ століття цей науковий підхід 
є одним з основних під час вивчення великих і складних об’єктів. На основі  
вивчення властивостей як елементів, так і системи в цілому можливо встанови-
ти емерджентні властивості системи і спрогнозувати її майбутній стан. Базови-
ми категоріями системного підходу є елемент, зв’язок, структура, організація, 
системо утворюючий фактор, система, підсистема, середовище, управління, 

                                                 
186 Сурмин Ю.П. Теория систем и системный анализ: Уч. пособие. – К.: МАУП, 2003. – С.6-8. 



 

 97

модель системи тощо187. 
Ю.В. Пасічник також наводить ряд аргументів на користь застосування 

системного методу при проведенні економічних досліджень: 
– можливість комплексного дослідження складних систем, у тому числі 

і живих, якою є суспільна система України; 
– універсальність відносно часового і просторового виміру; 
– співставленість з іншими методами – історичним, аналізу, синтезу, 

економіко-математичним тощо; 
– можливість дослідження окремих частин об’єкту, явища, процесу про-

тягом всього періоду його функціонування – починаючи від зародження до 
припинення діяльності188. 

Регулювання фінансових потоків також є системним явищем, для якого 
необхідним є ряд властивостей (табл. 2.10). 

Зазначені вище властивості системи регулювання фінансових потоків та-
кож стосується і фіскального регулювання. Варто зазначити, що параметри фіс-
кального регулювання для збереження зазначених властивостей системи по-
винні враховувати ключові характеристики фінансових потоків, що ставить 
значимість гнучкості системи на перше місце, порівняно з іншими власти-
востями. 

Таблиця 2.10 
Необхідні властивості системи регулювання фінансових потоків 

Властивість Характеристика 
Гнучкість та    
адаптивність 

Система здатна в умовах турбулентності швидко перебудовуватися 
під нові потреби 

Неоднорідність 

Система складається з декількох груп неоднорідних елементів, які до-
повнюють один одного. Властивості окремих елементів системи не 
можуть виконувати функції системи в цілому. Загальні функції систе-
ми не дублюють функції її елементів 

Ієрархічність В системі мають бути виділені рівні управління: нижній, середній, 
верхній, та часові горизонти 

Багатофункціо-
нальність 

Система здатна реалізовувати комплекс загальних управлінських  
функцій, як і її структурні елементи 

Надійність 

Система, яка нормально функціонує, здатна реалізовувати поставлені 
цілі шляхом повноцінного функціонування всіх елементів системи та 
підсистем протягом визначеного періоду часу та забезпечувати базові 
значення параметрів фінансових потоків 

Стійкість 

Система повинна при зміні умов зовнішнього і внутрішнього середо-
вища забезпечувати утримання життєво важливі межі, тобто базові 
параметри вхідних і вихідних фінансових потоків, які забезпечують 
стабільний розвиток країни 

Життєздатність Система повинна функціонувати при недієздатності окремих елемен-
тів або втраті зв’язків між ними 

Джерело: складено автором 

                                                 
187 Пасічник Ю.В. Бюджетний потенціал економічного зростання в Україні [монографія]/ 
Ю.Пасічник. – Донецьк: ТОВ «Юго-Восток, Лтд», 2005. – С.67-68. 
188Пасічник Ю.В. Бюджетний потенціал економічного зростання в Україні [монографія]/ 
Ю.Пасічник. – Донецьк: ТОВ «Юго-Восток, Лтд», 2005. – С.66. 
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У системному аналізі розрізняють поняття «вхід» і «вихід». На «вході» 
фінансової системи вирішальне значення мають такі компоненти як рівень фі-
нансової освіченості населення, рівень фінансової культури, стратегічні і так-
тичні орієнтири розвитку фінансової системи, на «виході» маємо визначення 
правил чи законів, програм, їх застосування і контроль за виконанням. 

Важливою характеристикою дослідження системних явищ є визначення і 
прогнозування стану системи. Будь-яка система, в тому числі фінансова, може 
перебувати у рівноважному або нерівноважному стані (при цьому рівновага 
може бути частковою або загальною). Рівноважна система завжди повинна ви-
значатись відносно якихось даних вихідних умов. Різниця між методами част-
кової і загальної рівноваги полягає не в тому, що у першому випадку робляться 
припущення, а у другому ні. Різниця у тому, як помітив П. Самуельсон, що 
«традиційна економічна теорія практично вичерпала себе. Величини, які прий-
маються даними у системі загальної рівноваги, традиційно не розглядались 
економістами у якості предмета їх дослідження. Серед цих величин можуть вже 
згадуватися смаки, технологія, державна та інституціональна структура та бага-
то ін.»189. 

Дослідження стану системи вимагає постійного моніторингу її параметрів 
та характеристик. Ключові параметри системи фіскального регулювання фінан-
сових потоків відображені в табл. 2.11. 

Перебування системи в рівновазі передбачає оптимальне задоволення по-
треб всіх економічних агентів. Однак серед економістів немає єдності навіть сто-
совно того, чи можна досягти рівноважного стану. Л. Вальрас робив припущення, 
що для того, щоб довести, що вирішення загальної рівноваги існує, достатньо роз-
рахувати рівняння і невідомі для того, щоб пересвідчитись, що рівнянь в системі 
стільки ж, скільки і невідомих, які необхідно визначити190. Тобто Л. Вальрас ви-
користовує суто математичний підхід для доведення можливості рівноваги. Однак 
ряд суспільних явищ, таких як культура, менталітет, традиції формалізувати не 
можна. А. Курно вважає, що «для полного и точного решения частных проблем 
экономической системы неизбежно, чтобы система рассматривалась как целое». 
Також він вважав, що проблема загальної рівноваги виходить за рамки можли-
востей економічного аналізу191. Незважаючи на те, що економічна рівновага не є 
центральною проблемою інституціональної теорії, на наш, погляд її інструмента-
рій можна використовувати для дослідження можливостей досягнення часткової 
рівноваги у досліджуваних системах (економічній, фінансовій тощо). 

                                                 
189 Блауг М. Экономическая мысль в ретроспективе [монография]/ М. Блауг. – М.: Дело ЛТД,  
1994. – С.529. 
190 Там же. – С.531. 
191 Там же. – С.528. 
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Таблиця 2.11 

Взаємозалежність параметрів фіскального регулювання та базових параметрів фінансових потоків 
Базові параметри фінансових потоків Параметри фіс-

кального регу-
лювання 

Обсяг Напрям Інтенсивність Регулярність Джерела і канали 

Гнучкість та 
адаптивність 

Можливість швидко ком-
пенсувати зменшення об-
сягів фінансових потоків 
за рахунок інших джерел. 
Здатність отримувати до-
даткові фінансові потоки 
із традиційних джерел. 

Можливість перерозпо-
ділу фінансових потоків 
по напрямах. Здатність 
синхронізувати вхідні і 
вихідні фінансові пото-
ки 

Здатність до нарощу-
вання інтенсивності за 
сприятливих умов. 
Здатність зберігати до-
сягнутий рівень інтен-
сивності за рахунок 
адаптації до несприят-
ливих умов 

Збереження регулярно-
сті за будь-яких умов 

Швидке реагування на 
необхідність зміни дже-
рел і каналів фінансових 
потоків 

Неоднорідність 
Можливість взаємозамін-
ності фінансових потоків 

Диверсифікація напря-
мів фінансових потоків - 

Систематичність регу-
лювання 

Диверсифікація джерел і 
каналів фінансових по-
токів 

Ієрархічність 

Оперативне реагування 
всіх елементів системи на 
зміни параметрів фінан-
сових потоків 

Відповідність напрямів 
цілям і задачам системи 
та її елементів 

Підвищення рівня інтен-
сифікації за рахунок 
підвищення якості регу-
лювання 

Оперативне реагування 
на факти і причини змі-
ни регулярності фінан-
сових потоків 

Оперативне реагування 
на можливість збіль-
шення каналів і джерел 
фінансових потоків 

Багатофункціо-
нальність 

Прозорість процесу регу-
лювання та якісний моні-
торинг 

Відповідність напрямів 
цілям і задачам системи 
та її елементів 

Інтенсифікація фінансо-
вих потоків за рахунок 
зменшення трансакцій-
них витрат 

Оперативне виявлення 
та усунення проблем 

Якісний моніторинг за 
джерелами і каналами 
фінансових потоків 

Надійність і 
стійкість 

Забезпечення покриття 
вхідними потоками ви-
хідних 

Забезпечення збалансу-
вання і синхронізації 
фінансових потоків 

Збереження інтенсивно-
сті фінансових потоків 

Збереження регулярно-
сті фінансових потоків 

Збереження мінімально 
необхідної кількості ка-
налів і джерел фінансо-
вих потоків 

Життєздатність 
Можливість нарощувати 
обсяги фінансових пото-
ків 

- 
Реалізація потенціалу 
нарощування інтенсив-
ності 

Збереження регулярно-
сті фінансових потоків 

Розширення каналів і 
джерел фінансових по-
токів 

Джерело: розроблено автором 
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Невіддільною від проблеми рівноваги системи є досягнення її оптимального 
стану. Стосовно визначення оптимальності будь-якої системи, найбільшого поши-
рення набула концепція оптимальності В. Парето. Оптимум Парето визначається як 
стан, у якому неможливо покращити будь-чий добробут шляхом трансформації то-
варів і послуг у процесі виробництва чи обміну без збитку для добробуту будь-якого 
іншого індивіда. Щоб уникнути необхідності робити міжособистісні порівняння ко-
рисності, В. Парето відмовився оцінювати всі інші зміни у добробуті. Внаслідок цьо-
го у його визначенні відсутнє поняття єдиного суспільного оптимуму, а замість цього 
передбачається нескінчена кількість непорівнянних між особою оптимумів. 

Зона порівнянності розширюється завдяки введенню поняття компенса-
ційного платежу. Це не що інше, як вимірювання споживчого надлишку гро-
шима. Зміна, яка дає вигоду одним людям, але приносить збиток іншим, тепер 
може бути вирахувана приростом загального добробуту, якщо ті, хто виграли, 
зможуть компенсувати збиток тим, хто програли, так, що останні добровільно 
приймуть ці зміни; після того, як зроблені компенсаційні платежі, тим, хто ви-
грав, стає краще, а тим, хто програв, не стає гірше192. Однак з позицій інститу-
ціонального підходу досягнення оптимальності є дискусійним через неповноту 
інформації та обмежену раціональність економічних агентів. На наш погляд, 
всезагального оптимуму дійсно досягти неможливо, але досягнення часткових 
оптимумів для окремих елементів системи є цілком можливим. 

Таким чином, можемо виділити такі характерні риси, які властиві інсти-
туціоналізму як методології дослідження: 

1. Часткова відмова від передумов оптимізації та методологічного індиві-
дуалізму. Це зумовлено тим, що економічний агент не може бути «раціональ-
ним оптимізатором», який діє відірвано від суспільства. 

2. Акцент на дослідженні економічних змін. Ринкова економіка як глоба-
льна система є динамічною, всі її складові, у тому числі і фінансова система, є 
динамічними системами, які перебувають у постійному розвитку і русі. 

3. Урахування історичного фактора. Вихідним положенням має бути те, 
що минуле змінити не можна, тому треба враховувати, що різноманітні динамі-
чні феномени, які є наслідками минулого розвитку, можуть призвести до неоп-
тимальних для економіки результатів. До таких феноменів можна віднести про-
яви залежності від минулого шляху розвитку, кумулятивну причинність, блоку-
вання тощо. 

4. Врахування соціально фактора. Створення навіть ідеальних формаль-
них інститутів не гарантує досягнення бажаної мети (наприклад, досягнення 
сталого економічного розвитку). Це пояснюється тим, що формальні інститути 
можуть суперечити неформальним (які і є важливим соціальним фактором). 
Доки така суперечність не буде розв’язана функціонування формальних інсти-
тутів буде неповноцінним. 

5. Фокусування на людському чиннику. Саме врахування людського чин-
ника дає інституціональній теорії значні переваги, порівняно з іншими методо-
логічними напрацюваннями. Як справедливо зазначає А. Гальчинський, роль 
                                                 
192 Блауг М. Экономическая мысль в ретроспективе. – М.: Дело ЛТД,  1994. – С.543. 
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індивідуальних уподобань в економічних процесах є принциповою, а 
суб’єктивність вибору, у свою чергу, стимулює прояви хаосу в економічних си-
стемах, які виникають у результаті зіткнення цих інтересів. суб’єктивних і су-
спільних цілей193. Ф. Хайєк зазначає, що у багатьох випадках у процесі прий-
няття рішень окремими індивідами власні інтереси та інстинкти беруть гору 
над доказами раціональності194. 

Розглядати діяльність держави, як суб’єкта, який поводиться як індивід, 
на перший погляд складно. Однак функціонування держави відбувається під 
впливом певних суб’єктів, які діють, передусім, виходячи зі своїх власних інте-
ресів. А результати діяльності залежать від мотивації суб’єктів, які приймають 
ключові рішення. Також варто зазначити, що більшість випадків опортуніс-
тичної поведінки обумовлена не прямими соціально-економічними чинниками, 
а інституціональними деформаціями в суспільстві. 

Однією з характерних рис інституціональних течій, яка відрізняє їх від 
інших, є фокусування на тому, що у реальному житті більшість економічних 
явищ є динамічними, такими, що постійно змінюють норму існування. Саме 
тому у дослідженні фінансової проблематики застосування інституціональних 
теорій є актуальним – вони дозволяють швидко змінювати фокус із «запасу» 
(статичної величини) на «потік» (величину динамічну). 

Вказані характеристики визначають особливості інституціоналізму як ме-
тодології фінансових досліджень (табл. 2.12). 

Таблиця 2.12 
Специфіка інституціоналізму як методології фінансових досліджень 

Специфічна риса Значення у фінансових дослідженнях 

Часткова відмова від передумов 
оптимізації 

Дозволяє точніше визначати можливі сценарії поведінки еконо-
мічних суб’єктів з урахуванням не тільки мотиву максимізації 
прибутку, але і поведінкових факторів 

Акцент на економічних змінах, 
динамічності розвитку  

Проведення будь-яких реформ має враховувати динамічність 
складових фінансової системи та можливі наслідки змін за кіль-
кома сценаріями, оскільки фінансова система є динамічною, а не 
статичною 

Врахування історичних         
факторів 

Врахування минулих подій дозволяє пояснити чому запозичені 
фінансові інститути виявляються неефективними або взагалі не 
приживаються 

Врахування соціальних          
факторів 

Нездатність ефективно функціонувати інститутів, які не є ре-
зультатом соціалізації. Внаслідок цього фінансова система 
страждає від таких явищ як тіньовий рух фінансових потоків, 
конвертація, ухилення від оподаткування. Методологія інститу-
ціоналізму дозволяє зрозуміти глибинні причини цих явищ та 
усунути передумови їх виникнення. 

Врахування індивідуалістичних 
проявів 

Прийняття рішень у фінансовій системі окремими індивідами, 
які здатні діяти виходячи зі своїх власних інтересів, а не з інте-
ресів суспільства. Ця тенденція посилюється разом із збільшен-
ням інституціональних деформацій 

Джерело: складено автором  
                                                 
193 Гальчинський А. Ренесанс методологічного індивідуалізму/ А.С. Гальчинський// Економі-
чна теорія. – 2008. – №2. – С. 3-21. 
194 Hayek F.A. Individualism/ F.A. Hayek/ Hodges, Figgis & Co., Ltd., DublinB.H. Blackwell, Ltd., 
Oxford, 1946. 
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Підсумовуючи викладене вище, ключовими параметрами методології ін-
ституціоналізму можна визначити наступні: 

1. Часовий період. Методологія інституціоналізму може бути застосована 
при дослідженні коротко та середньострокових процесів. Її застосування при 
дослідженні довгострокових процесів вимагатиме додаткової корекції, оскільки 
у довгостроковому періоді поведінка економічних суб’єктів суттєво зміниться, 
також суттєвих змін зазнають мотиви діяльності членів суспільства. 

2. Рівень аналізу. Методологія інституціоналізму дозволяє аналізувати 
агреговані фіскальні та соціально-економічні показники на рівні держави. Ми 
акцентуємо увагу на доходах, витратах, дефіциті бюджету та впливу механізму 
їх формування на перерозподіл фінансових потоків між секторами економіки. 

3. Методологія включає як загальновідомі, так і уточнені та нові показни-
ки, які дозволяють повніше відобразити особливості інституціонального харак-
теру фіскального регулювання фінансових потоків. 

Загалом застосування інституціонального інструментарію дозволяє знай-
ти ефективні механізми узгодження інтересів економічних агентів і тим самим 
прискорити динаміку соціально-економічного розвитку.  

 
2.3. Інституціоналізація фіскального регулювання та її проблеми в 

Україні  
Характерною рисою економік, які здійснюють радикальні економічні ре-

форми, є перебування їх у деінституціональному стані, коли старі формальні 
інститути вже не відповідають вимогам часу, а нові ще не створені або не 
пройшли етап соціалізації. У такій ситуації функції інститутів на себе переби-
рають неформальні відносини. Вирішення описаної проблеми може відбуватися 
у двох напрямах: перший – інституціоналізація економічної системи та її скла-
дових; другий – поглиблення процесів деінституціоналізації. 

У загальному розумінні процес інституціоналізації суспільного життя – це 
визначення і закріплення соціальних норм, правил, статусів і ролей, приведення їх в 
систему, здатну діяти у напрямі задоволення деякої суспільної потреби. 

Інституціоналізація фіскального регулювання передбачає створення та 
адаптацію інститутів фіскального регулювання, оскільки у період командно-
адміністративної економіки такі інститути не просто було відсутні, були від-
сутні передумови їх створення. Після проголошення незалежності України та 
орієнтації на ринкову економіку було два шляхи: революційний (запозичити ін-
ститути) та еволюційний (поступове створення власних інститутів).  

Революційному способу відповідає формальна інституціоналізація, коли но-
ві формальні інститути з’являються швидше, ніж умови для їх ефективного функ-
ціонування. Перші десять років розвитку України як незалежної держави можна 
охарактеризувати як формальну інституціоналізацію, оскільки процес створення 
інститутів відбувався на основі їх імпорту. Однак неможливо імпортувати підпри-
ємницьку етику, фіскальні традиції, податкову культуру тощо. У випадку, коли 
імпортовані формальні інститути не відповідають рівню розвитку неформальних 
відносин, вони виявляються нежиттєздатними і перетворюються з ефективних ін-
ститутів на інституціональні деформації. Здійснення інституціоналізації «зверху» 

http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%83%D1%81%D0%BF%D1%96%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE�
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призвело в Україні до виникнення інституціональних розривів та до посилення 
схильності економічних суб’єктів та держави до опортуністичної поведінки. На-
ступний етап інститутціоналізації в Україні характеризується поєднанням еволю-
ційного та революційного способів інституціоналізації. 

Д. Норт розглядає інституціоналізацію як процес зміни формальних пра-
вил і неформальних відносин (традицій, загальноприйнятих норм поведінки, 
досягнутих угод між учасниками договору). Джерела інституціоналізації, на 
думку Д. Норта, необхідно шукати у зовнішньому середовищі, накопиченні до-
свіду і знань і об’єднанні цих моментів в метальних конструкціях дійових 
осіб195. Тобто, реальна інституціоналізація базується на внутрішніх спонукаль-
них механізмах розвитку системи, а формальна – прийнятті законів, які супере-
чать інституціональній структурі суспільства і виявляються недієвими. По-
штовхи формальної інституціоналізації також задаються ззовні і вона значно 
випереджає реальну інституціоналізацію. Завершення ступеня інституціоналі-
зації характеризується відповідністю формальної і реальної інституціоналізації. 

Поглиблення процесів деінституціоналізації проявляється у формуванні 
неефективних інституціональних структур, які можуть бути нестійкими, але 
високо монополізованими. Деінституціоналізація має місце у випадку несфор-
мованості ефективних інститутів, або у випадку, коли формальні інститути 
конфліктують з неформальними. Наслідками деінституціоналізації є виникнен-
ня інституціональних деформацій, які спричиняють негативні наслідки не тіль-
ки для системи фіскального регулювання, але і для економіки в цілому. 

Як справедливо зауважують українські і китайські вчені, інституціоналіза-
ція стосується всіх інститутів та інституцій, які вводяться місцевими та держав-
ними органами влади (право власності, юридична система, система комерційних 
та інвестиційних банків, бухгалтерський облік, страхування, фінансова система, 
реклама тощо). Нові інститути в Китаї були створені за рахунок власних зусиль 
або за допомогою світового співтовариства, чого не відбулося в Україні196. Зміша-
ний підхід до створення інститутів, який історично складається в Україні, з одного 
боку призвів до виникнення значних інституціональних деформацій, а з іншого – 
до врахування етнічних та соціальних особливостей українського суспільства, 
природа якого важко сприймає насадження чужих традицій. 

Незважаючи на ряд прогресивних реформ, фіскальне регулювання фінансо-
вих потоків в Україні характеризується низькою інституціональною зрілістю. Про 
низький ступінь інституціоналізації свідчить розвиток неформальних фінансових 
відносин, високий ступінь перерозподілу фінансових потоків на користь тіньового 
сектора економіки, ухилення від сплати податків, невідповідність розвитку фінан-
сового посередництва потребам реального сектору економіки тощо. 

Враховуючи як позитивний, так і негативний досвід останніх десятиліть, важча-
ємо, що інституціоналізація фіскального регулювання фінансових потоків повинна: 
                                                 
195 Норт Д. Інституції, інституційна зміна та функціонування економіки. Пер. з анг. 
І. Дзюбка, К.: Основи, 2000. – 198 с. 
196 Мочинь Ф. Экономическая и социальная оценка развития предпринимательства в промы-
шленности (Китай – Украина). [Монография]/ Ф. Мочинь, В. Мищенко. – Х.: ФЛП Павленко 
А.Г.; ИД «ИНЖЭК», 2009. – С.46. 
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- формувати такі інституціональні очікування, які стимулюють 
економічний розвиток; 

- передбачати раціональну послідовність інституціональних змін; 
- стримувати перерозподільчу активність бізнесу і держави; 
- намагатися підтримати часткову рівновагу, яка передбачає хоча б 

часткову компенсацію втрат від інституціоналізації тим еконо-
мічним суб’єктам, які їх зазнали; 

- сприяти оптимізації перерозподілу фінансових потоків між секто-
рами економіки. 

Інституціоналізація фіскального регулювання ґрунтується на інституціо-
налізаціі економічної системи, яка передбачає, у свою чергу, створення наступ-
них груп інститутів197 (рис. 2.6). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 2.6. Класифікація інститутів економічної системи 
З економічними інститутами пов’язане існування різних способів і форм 

взаємодії економічних суб’єктів, методів узгодження їх дій та ін. Базові інсти-
тути економічної системи є основою створення та удосконалення всіх суміжних 
інститутів, у тому числі фінансових. Дотримуючись концепції інституціоналіз-
му, можна зробити висновок, що інститути мають вплив на всі сфери суспіль-
ного життя, не виключенням є і сфера фінансів. Так, обґрунтування і прийняття 
рішень стосовно регулювання фінансових потоків обмежується, у першу чергу, 
юридичними нормами (формальними рамками), а от ефект від реалізації фінан-
сових рішень, дозволених формальними рамками, багато у чому залежить від 
неформальних обмежень, наприклад, сприйняття їх економічними суб’єктами. 
Як справедливо зауважив Е. Селігмен, в інституційній архітектоніці особливе 

                                                 
197 Вергелес Т. Інституційна модернізація як фактор посткризового економічного зростання в 
Україні/ Т. Вергелес// Світ фінансів. – 2010. – №1. – С. 96. 

ІНСТИТУТИ ЕКОНОМІЧНОЇ СИСТЕМИ 

Правові інститути Інститути законодавчої та судової системи, 
специфікації та захисту прав власності 

Інститути державного 
регулювання та 
управління 

Якість бюджетного процесу; податкове ад-
міністрування; система організації органів 
влади; адміністративні бар’єри; інститути 
розвитку регіонів, екологічної та науково-
промислової політики 

Інститути розвитку 
людського капіталу 

Системи охорони здоров’я, освіти та соці-
ального захисту 

Інститути координації 
та розподілу ризиків 

Кредитно-банківська система, фондовий 
ринок, страхові компанії, пенсійні фонди 
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місце займають грошові інститути – правила, норми, стереотипи, традиції. 
Установи, пов’язані із «соціальною звичкою до отримання та витрачання гро-
шей», яка, за словами одного з класиків інституціоналізму – У.К. Мітчела – 
«приховується за фасадом торгових угод»198. 

Формування системи фіскального регулювання також супроводжується 
створенням інститутів. Ведучи мову про інститути загалом, та інститути фіс-
кального регулювання зокрема, необхідно відштовхуватися від того, що перш 
за все інститут – це мовний символ, тому категорія «інститут» може бути бага-
топлановою, стосуватись як суспільних, так й економічних наук. Інститут вста-
новлює межі можливого у діяльності економічних агентів, у тому числі і при 
регулюванні фінансових потоків. Можна зробити висновок, що формування та 
розвиток інституціональних відносин створюють базис для подальшого розвит-
ку будь-яких інших відносин, у тому числі і фінансових (рис. 2.7). 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
Рис. 2.7. Формування фінансових інститутів 

Формування фінансових інститутів розпочинається з їх імпорту та до-
повнюється самостійним створенням тих інститутів, які імпортувати не можна 
або недоцільно. На такій платформі відбувається і формування інститутів фіс-
кального регулювання. Підводячи підсумок, можна визначити, що інститутам 
фіскального регулювання притаманні наступні ознаки: 

1. Інститут взагалі розглядається як результат соціалізації, суспільного 
визнання. Інститути фіскального регулювання також необхідно розглядати на 
макрорівні як результат суспільного визнання. Не маючи суспільного визнання, 
навіть закріплений законодавчо, інститут не буде повноцінно виконувати свої 
функції. Прикладом може слугувати таке явище як ухилення від сплати подат-
ків. У цілому, економічні суб’єкти визнають існування таких інституціональних 
утворень як податкова система та податкове адміністрування, але не вважають 
за необхідне сплачувати у повному обсязі податки через надмірний податковий 
тиск або недостатній рівень зворотних державних послуг. 

2. Інститут пов’язується з організаційним чи правовим оформленням, 
яке забезпечує легітимність цього явища. Законодавче та організаційне закріп-

                                                 
198 Seligman E.R.A. The Shifting and Incidence of taxation. – New York: The Macmillan 
Company, 1899. – Р.92. 

Неформальні правила Відносини 

Інституціональні відносини 

Фінансово-інституціональні         
відносини 

Формальні і неформальні 
інститути 

Формування фінансових 
інститутів 
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лення для багатьох інститутів фіскального регулювання є обов’язковим, таке 
закріплення не тільки забезпечує легітимність їх функціонування, але дозволяє 
забезпечити фінансову безпеку держави. 

3. Будь-який інститут фіскального регулювання – це сфера існування та 
підґрунтя отримання різноманітних форм доходу, а також їх подальшого роз-
поділу. Також інститути здатні змінювати напрям руху фінансових потоків та 
інші їхні характеристики. 

4. Інститут, як «стереотип думки», логічно відносити до феномену куль-
тури. Проте інститути фіскального регулювання це і правила, нав’язані ззовні, і 
результати освоєння цих правил економічними суб’єктами. Якою б не була 
природа інститутів, у реальному сучасному житті вони набирають форму пра-
вових норм, традицій, неформальних правил, культурних стереотипів. 

Таким чином, інститутам фіскального регулювання властиве перепле-
тіння природно-соціального та обов’язкового характеру, тобто формального і 
неформального. Тому, виділивши характерні для інститутів фіскального регу-
лювання ознаки, вважаємо за необхідне визначити ключові інституціональні 
межі інститутів, спираючись на дослідження Д. Ходжсона199 (табл. 2.13). 

Виходячи з викладеного, під фінансовими інститутами доцільно розумі-
ти особливі сфери фінансових відносин (обмежені формальними і неформаль-
ними рамками), належність до яких виступає підґрунтям акумуляції та перероз-
поділу фінансових ресурсів і капіталу. 

 
Таблиця 2.13 

Характерні інституціональні межі інститутів фіскального  
регулювання 

Критерій Формальні межі Неформальні межі 
Структура Правило Правило або норма 

Характер санкцій за недо-
тримання правил 

Правові (адміністративна 
або кримінальна  
відповідальність) 

Соціальні (втрата ділової ре-
путації, соціальна зневага) 

Де закріплені Писане право Неписане право 

Відносно кого діють Усі економічні суб’єкти (ви-
ключення закріплені законом) 

Дія обмежена рамками соці-
ально однорідних груп 

Витрати на утримання    
рамок 

Визначаються ступенем 
ефективності державного 
втручання в економічні  

процеси 

Мінімальні або відсутні 

Сфера життєдіяльності 

Фінансова система в цілому 
(податкова, бюджетна та 
грошово-кредитна системи 

зокрема) 

Фінансова система в цілому 
(податкова, бюджетна та гро-

шово-кредитна системи      
зокрема) 

Джерело: побудовано автором 

 
                                                 
199 Ходжсон Дж. Какова сущность институциональной экономической теории?/ 
Дж. Ходжсон. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: 
http://www.institutional.boom.ru/history_metod/Hodgson 
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Під інститутами фіскального регулювання розуміємо сукупність економі-
чних відносин, обмежених формальними рамками, направлених на перерозподіл 
фінансових потоків. Особливістю функціонування інститутів фіскального регу-
лювання є їх взаємодоповнюваність і взаємозалежність. Це означає, що у випадку 
трансформації одного ефективного фінансового інституту в неефективний дефор-
мації зазнає вся система фіскального регулювання, що спричиняє диспропорції у 
перерозподілі фінансових потоків. Тобто, мову необхідно вести не про окремі ін-
ститути, а матрицю їх взаємодії з іншими інституціональними утвореннями, век-
тор формування якої визначає і статус інститутціоналізації (табл. 2.14). 

Ефективне функціонування інститутів вимагає дотримання наступних 
принципів: 

1. Принцип комплементарності, згідно з яким інститути існують у сере-
довищі інших і очікуваний ефект досягається тільки через взаємопов’язані ін-
ституціональні зміни. 

2. Неоднорідність інститутів, яка виражається у тому, що інститут – це 
єдина сукупність правил поведінки, котрі регулюють дії учасників ринку. Це 
правила контролю, котрі регламентують механізми підтримки правил і стимули 
їх виконання. 

3. Урахування рівнів інституціональних систем, основними серед яких 
визнані рівні формальних і неформальних правил, культурних традицій і цінно-
стей200. 

Функціонування інститутів вимагає встановлення певних інституціональ-
них обмежень. Інституціональні обмеження охоплюють як заборону індивідам 
щось робити, так і умови, за яких іноді їм дозволяється здійснювати певні види 
діяльності. Вони становлять основу, на якій відбувається людська взаємодія. 
Однак лише загрози санкцій за порушення заборони недостатньо, щоб всі пово-
дилися чесно. По-перше, існує ймовірність того, що санкції застосовуватися не 
будуть. По-друге, вони можуть застосовуватися по-різному, наприклад, певним 
економічним суб’єктам вдасться їх уникнути завдяки неформальним відноси-
нам. Встановлення інституціональних обмежень також є частиною процесу ін-
ституціоналізації. Процес створення інститутів фіскального регулювання, їх 
соціалізації, заміни і ліквідації супроводжується трансакційними витратами. 

До появи у вітчизняній економічній науці поняття «трансакційні витрати» 
у традиційній економічній теорії домінувало припущення, що будь-яка взаємо-
дія між економічними агентами здійснюється миттєво і без будь-яких витрат. 
При поясненні сутності трансакційних витрат виникають труднощі у визначен-
ні відмінностей між трансакційними та інформаційними витратами, окрім того, 
послідовники неокласичної школи вважають, що інформація у суспільстві є  
повною і доступною, а трансакції – безкоштовними. 

                                                 
200 Модернизация экономики и выращивание институтов: В 2 кн. – Кн. 2: Институты: от за-
имствования к выращиванию. Опыт российских реформ и возможности культивирования ин-
ституциональных изменений/ Кузьминов Я.И., Радаев В.В., Яковлев А.А., Ясин Е.Г.; отв ред. 
Е.Г. Ясин; Гос. ун-т «Высшая школа экономики». – М.: Изд. Дом ГУ ВШЭ, 2005. – С.12-16. 
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Таблиця 2.14 

Матриця інститутів фіскального регулювання 

 

 
РЕАЛЬНА ІНСТИТУЦІОНАЛІЗАЦІЯ 

ПОДАТОК Ефективне      
законодавство 

Позитивні фіс-
кальні традиції 

Податкова куль-
тура 

Гарантія прав 
власності 

ІНСТИТУЦІ-
ОНАЛЬНА 

ЕКОНОМІКА 
Негативні не-
формальні тра-

диції 

ПОДАТКОВА 
ПРЕФЕРЕНЦІЯ

Податкове пла-
нування 

Ефективне фі-
нансове посере-

дництво 

Захист вико-
нання фор-
мальних угод 

Раціональна по-
ведінка держави 

Бюрократія Корупція 
ПОДАТКОВЕ   
АДМІНІСТ-
РУВАННЯ 

Висока ймовір-
ність настання 
відповідальності

Довіра до дер-
жави та її інсти-

тутів 

Раціональна по-
ведінка платни-

ків 

Хабарництво Відкат 

Низька ймовір-
ність настання 
відповідальнос-

ті 

ПОДАТКОВА 
ДИСЦИПЛІНА

Циклічний де-
фіцит 

Рівність у на-
станні відпові-
дальності 

Неформальні 
угоди Рейдерство 

Опортуністична 
поведінка плат-
ників         пода-

тків 

Вибірковість 
штрафних санк-

цій 
БЮДЖЕТ 

Висока ймовір-
ність настання 
відповідальності Д

Е
ІН

С
Т
И
Т
У
Ц
ІО

Н
А
Л
ІЗ
А
Ц
ІЯ

 

 

ТІНЬОВА 
ЕКОНОМІКА 

Ухилення від 
сплати податків 

 

Відсутність до-
віри до держави 
та її  інститутів 

Опортуністична 
поведінка дер-

жави 

Структурний 
дефіцит 

БЮДЖЕТНА 
ДИСЦИПЛІНА 
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Трансакція є початковим елементом аналізу інституціональних систем, 
ефективність організації трансакцій багато в чому визначає ефективність інсти-
туціоналізації. За своїм економічним змістом «трансакція» – це активна еконо-
мічна взаємодія суб’єктів господарювання, яка охоплює матеріальні, контрактні 
аспекти обміну і використовується для позначення як обміну товарів, так і обмі-
ну видами діяльності201. Така взаємодія обов’язково супроводжується витратами, 
однак серед науковців досі немає одностайності щодо природи пояснення тран-
сакційних витрат. Відомо, принаймні, три підходи до пояснення того, звідки й 
чому при виконанні угоди виникають трансакційні витрати, – теорії трансак-
ційних витрат, теорії суспільного вибору й теорії угод. Теорія трансакційних 
витрат пояснює їх виникнення передусім тим, що ринок інформації недостатньо 
розвинений, а цінові сигнали спотворені внаслідок високої монополізації ринку 
і структурних диспропорцій. Теорія суспільного вибору наголошує на незавер-
шеності формування ринку, на розмірах національного ринку й великій кілько-
сті його учасників. Теорія угод пояснює високий рівень трансакційних витрат 
нестабільністю співвідношень різних угод та їх фрагментацією202. 

Найпростіше визначення трансакційних витрат можна знайти Оксфорд-
ському економічному словнику. Воно звучить там таким чином: трансакційні 
економічні витрати (transaction cost economics) – підхід до економічного по-
яснення інститутів. Він розглядає витрати при проведенні угод у межах фірми 
та між фірмами, що діють на ринку. Він враховує обмежену раціональність, ін-
формаційні проблеми, вартість ведення переговорів, укладення контрактів, 
опортунізм203. Хоча це визначення і вважається найпростішим, проте при його 
тлумаченні виникають деякі питання. Перше положення, що викликає питання 
стосується обмеженої раціональності. Спробуємо пояснити його, відштовхую-
чись від протилежного. О. Прутська, досліджуючи економічні інститути, вва-
жає, що глобальна раціональність людської поведінки передбачає, що вихідна 
інформація сама по собі не піддається критичному аналізу, пов’язаному з про-
цесами пізнання, обчислення, спілкування і вибіркового бачення. Раціональний 
вибір між альтернативами вимагає чіткого, обмеженого і недвозначного набору 
рішень, втілених у формі певних задач або ймовірностей, що піддаються обчис-
ленню. Звідси і витікає емпірична концепція знання, яка серйозно обмежує 
природу і масштаб всіх інформаційних потоків, натомість допомагає раціо-
нальному оптимізатору оцінити «задані» факти і знайти оптимум, що відпові-
дає його незмінним індивідуальним уподобанням. Але емпірична концепція 
знання непридатна за умов реальності, оскільки для того, щоб отримати знання 
про світ, нам необхідно спочатку розробити певні структури пізнання, які част-

                                                 
201 Шепеленко О.В. Управління трансакційними витратами в економіці України/ 
О. Шепеленко. – дис. на здоб. наук. ступ. д-ра. ек. наук за спеціальністю 08.00.03 «Економіка 
та управління національним господарством», Донецький нац. університет. – С. 7. 
202 Кириченко О.А. Управління трансакційними витратами суб’єктів господарської діяльнос-
ті/ О. Кириченко, І. Білоусова// Фінанси України. – 2010. – №8. – С. 98. 
203 Black J. A Dictionary of economics. Second edition. Oxford university press. 2003. – Р.473-474. 
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ково формуються в процесі соціальної взаємодії з іншими індивідами204. Ствер-
джувати, що приймаючи рішення, наприклад, у сфері оподаткування, агенти 
володіють повною інформацію і мають альтернативний вибір не можна. Аль-
тернатива прослідковується тільки одна – платити або не платити податки, але 
до цієї проблеми вибору ви повернемось у наступних розділах роботи. Що сто-
сується повноти інформації та її однозначності – це також не ідеальний варіант, 
оскільки українське законодавство про податки є суперечливим і заплутаним, 
про що не раз наголошується вітчизняними фінансистами у їх працях. Таким 
чином, ведучи мову про функціонування фінансової системи, ми однозначно 
маємо справу з обмеженою раціональністю та інформаційними проблемами. 

Трансакційні витрати – це витрати, що забезпечують перехід прав влас-
ності із одних рук до інших і забезпечують охорону цих прав. На відміну від 
трансформаційних витрат трансакційні витрати не пов’язані із самим процесом 
створення вартості, вони забезпечують трансакцію. 

У 50-х роках ХХ ст. теорія трансакційних витрат була розвинена 
К. Ерроу, Д. Стіглером, А. Алчіаном, Г. Демсецем, О. Вільямсоном. Ці вчені 
вийшли на вищий рівень абстракції, об’єднавши у категорію трансакційних ви-
трат витрати функціонування фірми та ринку і протиставивши їх трансформа-
ційним витратам. Тобто трансакційні витрати – це витрати, що виникають, коли 
індивіди обмінюють свої права в умовах неповної інформації або підтверджу-
ють їх у тих самих умовах. 

На сьогоднішній день визначення сутності трансакційних витрат відбува-
ється з різних позицій, що зумовлено, зокрема, і об’єктом конкретного до-
слідження, якого стосуються трансакційні витрати. Тлумачення сутності тран-
сакційних витрат можна згрупувати по трьох підходах: макроекономічний, мі-
кроекономічний і змішаний (табл. 2.15).  

Таблиця 2.15 
Визначення сутності трансакційних витрат 

Автор Сутність 
1 2 

Макроекономічний підхід 

А. Алчіан Витрати пошуку, інформаційні витрати, витрати на ведення перегово-
рів, прийняття рішень, санкцій і штрафів, витрати захисту інститутів205  

Й. Барель Витрати вимірювання 
О. Вільямсом Витрати опортуністичної поведінки. Еквівалент тертя в механічних системах 

В. Дємєнтьєв 
Інформаційні, витрати трансакцій і трансакційні витрати впливу (зі 
сторони зовнішніх агентів чи для здійснення впливу на інших, напри-
клад, податки, санкції, грабежі і т. ін.)206 

 
 

                                                 
204 Прутська О. Інституціоналізм і проблеми економічної поведінки в перехідній економіці 
[монографія]/ О. Прутська. – К.: Логос, 2003. – С.56. 
205 Alchian A. Production, Information Costs, and Economic/ A.Alchian, H. Demsetz// 
Organization. – American Economic Review 62(December 1972). – P. 777-795. 
206 Дементьев В.В. Власть: экономический анализ. Основы экономической теории власти 
[монография]/ В. Деменьев. – Донецк: Каштан, 2003. – С.31. 
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Продовження таблиці 2.15 
 

1 2 

М. Дженсен Витрати моніторингу за поведінкою агента та витрати його самообме-
ження207 

Т. Егертсон Трансакційні витрати виникають, коли індивіди обмінюються правами 
власності на економічні активи і забезпечують свої виключні права208 

К. Ерроу Витрати експлуатації економічної системи – витрати з підтримки еко-
номічних систем на ходу 

Я.Корнаї Тертя для опису чинників, що перешкоджають оперативному укла-
данню угод між економічними агентами 

Р. Коуз 
Витрати ринкового механізму. Витрати з обміну правами власності. 
Витрати із здійснення і захисту контрактів. Витрати отримання вигод 
від спеціалізації та розподілу праці209 

С. Кузьминов 
Трансакційні витрати мають подвійне значення. З боку економічних 
суб’єктів вони є витратами, пов’язаними з подоланням непевності, і в 
той же час це витрати на утримання економічних структур210  

С. Малахов Ціна, яку платить будь-яка економічна система за недосконалість своїх 
ринків211 

У. Меклінг Витрати, що виникають в межах відносин «поручитель-виконавець» 
Д. Норт Плата за неефективність прав власності212 

Т. Семенова 
Витрати у широкому значенні (що мають інституціональну природу) і 
витрати у вузькому змісті слова (що пов’язані з визначеними видами 
діяльності в процесі координації дій економічних агентів)213 

Дж. Стіглер Витрати отримання інформації214 
Е. Фуруботн, 
Р. Ріхтер 

Сукупність усіх витрат, які пов’язані зі створенням інститутів та орга-
нізацій215 

С. Ченг Витрати, існування яких неможливо уявити в економіці Робінзона Кру-
зо 

                                                 
207 Jensen Michael C. Theory of The Firm: Managerial Behavior, Ageney Cost And Ownership 
Siruclure/ Jensen Michael C., Meckling William N.// Journal of Financial Economics. – 1976. – 
V.3. – №4. – P. 305-360. 
208 Эггертсон Т. Экономическое поведение и институты/ Пер. с англ. – М.: Дело, 2001. – С.29. 
209 Коуз Р. Природа фирмы/ Вехи экономической мысли. Теория фирмы/ Под ред. В.М. Галь-
перина. – С. Пб.: Экономическая школа, 2000. – 534 с. 
210 Кузьминов С.В. Трансакційні витрати: механізм формування та впливу на економічну ци-
клічність /С. Кузьминов: автореф. дис. канд. ек. наук спеціальності 08.01.01 «Економічна те-
орія». – Дніпропетровськ: Національна гірнича академія України, 2001. – 12 с. 
211 Малахов С. Трансакционные издержки и макроэкономическое равновесие/ С. Малахов// 
Вопросы экономики. – 1998. – №11. – С. 78-97. 
212 Норт Д. Інституції, інституційна зміна та функціонування економіки. Пер. з анг. 
І. Дзюбка, К.: Основи, 2000. – 198 с. 
213 Семенова Т.В. Трансакційні витрати іноземного інвестування в Україні та шляхи їх ско-
рочення/ Т. Семенова: Автореф. дис. канд. ек. наук. спец. 08.01.01 «Економічна теорія». – Д: 
ДНУ, 2001. – 17 с. 
214 Stigler G.L. The Economics of Information/ G.J. Stigler// Journal of Political Economy 69 (June 
1961). – P. 213-225. 
215 Furubotn E., Richter R. the new institutional Economics. – Vol. I. – Hants: Edward Elgar 
Publishing, 1995. – Р.619. 
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Продовження таблиці 2.15 
1 2 

А. Шастітко 

Відносна цінність ресурсів, які використовуються для планування, 
адаптації та контролю за виконанням задач  у різних структурах, які 
впорядковують відносини між економічними агентами, що обмінюють-
ся правами власності216 

Мікроекономічний підхід 

С. Архієреєв Сукупність витрат, що виникають під час обміну правами власності і 
затрат, призначених для зменшення цих витрат217 

С. Барсукова Витрати, пов’язані з обслуговуванням контрактних відносин, а також 
передачею, специфікацією та захистом прав власності218 

О. Костіна 
Витрати організації, використання товарно-грошових відносин, які бу-
дучи відокремленими, водночас пов’язані з фізичним просуванням то-
варів, приймаючи до уваги операції до і після цього просування219 

Словник сучас-
ної економіки 
Макміллана 

Витрати, окрім сплаченої ціни, котрі виникають при торгівлі товарами і 
послугами220  

Змішаний підхід 
А. Аузан Цінність ресурсів, що витрачаються на здійснення трансакцій221 

І. Булєєв Витрати на пошук інформації, захист прав власності, примушування до 
виконання контракту222 

Г. Демсец Витрати будь-якої діяльності, пов’язаної з використанням цінового ме-
ханізму223 

А. Олейник Всі витрати, пов’язані з обмінами і захистом повноважень224  

О. Шепеленко 

Витрати, що пов’язані з підготовкою, укладанням і обслуговуванням 
контрактів, подоланням прихованого і відкритого опортунізму, різнома-
нітних бар’єрів в реалізації контрактів і обслуговуванням, з функціону-
ванням державних і суспільних інститутів та інституцій, які притаманні 
ринковій економіці на всіх рівнях ринкових і державних відносин225  

Джерело: складено автором 

                                                 
216 Шаститко А. Трансакционные издержки (содержание, оценка и взаимосвязь с проблемами 
трансформации) А. Шаститко// Вопросы экономики. – 1997. – №7. – С. 65 – 77. 
217 Архієреєв С.І. Трансакційні витрати в умовах ринкової трансформації/ С. Архієрєєв: авто-
реф. дис. док. ек. наук. за спец. 08.01.01 «Економічна теорія». – Х.: ХНУ, 2002. – 34 с. 
218 Барсукова С.Ю. Трансакционные издержки вхождения на рынок предприятий малого   
бизнесу/ С.Ю. Барсукова// Проблемы прогнозирования. – 2000. – №1. – С. 108-119. 
219 Костина О.И. Трансакционные издержки: опит политико-экономического анали за/ 
О. Костина: автореф. дис…канд. эк. наук: 08.00.01/ Ивановский гос. ун-т. – Иванова, 2007. – 26 с. 
220 Словник сучасної економіки МАКМІЛЛАНА: Пер. з англ., – К.: АртЕк, 2000. – С.550. 
221 Институциональная экономика: новая институциональная экономическая теория [учеб-
ник]/ Под. общ. ред. докт. эк. наук, проф. А.А. Аузана. – М.: Изд-во «ИНФРА-М», 2007. – 
416 с. 
222 Булеев И.П. Управление трансакционными издержками в переходной экономике [моно-
графия]/ И. Булеев. – НАН Украины. Ин-т экономики пром-ти. – Донецк, 2002. – С.23-24. 
223 Demsetz H. The Firm in Economic Theory: A Quiet Revolution/ H. Demsetz/ American 
Economic Review. – 1997. – Vol.87. – №2. – P. 426-429. 
224 Олейник А. Институциональная экономика. – М.: ИНФРА – М, 2000. – С.133. 
225 Шепеленко О.В. Управління трансакційними витратами в економіці України/ 
О. Шепеленко. – дис. на здоб. наук. ступ. д-ра. ек. наук за спеціальністю 08.00.03 «Економіка 
та управління національним господарством», Донецький нац. університет. – С. 7. 
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У контексті нашого дослідження зупинимося на макроекономічному під-
ході та виділимо елементи трансакційних витрат у дослідженнях вчених-
інституціоналістів (табл. 2.16). 

Таблиця 2.16 
Еволюція виділення елементів трансакційних витрат 

Елемент Автор 
Інформаційні витрати Дж. Стіглер 

Витрати інформаційної асиметрії Дж. Акерлоф 
Витрати опортуністичної поведінки М. Дженсен 

Витрати моніторингу за поведінкою агента і витрати 
його самообмеження У. Меклінг 

Витрати виміру Й. Барель, Ч. Чен, Д. Норт 
Витрати впливу Дж. Робертс 

Витрати колективного прийняття рішень Г. Хансман 
Агентські витрати С. Росс 

Джерело: складено автором 

Р. Коуз вважає, що для здійснення трансакції необхідно визначити, з ким 
саме бажано укласти угоду, як сповістити контрагентів, повідомити про умови, 
здійснити попередні переговори, підготувати контракт, зібрати відомості, щоб 
упевнитись у виконанні умов контракту. Далі автор висловлює впевненість, що 
без аналізу трансакційних витрат, який у цілому не знайшов місця у сучасній 
економічній теорії, неможливо зрозуміти сутності функціонування економічних 
систем і мати основи для прийняття обґрунтованих політичних рішень226. Ми 
погоджуємось з Р. Коузом, і підкреслюємо, що саме неврахування трансакцій-
них витрат при прийнятті рішень щодо фіскального регулювання зменшує його 
ефективність або взагалі зводить її до нуля. 

Р. Коуз, а також його послідовник Ю. Ніханс стверджували, що трансак-
ційні витрати можуть існувати тільки в ринковій економіці227. На наш погляд, 
більш обґрунтованою є позиція К. Ерроу, який вважає трансакційні витрати ви-
тратами експлуатації економічної системи, тому вони присутні у будь-якій гос-
подарюючій системі. Позицію К. Ерроу підтримують Г. Демсец, С. Чанг, 
А. Алчіан. 

При відсутності держави з її інститутами і системою підтримки прав вла-
сності високі трансакційні витрати паралізують складні системи виробництва і 
на специфічні інвестиції, яких вимагають довготривалі відносини обміну, роз-
раховувати не доводиться228. У той же час, на наш погляд, високі трансакційні 
витрати, пов’язані з неефективністю формальних інститутів, спонукають еко-
номічних суб’єктів здійснювати нелегальні економічні відносини, формуючи, 
таким чином, сектор нелегальної (неформальної) економіки. 

                                                 
226 Коуз Р. Фирма, рынок, право/ Р. Коуз// США: экономика, политика,  идеология. – 1993. – 
№2. – С. 93. 
227 Niehans J. Transaction Cost/ J. Niehans// The New Palgrave. A Dictionary of Economics. – 
London: Macmillan Press, 1987. – P. 676. 
228 Эггертсон Т. Экономическое поведение и институты/ Пер. с англ. – М.: Дело, 2001. – 
С.339. 
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Безперечно, у сфері фінансових відносин присутній факт обміну правами 
власності на економічні активи – платники податку віддають частину своїх до-
ходів на користь держави. Держава, отримуючи частину доходів платників по-
датків, зобов’язана виконати належні їй функції, у свою чергу, платники подат-
ків очікують якісного і своєчасного виконання державою своїх функцій. Тому 
мінімізація розміру трансакційних витрат на здійснення трансакцій такого типу 
є надзвичайно важливою. 

Загалом трансакційні витрати виникають тому, що інформація не безкош-
товна й асиметрична для сторін – учасників обміну, а також тому, що будь-які 
спроби створення інститутів для структурування людської взаємодії приводять 
до певного ступеня недосконалості ринків. Наслідки впливу інститутів на сис-
тему стимулів по-різному сигналізуватимуть учасникам, так, що навіть у тих 
випадках, коли інституціональна основа веде до отримання більших прибутків 
від торгівлі порівняно з попередньою, все ще існуватимуть стимули для обміну, 
«їзди зайцем» тощо, котрі додають свою частку до недосконалостей ринку. 
Враховуючи особливості поведінки людей, непросто створити інститути, які б 
розв’язували складні проблеми обміну і водночас були вільні від деяких несу-
місних стимулів. 

Постає питання, чи можлива в ринковій економіці ситуація, коли всі уго-
ди могли б укладатись з нульовими трансакційними витратами. Теоретично це 
можливо тоді, коли запроваджується таке законодавство, яке збільшує сукуп-
ний дохід, коли виграш одних компенсує програш інших з трансакційними ви-
тратами, досить низькими для того, щоб усім було вигідно. Д. Норт формулює 
конституційні та інституційні умови, необхідні для здійснення такого обміну: 

1. Зацікавлені сторони повинні мати інформацію і правильну модель для 
того, щоб знати, як законопроект зачепить їхні інтереси і який виграш або про-
граш їх очікує. 

2. Результати можуть бути передані їхнім виконавцям (законодавцям), які 
голосуватимуть у точній відповідності з цими.  

3. Голосування оцінюватиметься за сукупним чистим виграшем, так що 
чистий результат можна буде визначити і відшкодувати тим, хто опинився у 
програші. 

4. Цей обмін може здійснювати з досить низькими трансакційними витра-
тами для того, щоб зробити його вигідним229. 

Однак на практиці реалізувати названі умови досить складно, знову-таки 
через людський чинник, який є непередбачуваним. 

Недосконалі інститути є причиною недосконалих трансакцій та високих 
трансакційних витрат на діяльність в рамках правового поля. В економіках, 
близьких за характеристиками до українських, значні розміри неформального 
сектору економіки зумовлені тим, що добровільні трансакції в рамках легальної 
економіки обкладаються значними як формальними, так і неформальними пла-
тежами. Виправити цю ситуацію можна завдяки процесу реальної інституціо-

                                                 
229 Норт Д. Інституції, інституційна зміна та функціонування економіки. Пер. з анг. 
І. Дзюбка, К.: Основи, 2000. –С. 138-139. 
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налізації, коли на заміну неефективним інститутам прийдуть ефективні. Сам 
процес інституціоналізації також вимагає здійснення витрат (трансакційні ви-
трати інституціоналізації). Вони є виправданими у випадку успішної інституці-
оналізації, яка сприяє зменшенню трансакційних витрат в економіці загалом. 
Варто зазначити, що процес інституціоналізації триває постійно, тому і тран-
сакційні витрати на його здійснення будуть завжди мати місце в економіці. Мо-
ніторинг динаміки цих витрат дозволяє вчасно виявити слабкі місця в інститу-
ціоналізації (коли витрати необґрунтовано зростають) та адекватно відреагува-
ти на цей процес. 

Р. Метьюз вважає, що фундаментальна ідея трансакційних витрат полягає 
у тому, що вони складаються із витрат складання та укладання контракту ex 
ante, а також витрат нагляду за дотриманням умов контракту і забезпеченням 
його виконання ex post. Трансакційні витрати, як і будь-які витрати в економіч-
ній теорії, є альтернативними, існують як постійні так і змінні трансакційні ви-
трати230. З точки зору фінансової взаємодії значні витрати ex post при реалізації 
фінансових реформ значно знижують їх ефективність. 

Р. Пустовійт наголошує на необхідності дослідження взаємозв’язку транса-
кційних та інформаційних витрат. Він зауважує, що інформаційні витрати відіг-
рають значну роль у ринковій економіці. Неокласична теорія не розглядає цю 
проблему у стандартних моделях обміну або апріорі визнає інформацію безкош-
товною. Але для проведення, наприклад, торгівельної трансакції, необхідно здійс-
нити пошук та опрацювання інформації про ціну і якість товарів та послуг, потен-
ційних партнерів, здійснити моніторинг репутації учасників угоди, аналіз строків 
її виконання, узагальнити збитки в разі недотримання умов контракту, визначити 
можливість завдання шкоди трансакції третіми особами. Зрозуміло, що неможли-
во уявити господарське життя з повною, правдивою та безкоштовною інформаці-
єю231. Він робить висновок, що трансакційні витрати у будь-якому випадку 
пов’язані з інформаційними, й останні є більш важливими за суттю і змістом. 

Широкий спектр трансакційних витрат вимагає відповідної їх класифіка-
ції, яка до сьогодні перебуває у стадії удосконалення. Найпоширенішою є кла-
сифікація трансакційних витрат за етапами укладання угод, яка, згідно з підхо-
дом О. Вільямсона, поділяє трансакційні витрати на витрати ex ante та eх post 
(додаток Є, табл. 1). Така класифікація може бути застосована як до мікро- так і 
до макроекономічного рівня. Для оцінки трансакційних витрат на макроеконо-
мічному рівні Дж. Уоліс і Д. Норт запропонували використати поняття «Тран-
сакційний сектор», включивши до цього сектору оптову й роздрібну торгівлю, 
страхування, банківський сектор, операції з нерухомістю, витрати на апарат 
управління в інших галузях, витрати держави на судову і правоохоронну діяль-
ність (державний трансакійний сектор)232. 
                                                 
230 Matthews R.C.O. The Economics of Institutions and the Sources of Growth// Economic Journal 
96(December). – 1986. – 96:4. – P. 903 . 
231 Пустовійт Р. Трансакційні витрати: теоретичні концепції та емпіричний аналіз/ 
Р. Пустовійт// Економіст. – 2004. – № 10. – С. 27. 
232 Кириченко О.А. Управління трансакційними витратами суб’єктів господарської діяльно-
сті/ О. Кириченко, І. Білоусова// Фінанси України. – 2010. – №8. – С. 101. 
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А. Олейник відносить до трансакційних витрат усі витрати, що пов’язані 
з обміном та захистом прав власності, і класифікує їх відповідно до етапів     
укладання угоди (витрати на пошук інформації, ведення переговорів, вимірю-
вання, укладення контракту) та витрати після укладання – витрати моніторингу 
та попередження опортунізму, специфікації та захисту прав власності, захисту 
від третіх осіб233. Аналогічного трактування трансакційних витрат і їх класифі-
кації дотримується О. Прутська. Вона визначає трансакційні витрати як витрати 
економічної взаємодії, в яких би формах вона не відбувалась. Вони охоплюють 
витрати прийняття рішень, розробки планів і організації майбутньої діяльності, 
ведення переговорів про її зміст і умови (коли в ділові відносини вступають 
двоє або більше учасників), витрати за зміни планів, перегляду умов угоди і ви-
рішення спірних питань, витрати забезпечення виконання домовленостей234 
(додаток Є, табл. 2). 

Упущенням класифікації трансакційних витрат О. Прутської є відсутність та-
кої їх складової як витрати або втрати внаслідок опортуністичної поведінки. Цю не-
точність у своєму дослідження ліквідувала Т. Семенова235 (додаток Є, табл. 3). 

Прикладна класифікація трансакційних витрат пропонується у спільній 
монографії китайських та українських вчених, які поділяють трансакційні ви-
трати на: 

- витрати на пошук інформації та втрати від неповноти інформації; 
- витрати проведення переговорів і укладення контрактів (включаючи 

витрати на юридичне і нелегальне оформлення угод); 
- витрати виміру (витрати, необхідні для оцінки якості товарів та по-

слуг, з приводу яких укладається угода); 
- витрати по захисту прав власності (плата за послуги юристів, арбітра-

жу, забезпечення безпеки); 
- витрати на контроль за дотриманням умов угоди і попередження по-

рушень236. 
Інституціоналізація фіскального регулювання в Україні в першу чергу 

пов’язана з витратами на становлення і налагодження базисних інститутів      
фіскального регулювання, таких як податок, бюджет, штраф тощо. Створення 
суміжних фінансових інститутів (банківська система, фондовий ринок, страху-
вання тощо) також супроводжується значними трансакційними витратами.  
Функціонування зазначених інститутів у перші десятиріччя незалежності Укра-
їни можна охарактеризувати як «тестовий режим», коли постійно відбувається 

                                                 
233 Олейник А. Институциональная экономика [учеб. пособие]/ А. Олейник. – М.: ИНФРА – 
М, 2000. – С.133-141. 
234 Прутська О. Інституціоналізм і проблеми економічної поведінки в перехідній економіці. – 
К.: Логос, 2003. – С.74. 
235 Семенова Т.В. Трансакційні витрати іноземного інвестування в Україні та шляхи їх ско-
рочення/ Т. Семенова: автореф. дис. канд. ек. наук. спец. 08.01.01 «Економічна теорія». – Д: 
ДНУ, 2001. – 17 с. 
236 Мочинь Ф. Экономическая и социальная оценка развития предпринимательства в про-
мышленности (Китай – Украина). [Монография]/ Мочинь Ф., Мищенко В.. – Х.: ФЛП Пав-
ленко А.Г.; ИД «ИНЖЭК», 2009. – С.126. 
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пошук недоліків у функціонуванні інститутів та обґрунтування напрямів їх 
усунення, розробка рекомендацій щодо удосконалення фінансових інститутів. 

Узагальнюючи різні підходи до визначення сутності і класифікації тран-
сакційних витрат, ми дійшли висновку, що трансакційні витрати фіскального 
регулювання – це всі витрати, які пов’язанні із обґрунтуванням, розробкою, 
впровадженням фінансових рішень щодо регулювання фінансових потоків, 
аналізом і контролем за їх виконанням. 

Підсумовуючи підходи західних і вітчизняних вчених до класифікації 
трансакційних витрат у різних сферах економічного і суспільного життя, кла-
сифікацію трансакційних витрат у сфері фіскального регулювання фінансових 
потоків відобразимо в табл. 2.17. 

Д. Норт розподіляв сукупні витрати на трансакційні і трансформаційні. 
Трансакційні витрати складаються з витрат на вимірювання цінних атрибутів 
того, що обмінюється, витрат на захист прав, нагляд за дотриманням угод і за-
безпечення їх виконання237. Трансформаційні витрати – це витрати, пов’язані з 
перетворенням фізичних якостей або атрибутів різноманітних благ (їх кольору, 
хімічного складу, місце розташування та ін.) Дж. Уоліс і Д. Норт трансформа-
ційні витрати визначили як витрати з перетворення витрат у готову продукцію, 
витрати щодо здійснення трансформаційної функції238. 

Таблиця 2.17 
Класифікація трансакційних витрат у сфері регулювання  

фінансових потоків 
Класифікаційна 

ознака Види трансакційних витрат 

1 2 
Витрати перед укладанням контракту (інформаційні витрати та ви-
трати моніторингу, направлені на пошук необхідного контрагента) 
Витрати на укладання контракту (витрати пов’язані з підготовкою 
пропозицій, переговори, втрати від недостатності інформації) 

За типом трансак-
ційних витрат 

Витрати після укладання контракту (витрати дотримання виконання 
угод, у т.ч. витрати на судово-претензійну роботу) 
Витрати товарної трансакції (обмін товарами) За типом           

трансакції Витрати інституціональної трансакції (витрати на зміни інститутів, 
втрати від функціонування неефективних інститутів) 

Офіційні За ступенем         
легальності Неофіційні 

Регулярні 
Нерегулярні За періодичністю 

виникнення Постійні 
Витрати пошуку інформації За цільовим         

призначенням Витрати ведення переговорів 

                                                 
237 Норт Д. Інституції, інституційна зміна та функціонування економіки. Пер. з анг. 
І. Дзюбка, К.: Основи, 2000. – 198 с. 
238 Wallis J. North D. Measuring the Transaction Sector in American Economy, 1870-1970. In: 
Long-term factors in American Economic Growth. The Income and Wealth Series, Ed. By 
S.Engerman and R. Gallman/ Wallis J., North D. – Chicago: University of Chicago Press, 1986. – 
vol. 51. – P. 95 – 148. 



 

 118 

Продовження таблиці 2.17 
1 2 

Витрати вимірювання 
Витрати специфікації і захисту прав власності 

Витрати опортуністичної поведінки 
За цільовим         
призначенням 

Витрати політизування 
Витрати непередбачених подій 

Витрати суперечностей у законодавстві 
Витрати неефективного контролю 

За джерелами по-
ходження 

Витрати неефективних інститутів 
Продуктивні 

За продуктивністю 

Непродуктивні (тарифи на проходження бюрократичних процедур, 
альтернативна вартість часу на проходження бюрократичних проце-
дур, пряма вартість хабарів на проходження бюрократичних проце-
дур, витрати на сплату податків, витрати на охорону і підкуп поса-
дових осіб, альтернативна вартість часу на пошук достовірної ін-
формації, витрати на моніторинг виконання контрактів) 
Втрати від опортуністичної поведінки Трансакційні  

втрати Втрати від перерозподілу фінансових потоків у неформальний сек-
тор економіки 
Витрати на пошук інформації. Включають в себе витрати на вивчен-
ня ринкової кон’юнктури, дослідження економічної поведінки поте-
нційних платників податків. Втрати від неповної та неточної інфор-
мації. 
Витрати на оцінку доцільності та економічної ефективності вико-
ристання різноманітних фінансових інструментів. 
Витрати на розробку законопроекту про застосування відповідного 
фінансового інструменту, його обговорення і затвердження. 

Витрати ex ante 

Витрати на доведення до відома платників податків нових «правил 
гри» – нового або зміненого фінансового інструменту. 
Витрати на моніторинг за результативністю функціонування фінан-
сових інструментів, повнотою податкових надходжень до бюджету, 
ефективність бюджетних витрат. Утрачені можливості. 
Витрати на здійснення контролю за дотриманням правильності за-
стосування того чи іншого фінансового інструменту. 
Витрати, спрямовані на урегулювання конфліктних ситуацій, які ви-
никають при використанні фінансових інструментів. 

Витрати ex post 

Витрати, які виникають при підрахунку фактичної ефективності за-
стосування фінансового інструменту. 

 Джерело: складено автором 
 
Реалізація рішень у сфері фіскального регулювання відбувається за допо-

могою використання відповідних інструментів, тому трансакційні витрати, 
перш за все, пов’язані із функціонуванням та сферами впливу фінансових ін-
струментів на різноманітні економічні процеси.  

У будь-який момент часу агенти стоять перед вибором: що вигідніше – 
обмежитись взаємодією в рамках існуючих «правил гри» або направити части-
ну ресурсів на їх зміну. Тільки якщо очікувані вигоди настільки  великі, що 
можуть відшкодувати витрати переходу до нової інституціональної системи, 
вони зроблять кроки до її зміни. Тобто, джерела виникнення трансакційних ви-
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трат різні, зміна вектору процесу інституціоналізації створює додаткові джере-
ла або модифікує існуючі (табл. 2.18). 

Таблиця 2.18 
Домінуючі чинники і джерела виникнення трансакційних витрат в Україні 

Чинники Джерела Конкретизація 
1 2 3 

Погіршення макроеко-
номічної кон’юнктури 

Збільшення ризиків опортуністичної поведінки, 
оскільки економічні агенти намагаються зберегти 
ті виграші, які вони мали до погіршення ситуації 

Контрактний характер 
економічних відносин 

Взаємодія між економічними агентами відбува-
ється на основі усних або письмових контрактів, 
укладення яких вимагає певних витрат 

Конкурентна боротьба 

Конкурентна боротьба вимагає здійснення додат-
кових витрат на моніторинг конкурентного сере-
довища. Засоби нечесної боротьби провокують 
виникнення витрат опортуністичної поведінки 

Економічні 

Низька ефективність 
діяльності фінансових 

посередників 

Деформація окремих секторів фінансового ринку, 
формалізація фондового ринку, участь фінансових 
посередників у схемах легалізації незаконних 
прибутків збільшує трансакційні витрати 

Отримання прав на ве-
дення економічної ді-

яльності 

Витрати на ведення діяльності в межах закону 
(реєстрація, отримання необхідних дозволів, лі-

цензій тощо) 

Супутні витрати 
Витрати на оплату послуг консультантів (подат-
кових, фінансових, маркетингових, юридичних 
тощо) 

Неофіційні витрати 

Витрати на конвертацію готівки, формування не-
формальних фінансових потоків (хабарі, відкати), 
витрати на приховування реальних доходів, ви-
трати на нелегальні процедури вирішення кон-
фліктних ситуацій тощо 

Правові 

Зміни у законодавстві Додаткові витрати, спричинені змінами у законо-
давстві та процесах інституціоналізації 

Висока енергомісткість 
виробництва 

Перевищення енергозатрат на продукцію-аналог 
конкурентів (у тому числі закордонних) форму-
ють додаткові трансакційні витрати 

Низька інноваційність 
виробництва 

Втрати прибутків внаслідок того, що не застосо-
вуються нові технології також збільшують тран-
сакційні витрати 

Технологічні 

Собівартість Перевищення собівартості продукції-аналогів 
конкурентів також збільшує трансакційні витрати 

Відсутність повної ін-
формації 

Виникнення втрат від прийняття не оптимального 
рішення 

Великий за обсягом 
регуляторний сектор 

Зростання ризику опортуністичної поведінки 
держави та пов’язаних із цим втрат 

Відсутність необхідно-
го досвіду 

Запозичення інститутів та їх соціалізація супро-
воджується як продуктивними, так і непродуктив-
ними трансакційними витратами 

Організаційні 

Узгодження рішень з 
контролюючими орга-

нізаціями 

Виникнення, окрім формальних витрат (за високої 
ефективності інститутів), неформальних 

Джерело: складено автором 
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Можна зробити узагальнення, що найбільшим джерелом виникнення  
трансакційних витрат є необхідність подолання адміністративних бар’єрів, які 
виникають у зв’язку з необхідністю змін прав власності, змін у законодавстві 
або у отриманні доступу до певних ресурсів. Звідси прослідковується прямий 
зв’язок між величиною бюрократичного апарату, кількістю бюрократичних 
процедур, рівнем корупції та обсягом трансакційних витрат. Чим вищим є рі-
вень бюрократизації та корупції, тим більшими будуть трансакційні витрати, 
тим вищим буде ризик формування і розвитку неформальних інститутів, тим 
більшим буде сектор неформальної економіки. Зворотній процес – створення 
ефективних інститутів у процесі інституціоналізації сприяє зменшенню тран-
сакційних витрат та формуванню інституціональної економіки. 

За нульових трансакційних витрат оптимальний набір «правил гри» склада-
вся б завжди і в будь-якому місці. Якби через зміни у зовнішньому середовищі 
який-небудь інститут застарівав, нічого не варто було б замінити його новим. На 
цій основі формулюється узагальнена теорема Коуза: якщо трансакційні витрати 
невеликі, то економічний розвиток завжди буде йти по оптимальній траєкторії – 
незалежно від наявного набору інститутів239. Значить, будь-яке   суспільство при-
речена на стрімкий соціально-економічний розвиток, оскільки науково-технічний 
прогрес повинен автоматично забезпечити соціально-економічний розвиток. Така 
ситуація була б можлива у тому випадку, коли неефективні економічні інститути 
автоматично витіснялись би ефективними. На жаль, у фінансовій сфері така ситу-
ація неможлива. Будь-який формальний фінансовий інститут вимагає законодав-
чого оформлення, відміна його діяльності також має відбуватися на основі зако-
нодавчого оформлення. Вся процедура законодавчих змін є джерелом трансакцій-
них витрат і чим тривалішою вона є, тим більшими будуть трансакційні витрати. 
У випадку ж зволікання, коли формальний неефективний інститут держава не ві-
дміняє і не намагається змінити, він, у кращому випадку, витісняється неформаль-
ним інститутом, який не завжди функціонує у рамках правового поля, або ж пере-
творюється на інституційну пастку. 

Витрати, пов’язані із фіскальним регулюванням фінансових потоків, 
включають витрати на розробку і впровадження інституційних основ його фор-
мування та функціонування (витрати інституціоналізації); витрати на реаліза-
цію механізму його функціонування і витрати по забезпеченню дотримання 
правил (витрати на фінансовий контроль і примушення до виконання правил). 
Від економії всіх цих витрат залежить результативність фіскального регулю-
вання фінансових потоків та створення передумов для мінімізації трансакцій-
них витрат на перерозподіл фінансових потоків. 

Д. Норт пов’язує наявність трансакційних витрат із ситуацією, коли втра-
чається інституціональна рівновага. Стан інституціональної рівноваги Д. Норт 
визначає як ситуацію, коли ніхто з агентів не зацікавлений у перебудові діючо-
го набору інститутів (з урахуванням витрат, які б їм довелось понести). Для   
фіскального регулювання інституціональну рівновагу можна розглядати як то-

                                                 
239 Капелюшников Р. И. Экономическая теория прав собственности (методология, основные 
понятия, круг проблем) [монография]/ Р. Капелюшников. – М.: МЭиМО, 1990. – 211 с. 



 

 121

тожну фінансовій рівновазі, коли фінансові інститути функціонують макси-
мально ефективно, а фінансові потоки рухаються з оптимальними параметрами. 
Таку рівновагу можна назвати ефективною. Інший випадок – неефективна фі-
нансова рівновага, коли візуально фінансова рівновага наявна, однак інституці-
ональна рівновага порушена. Прикладом такої рівноваги може бути збалансу-
вання бюджету шляхом надмірних запозичень, спрямування яких відбувається 
на покриття поточних витрат, а не на інвестиції. 

Проте стан інституціональної рівноваги не завжди буде ефективним. За 
нульових трансакційних витрат оптимальний набір «правил гри» складався б 
завжди. Якби через раптові зміни у зовнішньому середовищі який-небудь ін-
ститут застарівав би, нічого не варто було б замінити його новим. Таким чином, 
маємо суперечність – з одного боку, у стані інституціональної рівноваги тран-
сакційні витрати мають дорівнювати нулю, неефективні інститути мають авто-
матично зникати, що теоретично має сприяти нарощуванню темпів економічно-
го розвитку. З іншого боку, стан інституціональної рівноваги не завжди стиму-
лює науково-технічний прогрес, оскільки у випадку, коли всі економічні агенти 
не зацікавлені у змінах, вони будуть поводитися опортуністично – тобто галь-
мувати прогрес. Існує цілий ряд факторів, які блокують можливість автоматич-
ної ліквідації неефективних інститутів та мінімізації трансакційних витрат, у 
тому числі і у сфері фіскального регулювання (табл. 2.19). 

Таблиця 2.19 
Фактори, які впливають на те, чому конкуренція не призводить до авто-

матичного усунення неефективних інститутів240 
Фактор Сутність впливу 

Двояка роль  
держави 

Складні форми обімну неможливі без участі держави, котра специфікує права 
власності і забезпечує виконання контрактів. Володіючи монополією на засто-
сування насилля, воно отримує можливість довільно перерозподіляти і пере-
визначати права власності. Держава може сприяти економічному зростанню, 
надаючи в обмін на податки найважливіше суспільне благо – правопорядок, а 
може поводити себе як «хижак», намагаючись максимізувати монопольну 
ренту – різницю між доходами і витратами бюджету. Дотриманню цих цілей 
найчастіше відповідають різні інститути. Держава може бути зацікавлена в 
підтримці неефективних інститутів, якщо це збільшує монопольну ренту. 

Вплив груп із  
спеціальними  
інтересами 

Вигоди і витрати на утримання інститутів розподіляються нерівномірно. Якщо 
навіть якісь правила гри підривають добробут суспільства, але при цьому ве-
дуть до перерозподілу багатства на користь тієї чи іншої могутньої суспільної 
групи. Вони, не зважаючи ні на що, будуть зберігатись. Перерозподільні мо-
тиви часто беруть верх над мотивами ефективності. 

Залежність  
еволюції інститутів 
від обраної траєк-

торії 

Інститутам характерна економія на масштабах: коли якесь правило вже вста-
новлене його можна розповсюджувати з мінімальними витратами на більшу 
кількість людей і сфер діяльності. Але саме створення інститутів потребує ве-
ликих первісних вкладень, які є незворотними (sunk cost). Тому «нові» і «ста-
рі» інститути знаходяться у нерівних умовах. Старий інститут вільний від ви-
трат, які довелось би нести на створення нового, так що збереження менш 
досконалого старого інституту, якщо врахувати можливі витрати з його замі-
ни, часто виявляються більш прийнятними. Окрім того, суб’єктивні моделі і 
організаційні форми притираються до особливостей існуючих правил гри і 
при інших правилах можуть зовсім знецінюватись. 

                                                 
240  Складено автором на основі Норт Д. Інституції, інституційна зміна та функціонування економіки. Пер. з анг. 
І. Дзюбка, К.: Основи, 2000. – 198 с. 
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Мінімізація трансакційних витрат є об’єктивною необхідністю, адже це є 
однією з умов ефективності функціонування інститутів, а, значить, і підвищен-
ня рівня довіри та ймовірності визнання їх суспільством. Потенційні способи 
мінімізації трансакційних витрат систематизовані в табл. 2.20. 

Таблиця 2.20 
Потенційні способи мінімізації трансакційних витрат 

Спосіб Зміст 
Політика держави Використання державою свої повноважень для збору, обробки й своє-

часного оприлюднення найціннішої економічної інформації, що іс-
тотно зменшує інформаційну невизначеність і, як наслідок, трансак-
ційні витрати 

Вертикальна ін-
теграція 

Демонстрація теорією трансакційних витрат фактів, що за високої 
специфічності активів вертикальна інтеграція ефективніша, ніж рин-
ковий контракт. 

Скорочення бю-
рократизації 

Скорочення бюрократизації сприяє зменшенню витрат часу на здій-
снення бюрократичних процедур та зменшенню корупційних витрат 

Розвиток інфор-
маційних техно-

логій 

Використання новітніх інформаційних технологій та формування ін-
формаційно-комерційних систем сприяє зменшенню витрат на пошук 
інформації, моніторинг, прогнозування, що у підсумку зменшує тран-
сакційні витрати 

Трансакційний 
аналіз 

Перенесення акценту на трансакційну складову фінансової інформа-
ції. В основу транс акційного аналізу покладено методику інституцій-
ного аналізу балансу, запропоновану О. Олейником 

Процесна модель 
управління 

Скорочення завдяки автоматизації часу на прийняття управлінських 
рішень та зменшення граничних витрат на трансакцію. Внутрішні 
трансакційні витрати визначаються процесом вироблення узгоджених 
умов діяльності, результатом якого є система управління й автомати-
зація бізнес процесів 

Джерело: складено автором на основі241  

Використання теорії трансакційних витрат є перспективним напрямком 
для дослідження нинішніх фінансових процесів. Зрозуміло, що ця теорія не 
може претендувати на всеохоплюючий аналіз наслідків фінансових реформ. 
Але інституціональні концепції є застосовуваними до багатьох соціально-
економічних процесів, що відбуваються в Україні, оскільки економічні агенти 
практично завжди діють в умовах асиметричної інформації. Тому неврахування 
трансакційних витрат в умовах ринку призводить до викривлення рішень у 
сфері фінансів і, як наслідок, знижує очікувану ефективність фінансових ре-
форм. 

 
Резюме 
На підставі узагальнення підходів різних вчених до тлумачення сутності 

поняття «інститут», нами уточнено, що інститут – це сукупність формальних і 
неформальних обмежень, які впливають на поведінку індивідів та прийняття 
ними рішень про вибір тих чи інших альтернативних варіантів дій в умовах об-

                                                 
241 Кириченко О.А. Управління трансакційними витратами суб’єктів господарської діяльнос-
ті/ Кириченко О.А., Білоусова І.А. // Фінанси України. – 2010. – №8. – С. 103. 
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меженої інформації. Обґрунтовано, що ототожнення інституту та інституції є 
некоректним, оскільки інституція виступає комунікативною ланкою між інсти-
тутом та економічним суб’єктом. 

Ефективні інститути формують середовище, яке сприяє прогресивному 
розвитку суспільства. Якщо інститут не є результатом соціалізації, його ефек-
тивність буде низькою, а при тривалому функціонуванні наявність таких інсти-
тутів спричинятиме виникнення інституціональних деформацій. Подолати де-
формації можна як еволюційним, так і революційним шляхом. В умовах еконо-
мічної турбулентності найчастіше має місце революційний шлях, який, у свою 
чергу, є поштовхом до нової фази турбулентності та порушення інституціо-
нальної рівноваги. 

Інституціоналізму як методологічній основі дослідження фінансових 
явищ і процесів властивий емпіричний ухил у дослідженнях та тісний зв’язок з 
культурою та ідеологією суспільства. Методологія інституціоналізму передба-
чає широке застосування описово-статистичних та еволюційних методів. Прак-
тичне значення методології інституціоналізму посилюється із застосуванням 
системного методу. Застосування інституціональних підходів у методології до-
сліджень фінансової системи дозволяє пояснити причини виникнення негатив-
них явищ, розробити реалістичні сценарії економічної поведінки з урахуванням 
динамічного фактору. 

Інституціоналізація фіскального регулювання в Україні є складним про-
цесом, який передбачає формування власних фінансових інститутів з ураху-
ванням історичного минулого та з використанням досвіду розвинених країн. 
Швидкість та ефективність процесу інституціоналізації є передумовою стійкого 
економічного розвитку. 

Процес інституціоналізації пов’язаний із виникненням трансакційних ви-
трат. В той же час мета інституціоналізації – зменшення трансакційних витрат 
економічних агентів у процесі фінансової взаємодії. Трансакційні витрати у 
сфері фінансів – це всі витрати, які пов’язанні із обґрунтуванням, розробкою, 
впровадженням фінансових рішень, аналізом і контролем за їх виконанням. Ре-
алізація фінансових рішень відбувається за допомогою використання відповід-
них фінансових інструментів, тому трансакційні витрати, перш за все, пов’язані 
із функціонуванням та сферами впливу фінансових інструментів на різноманіт-
ні економічні процеси. 
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РОЗДІЛ 3 
ІНСТИТУЦІОНАЛЬНІ ДЕФОРМАЦІЇ У ПОДАТКОВІЙ СКЛАДОВІЙ 

ФІСКАЛЬНОГО РЕГУЛЮВАННЯ ФІНАНСОВИХ ПОТОКІВ 
 

3.1. Формальні інститути оподаткування у регулюванні фінансових 
потоків 

Дослідження переміщення фінансових потоків вимагає врахування особ-
ливостей інституціонального розвитку, впливу формальних і неформальних ін-
ститутів, явних і неявних домовленостей між учасниками перерозподілу фінан-
сових потоків. Одним з ключових факторів перерозподілу фінансових потоків 
фахівці називають оподаткування. 

Оподаткування є одним з найпоширеніших інструментів фіскального ре-
гулювання та, одночасно, одним з найскладніших. Його застосування не завжди 
дозволяє отримати очікуваний результат, навіть якщо попередньо аналогічні 
податкові важелі були успішно застосовані в інших країнах. Як було зазначено 
у попередніх розділах, отримання очікуваного результату від стану інституціо-
налізації фіскального регулювання фінансових потоків залежить від того, на 
скільки впливовими є формальні і неформальні інститути, як економічні агенти 
реагують на зміни у формальних інститутах.  

Під формальними інститутами розуміються правила, що створюються та 
підтримуються спеціально уповноваженими на те особами (державними чинов-
никами)242. Формальний інститут податку – система правових норм, що упо-
рядковують податкові відносини економічних агентів – це законодавчо-
нормативна база оподаткування (правила нарахування податкових платежів, їх 
справляння, механізми забезпечення дотримання податкових правил і т.д.)243. 

Наявність формальних і неформальних норм в оподаткуванні прослідко-
вується з наступних позицій. По-перше, податок – це обов’язковий платіж на 
користь держави, який має сплатити кожний економічний суб’єкт для того, щоб 
держава могла виконувати свої функції. Сплата податків обов’язково закріплю-
ється законодавчо, за несплату податків нормами права передбачені відповідні 
покарання. Це є проявом формальних інститутів оподаткування. По-друге, ви-
сока ефективність оподаткування досягається тільки тоді, коли податок сприй-
мається як моральний обов’язок громадян. Сплата податку як виконання мо-
рального обов’язку виражає один з неформальних інститутів оподаткування. 

Неформальний інститут податку утворюють норми, правила і стереотипи 
поведінки, які регулюють податкові відносини економічних агентів, склалися і 
реально діють на практиці244. На наш погляд, наявність неформальних інститутів 
оподаткування не є ознакою неефективності податкової складової фіскального 
регулювання фінансових потоків. Все залежить від того, які саме аспекти подат-
                                                 
242 Олейник А. Институциональная экономика [учеб. пособие]/ А. Олейник. – М.: ИНФРА – 
М, 2000. – С.55. 
243 Податкова політика: теорія, методологія, інструментарій [навч. посібник]/ Під ред. д-ра 
екон. наук, проф. Іванова Ю.Б., д-ра екон. наук, проф. Майбурова І.А. – Х.: ВД «ІНЖЕК», 
2010. – С. 62. 
244 Там же. – С.62. 
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кової поведінки економічних агентів регулюють неформальні інститути. Якщо 
неформальні інститути оподаткування являють собою позитивні фіскальні тра-
диції, норми податкової культури у сплаті податків, то такі неформальні інститу-
ти природним чином підтримують функціонування формальних інститутів. Як-
що ж неформальні інститути являють собою традиції і звичаї з ухилення оподат-
кування – це свідчить про конфлікт між формальним і неформальним інститутом 
оподаткування. Формальні та неформальні інститути оподаткування формуються 
у процесі еволюції оподаткування (додаток Ж), від тривалості процесу еволюції 
частково залежить результат формування інститутів оподаткування. 

Важливість неофіційних обмежень самих по собі, а не просто як додатку 
до офіційних правил, можна зрозуміти із спостережень за тим, як однакові офі-
ційні правила і (або) конституції в різних суспільствах дають різні результати. 
А безперервна інституційна зміна, як от революція або військове завоювання і 
підкорення, безперечно, веде до нових наслідків. Однак найдивніше те (хоча на 
це рідко звертають увагу, особливо прихильники революцій), що багато аспек-
тів суспільства зберігають свою тривалість усупереч певній зміні правил245. 

Про важливість збалансування офіційних і неофіційних обмежень зазна-
чав ще А. Сміт, який зауважив, що до платників податків не варто застосовува-
ти репресій, оскільки вони можуть стати причиною відтоку капіталу в інші кра-
їни. «Капітал, – писав А. Сміт, – обороняє землю, дає роботу. Податок, що при-
зводить до відпливу капіталу з будь-якої країни, веде, таким чином, до зник-
нення усіх джерел доходів власника та суспільства. Внаслідок перенесення ка-
піталу в іншу країну неминуче зменшується більшою чи меншою мірою не ли-
ше прибуток із нього, а й земельна рента і заробітна плата»246. 

Інституціональну сторону оподаткування досліджував і К. Віксель. Він 
уперше розглянув податки у тісному взаємозв’язку з державними витратами на 
вигідні суспільству заходи. Він обґрунтував важливість таких принципів опо-
даткування як еквівалентність та корисність для платників податків. 

К. Віксель вважав за доцільне розширити державний сектор із метою за-
безпечення послугами населення з низькими доходами. Податки, за його       
твердженням, не повинні порушувати добробут окремих соціальних груп, якщо 
за рахунок державних послуг добробут окремих верств населення не підвищу-
ється, то вони мають бути звільнені від податків247. 

Заслуга соціального підходу у дослідженні податків полягає у посиленій 
увазі до людського фактора у фіскальних процесах. У тому суб’єктивно-
індивідуалістичному аспекті аналізу, який можна назвати податковим антропо-
логізмом. Якщо погодитися, що головними діючими особами податкового про-
цесу є індивідуальності – розсудливий виборець, він же і носій податків, мене-
джер фірми, для кого сплата корпораційного податку – частина стратегії бізне-
                                                 
245 Норт Д. Інституції, інституційна зміна та функціонування економіки. Пер. з анг. 
І. Дзюбка, К.: Основи, 2000. – С. 51. 
246 Смит А. Исследование о природе и причинах богатства народов / Адам Смит: пер. сангл.; 
предис. В.С. Афанасьева. – М. : Изд-во «Эсмо», 2007. – С. 605. 
247 Демиденко Л.М. Розвиток теорії оподаткування вченими Заходу/ Л. Демиденко// Фінанси 
України. – 2004. – № 5. – С. 115. 
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су, а також урядовий бюрократ як збирач і контролер, то антропоцентризм по-
даткового знання не здається вже таким безпідставним. Виявляється: без класо-
вого аналізу відносин власності, а точніше, передбачаючи, що більшість людей 
мають або можуть мати власність, оперуючи мотивами економічної і політич-
ної поведінки соціальних груп, політичних партій та окремих індивідів, цілком 
можливо одержати змістовні наукові висновки щодо суспільного призначення 
та функціонування податкової політики248. 

Важливе місце серед неформальних інститутів оподаткування належить 
податковій культурі. Податкова культура – це високий рівень правосвідомості 
та відповідальності громадян за повне і своєчасне виконання покладених на них 
конституцією країни обов’язків брати участь частиною своїх доходів у форму-
ванні загальнонаціонального фонду грошових коштів (консолідованого бюдже-
ту держави). Податкова культура виражається в соціальній причетності грома-
дян до фінансування загальнонаціональних, регіональних та місцевих завдань 
через сплату відповідних податків249. 

Неофіційні обмеження беруть початок від суспільно передаваної інфор-
мації як частини спадщини, котру називаємо культурою. Спосіб обробки інфо-
рмації розумом залежить від здатності мозку навчатись завдяки запрограмова-
ності в рамках однієї або декількох добре розвинутих живих мов, спроможних 
закодувати інформацію про відчуття, ставлення, мораль (поведінку) і факти. 
Культуру можна визначити як передачу від одного покоління до іншого шля-
хом навчання і наслідування знань, цінностей та інших чинників, що впливають 
на поведінку. Культура створює концептуальну, побудовану на мові основу для 
кодування і тлумачення інформації, яку органи відчуття поставляють мозку250. 

У податковій психології немає якоїсь улюбленої ідеї, що безумовно 
приймається за доведену істину, досягнення якої є абсолютною метою фіскаль-
ного будівництва, й яка все виправдовує на шляху до неї. Вона лише намічає 
маршрути податкової практики, постійно вишукує способи й орієнтири такої 
модифікації податкової системи, щоб перетворити її на ефективний фактор со-
ціально-економічного розвитку, а не на його баласт чи гальмо251. 

Всі зазначені вище аспекти формують фундаментальні основи суспільних ін-
ститутів. Згідно з Г. Клейнером до фундаментальних норм інституту належать252: 

1. Група базисних норма, які відображають сутність і основні положення 
(ядро) інституту. 

                                                 
248 Крисоватий А.І. Теоретико-організаційні домінанти та практика реалізації податкової по-
літики в Україні [монографія]/А. Крисоватий. – Тернопіль: Карт-бланш, 2005. – С.100. 
249 Податкова політика: теорія, методологія, інструментарій [навч. посібник]/ Під ред. д-ра екон. 
наук, проф. Іванова Ю.Б., д-ра екон. наук, проф. Майбурова І.А. – Х.: ВД «ІНЖЕК», 2010. – С. 394. 
250 Норт Д. Інституції, інституційна зміна та функціонування економіки. Пер. з анг. 
І. Дзюбка, К.: Основи, 2000. – С.52. 
251 Крисоватий А.І. Теоретико-організаційні домінанти та практика реалізації податкової по-
літики в Україні [монографія]/А. Крисоватий. – Тернопіль: Карт-бланш, 2005. – С.100. 
252 Клейнер Г.Б. Особенности формирования социально-экономических институтов в России/ 
Г. Клейнер// Институциональная экономика: Вестник ГУУ. – М.: Государственный институт 
управления, 2000. 
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2. Додаткові норми, які допускають в залежності від зовнішніх обставин 
модифікацію або заміну ядра інституту. 

3. Додаткові, підтримуючі норми, які визначають механізм моніторингу, 
контролю і підтримки виконання норм ядра інституту. 

4. Ціннісні норми, які відносяться до оцінки даного інституту зі сторони 
суспільства та окремих громадян. 

5. Когнітивні норми, які регулюють процес сприйняття, аналізу і пізнання 
сутності і дії даних норм різними суб’єктами. 

Для зручності подамо норми інституту податку в таблиці (табл. 3.1). 
 

Таблиця 3.1  
Норми інституту податку 

Рівні визначення змісту норм 
Норми Теоретико-

методологічний Практичний Морально-етичний 

Базисні 
Чинна концепція соці-
ально-економічного 

розвитку 

Нормативно-
правова база  
справляння  
податків 

Загальний рівень куль-
тури, освіти і відпові-
дальності в суспільстві 

Додаткові 
Рівень розвитку інсти-

туту держави та  
суміжних інститутів 

Виконання держа-
вою своїх функцій 

Модель використання 
мобілізованих податків 

Допоміжні, пі-
дтримуючі 

Чинний механізм моні-
торингу ефективності 

оподаткування 

Законодавчо визна-
чена система пока-
рань за несплату 

податків 

Наявність і обсяги  
неформального сектору 

економіки, рівень  
ухилення від сплати 

податків 

Ціннісні 
Фундаментальні 

 принципи  
оподаткування 

Досягнення опти-
мального податко-
вого навантаження 
та нейтральності 
оподаткування 

Рівень громадянської 
відповідальності 

Когнітивні Правове поле  
справляння податків 

Рівень дотримання 
норм права 

Фіскальні традиції  
суспільства 

Джерело: складено автором 

Систематизація інституціональних норм ілюструє наявність у податку 
первинних ознак інституту. Виходячи з цього, податкова система та система 
оподаткування також є інституціональними утвореннями, яким властиві не 
тільки первинні ознаки інституту податку, але специфічні, які проявляються 
через ціннісні і когнітивні норми. 

Врахування інституціональної природи податку дозволяє полегшити до-
слідження поведінки платників податків та податкових реакцій економічних 
агентів. Часто неадекватна поведінка податкоплатників пов’язується з відсутні-
стю податкової культури, менталітетом нації та фіскальними традиціями253. 
Однак, як вважає, І. Таранов: «Втеча від податків не є національною рисою ні 
                                                 
253 Валігура В. Соціально-економічне підґрунтя ефективності податкових реформ/ В. Валігура// Віс-
ник ТНЕУ. – 2009. – №1. – С.191-192. 
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українців, ні будь-якого іншого народу, і лише від держави, від її розумної по-
даткової політики залежить, щоб кримінальні форми ухилення від податків бу-
ли витіснені легальним, правильним і раціональним податковим планува-
нням254. 

Відсутність фіскальних традицій та податкової культури часто називають 
основними причинами такого явища як ухилення від сплати податків. Серед 
інших причин називають високий рівень податкового навантаження та природ-
не бажання платника податків максимізувати свій прибуток. Ми схиляємося  
більше до першої позиції, оскільки у протилежному випадку важко пояснити, 
чому надання масштабних податкових пільг для СЕЗ і ТПР не спричинили бур-
хливого економічного розвитку на цих територіях, а поведінка ВВП відносно 
податкового навантаження не показує високої еластичності.  

Формальні і неформальні інститути оподаткування завжди присутні в ре-
альній економіці, результат застосування фіскальних важелів залежатиме від 
типу відносин між формальними і неформальними інститутами (табл. 3.2). 

Таблиця 3.2 
Типи відносин між формальними і неформальними інститутами255 
Тип відносин Зміст відносин 

Відносини доповнення Неформальні практики доповнюють формальні правила у 
 неврегульованій ними області дій 

Відносини відповідності 
Формальні правила адекватно підтверджені неформальними 
практиками і втілені в соціально схвалених стереотипах  

поведінки 
Відносини посилення Неформальні правила більш жорсткі, ніж формальні 
Відносини заміщення Неформальні норми є реально діючими, заміщаючи формальні 

Відносини протиріччя 
Законна норма і неформальна практика, що суперечать їй,  
співіснують, паралельно застосовуючись, часто кожна з них 

має свій ареал дії 
Протягом всього періоду існування України як незалежної держави спо-

стерігається домінування двох останніх типів відносин між формальними і 
неформальними інститутами оподаткування, що призвело до наступних нас-
лідків: високого рівня податкового навантаження; викривлення фундамента-
льних основ оподаткування; нестабільності законодавчої бази; ускладнення 
процедури сплати податків; ускладнення адміністрування податків; порушен-
ня балансу прав і відповідальності між платниками податків і державою; мас-
штабних ухилень від оподаткування; формування негативного ставлення до 
системи оподаткування; недостатнього використання регулюючих механізмів 
податків тощо. 

Проаналізуємо, як зазначені проблеми впливають на регулювання фінан-
сових потоків. Перш за все дамо оцінку фінансовим потокам, які генеруються з 
допомогою інституту оподаткування. Як було зазначено у першому розділі ро-
боти, фінансові потоки можна оцінити за допомогою таких параметрів як обсяг, 

                                                 
254 Таранов І.М. Організаційні аспекти міждержавної податкової гармонізації/ І.М. Таранов// Вісник 
Технічного університету Поділля. – Ч. 2. – Т.1: Економічні науки. – 2004. – №1. – С. 90. 
255 Податкова політика: теорія, методологія, інструментарій [навч. посібник]/ Під ред. д-ра екон. наук, 
проф. Іванова Ю.Б., д-ра екон. наук, проф. Майбурова І.А. – Х.: ВД «ІНЖЕК», 2010. – С. 63. 
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швидкість, кількість каналів, регулярність, напрям руху, інтенсивність, прибут-
ковість та вартість. 

За допомогою інституту оподаткування формуються, передусім, вхідні 
фінансові потоки бюджету країни (податкові надходження). Особливістю таких 
фінансових потоків є те, що вони одночасно виступають у якості інструментів 
фіскального регулювання. Формування таких фінансових потоків відзначається 
регулярністю (регламентується державою), визначеною кількістю джерел і ка-
налів надходження (сплата резидентами і нерезидентами, юридичними і фізич-
ними особами). Що стосується обсягів аналізованих фінансових потоків, то їх 
кількісна характеристика наведена у табл. 3.3. 

Таблиця 3.3 
Динаміка податкових надходжень до Зведеного бюджету України 

 у 2002-2011 рр., млрд. грн. 
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2002 10,82 9,39 2,45 13,47 3,6 0,5 5,17 45,4 
2003 13,52 13,24 2,78 12,59 4,66 0,59 6,92 54,3 
2004 13,21 16,16 3,38 16,73 6,09 0,61 6,92 63,1 
2005 17,33 23,46 3,98 33,8 7,35 0,59 11,59 98,1 
2006 22,79 26,04 4,11 50,39 9,58 0,9 11,89 125,7 
2007 34,78 34,41 5,95 59,38 9,07 1,5 16,17 161,26 
2008 45,89 47,86 9,29 92,08 10,23 2,55 19,26 227,16 
2009 44,49 33,05 11,23 84,59 17,93 3,69 13,09 208,07 
2010 51,03 40,36 12,71 86,3 23,7 4,6 15,74 234,44 
2011 60,22 55,09 14,83 130,09 26,09 7,8 40,57 334,69 

Джерело: складено автором за даними Державного казначейства України та звітів Ра-
хункової палати України 

Як видно з таблиці 3.3, обсяги згенерованих фінансових потоків мають 
тенденцію до зростання, за виключенням 2009 р., коли зменшення було спрово-
коване наслідками фінансово-економічної кризи. Швидкість генерування по-
даткових фінансових потоків можна охарактеризувати через темпи зростання 
(табл. 3.4), які дають можливість виявити реальні тенденції формування фінан-
сових потоків. 

Основні параметри, які характеризують регульовані фінансові потоки, ві-
дображені в табл. 3.5. Результати розрахунків, представлені в табл. 3.5 засвід-
чили, що основу вхідних фінансових потоків бюджету складають податкові на-
дходження. Інтенсивність податкових надходжень нерівномірна – від 0,55 до –

                                                 
256 До 01.01.2004 р. прибутковий податок з громадян 
257 До 01.01.2011 р. акцизний збір 
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0,08. Такий варіаційний розмах обумовлюється не тільки економічними, але й 
інституціональними чинниками. Найбільша інтенсивність фінансового потоку 
податкових надходжень припадає на 2005, 2008 та 2011 рр. Якщо у 2001 р. це 
обумовлено відновленням економіки після кризи та підвищення рівня жорстко-
сті адміністрування, то у 2005 та 2008 рр. це обумовлювалося також позитив-
ними очікуваннями бізнесу та інтенсифікацією підприємницької активності. 
Найнижча інтенсивність фінансових потоків припадає 2009-2010 рр., що є на-
слідком економічного спаду. 

 
Таблиця 3.4 

Темпи зростання податкових надходжень до Зведеного бюджету України у 
2002-2011 рр. 
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2002 121,3 136,3 108,7 101,3 124,3 116,3 127,4 
2003 124,95 141,11 113,46 93,46 129,44 118,0 133,84 
2004 97,70 122,44 121,58 132,88 130,68 103,38 100 
2005 131,18 145,17 117,75 202,03 120,68 96,72 167,78 
2006 131,5 110,99 103,26 149,08 130,34 152,54 102,58 
2007 152,61 132,14 144,76 117,84 94,68 166,66 135,99 
2008 131,94 139,08 156,13 155,06 112,78 170,00 119,1 
2009 96,94 69,06 120,88 91,86 175,26 144,7 67,96 
2010 114,69 122,11 113,17 102,02 132,18 124,66 120,24 
2011 118,0 136,49 116,67 150,74 110,08 169,56 257,75 

Джерело: розраховано автором за даними Державного казначейства України  
Однією з домінуючих проблем у регулюванні фінансових потоків на сьо-

годнішній день є виявлення взаємозв’язку між рухом фінансових потоків та ди-
намікою податкового навантаження. Витоком проблеми є визначення рівня по-
даткового навантаження, механізми розрахунку якого є досить суперечливими. 

Податкове навантаження як об’єктивне явище показує, якою мірою спла-
та податків обмежує економічну свободу економічних агентів з точки зору   
можливості вільного вибору використання тієї частини доходу, яка була спла-
чена у вигляді податків. У загальному вигляді оптимальним можна вважати рі-
вень податкового навантаження, що передбачає вилучення частини доходів 
економічних суб’єктів, яка не перешкоджає їхньому розвитку та є достатньою 
для забезпечення виконання державою своїх функцій. 

 

                                                 
258 До 01.01.2004 р. прибутковий податок з громадян 
259 До 01.01.2011 р. акцизний збір 
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Таблиця 3.5 
Основні параметри регульованих фінансових потоків  

в Україні у 2002-2011 рр. 
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2002 62,0 45,4 0,17 1,6 27,4 27,0 
2003 75,3 54,3 0,20 -0,5 28,2 26,0 
2004 91,5 63,1 0,16 -11,0 26,5 22,8 
2005 134,2 98,1 0,55 -7,8 30,4 24,3 
2006 171,8 125,7 0,28 -3,7 31,6 31,1 
2007 219, 161,3 0,28 -7,7 30,5 30,7 
2008 297,89 227,2 0,41 -14,2 31,4 32,5 
2009 272,57 208,1 -0,08 -37,3 29,9 33,7 
2010 314,5 234,4 0,13 -64,7 29,1 29,9 
2011 398,6 334,7 0,43 -23,1 30,3 29,9 

Джерело: розраховано автором за даними Державного казначейства України та Дер-
жавної служби статистики України 

Представники різних економічних течій вплив оподаткування на рівень 
економічної активності досліджували з різних позицій (табл. 3.6). 

 
Таблиця 3.6 

Напрями досліджень впливу оподаткування на рівень економічної активності 
Економічна течія Напрями досліджень 

Класична економічна 
 теорія 

Обґрунтовує наявність зв’язку між оподаткуванням і 
«втечею капіталу» 

Кейнсіанство 
Досліджує вплив податків на загальний обсяг виробництва і 
зайнятості в країні через зміну сукупного попиту 

Теорія економіки  
пропозиції 

Досліджує вплив податків на сукупну пропозицію. Дово-
дить, що низькі граничні ставки податків сприяють накопи-
ченням й інвестиціям, стимулюють найманих робітників до 
праці, а підприємців – до ризику 

Сучасні економічні теорії 
(А. Мардсен) 

Доводять зв’язок між рівнем оподаткування та економічним 
розвитком, між рівнем оподаткування та інвестиційною ак-
тивністю 

Джерело: складено автором 
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Дослідження феномену податкового навантаження ускладнюється ще й 
тим, що паралельно у науковому і практичному обігу використовуються термі-
ни «податковий тягар», «податкове навантаження», «податковий тиск», іноді 
навіть вони використовуються як синоніми. Тому, передусім, ми зупинимось на 
розмежуванні сутності вказаних понять та визначимо їх місце в науковому і 
практичному застосуванні (додаток И). 

Підсумовуючи результати дослідження підходів до визначення сутності і 
механізму розрахунку податкового навантаження, зазначимо, що з науково-
методологічної точки зору доцільно використовувати єдиний термін «податко-
ве навантаження». Вважаємо, що терміни «податковий тиск», «податковий тя-
гар» є синонімами терміну «податкове навантаження» і виникли внаслідок різ-
них варіацій перекладу з російської «налоговая нагрузка». Використання у дія-
льності органів ДПС термінів на кшталт податкова віддача має сенс з практич-
ної точки зору, однак з наукової – такий сенс відсутній. 

Паралельно з терміном «податкове навантаження» допускаємо викорис-
тання терміну «важкість оподаткування», який характеризує тиск, який здійс-
нює податкове навантаження на процес відтворення260. Витоки такої конкрети-
зації беруть початок у працях російських фінансистів кінця ХІХ століття. 

Першим, хто виступив з критикою чисто математичного підходу до трак-
тування податкового навантаження був І. Горлов. Він писав, що «по богатству, 
промышленности, образованности и многочисленности народа величина 25 
процентов может быть до бесконечности различна. Экономическое состояние 
разных сословий и государств так различно, что определение податей одним 
известным отношением к доходу решительно невозможно. Величина податей, 
которые может нести народ и которые необходимы для государственного 
управления, невыразима математически, каким-нибудь количеством, возмож-
ным и полезным для всех случаев и всякого времени»261. 

К. Шмельов важкість оподаткування розглядав як тягар оподаткування та 
як тиск, спричинений цим тягарем в народному господарстві чи, власне, тягар, 
який несе народне господарство в цілому або окремі одиничні господарства, 
його складові, в результаті примусових податкових вилучень262. Проте методи-
ку кількісного розрахунку названих показників він не наводить через брак ста-
тистичних даних. 

Також К. Шмельов пов’язував важкість оподаткування з можливістю пе-
рекладання податків. Він наголошував, що важкість оподаткування являє собою 
той тягар, який держава безпосередньо перекладає на населення. Цим тягарем 
або вантажем є загальна сума платежів чи витрат, які населення несе безпосе-
редньо у зв’язку зі сплатою ним примусових зборів (податків). Сюди мають 
увійти примусові податки в сумах брутто, тобто включаючи витрати на їх 
утримання. Тобто, сюди мають увійти не тільки витрати на збирання податків і 
                                                 
260 Пушкарева В.М. Вклад русских финансистов в решение проблемы исчисления тяжести 
налогообложения/ В. Пушкарева// Финансы. – 2004. – №. 2. – С. 67. 
261 Горлов И. Теория финансов. – Казань. – С.234-235. 
262 Пушкарева В.М. Вклад русских финансистов в решение проблемы исчисления тяжести 
налогообложения/ В. Пушкарева// Финансы. – 2004. – №. 2. – С. 68. 
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управління ними, які несуть публічні органи, але й ті витрати, які несуть плат-
ники податків, щоб сплатити податок263. 

А. Ісаєв розробив методику виміру важкості оподаткування. Він підійшов 
до розв’язання проблеми важкості оподаткування виходячи із розміру потреб 
народу, з однієї сторони, та з мети, на яку витрачаються податки, з іншої сторо-
ни (табл. 3.7). 

Таблиця 3.7 
Умови для розрахунку важкості оподаткування264 

1 ряд 2 ряд 3 ряд 
а) рівень потреб  
народу 

а) відношення росту населення до 
збільшення суспільного доходу 

а) зростання продуктивності 
праці 

б) цілі, на які  
витрачаються податки 

б) зміни в розподілі суспільного 
доходу 

б) характер внутрішньої  
політики 

А. Ісаєв встановив взаємозв’язки і взаємозалежності між умовами рядів. 
Від другого і третього ряду залежить підвищення рівня потреб народу, тобто 
зростання рівня добробуту. На зростання потреб народу здійснює вплив випе-
реджання зростання народного доходу порівняно із зростанням народонаселен-
ня. При його рівномірному зростанні вимагається розподіл народного доходу 
на користь бідних, при скороченні у ньому частки багатого населення. Фактори, 
від яких залежить зростання потреб, утворюють третій ряд. По-перше, ступінь 
зростання продуктивності праці визначає темпи збільшення суспільного дохо-
ду. По-друге, зміни в розподілі національного доходу А. Ісаєв пов’язував із 
втручанням держави в економічні відносини. З точки зору А. Ісаєва, чим ба-
гатшим є все населення, тим меншою є важкість оподаткування для нього. Він 
також розробив методику розрахунку важкості оподаткування для міжнародних 
порівнянь, виділивши такі основні критерії найбільш податкоспроможної краї-
ни: 

1. Рівень потреб народу найбільш високий. 
2. Найбільша частина суми податків витрачається таким чином, що слу-

гує інтересам більшості і, саме, бідніших класів. 
3. Суспільний дохід збільшується швидше, ніж зростає народонаселення. 
4. Суспільний дохід розподіляється найбільш рівномірно. 
5. Продуктивність праці збільшується особливо швидко. 
6. У внутрішню політику проникає прагнення згладжувати різницю між 

класами265. 
Показник важкості оподаткування можна використовувати для характе-

ристики впливу неформальних інститутів оподаткування на поведінку еконо-
мічних суб’єктів, оскільки поведінка платників податків є більш чутливою до 
зміни важкості оподаткування, що позначається на реакціях платників податків. 

Що стосується методики розрахунку податкового навантаження, то за-
                                                 
263 Шмелев К.Ф. Проблема тяжести обложения/ налоговое бремя в СССР и иностранных го-
сударствах. – М.: Финансовое издательство НКФ СССР, 1928. 
264 Исаев А.А. Очерк истории и политики налогов. – М.: ООО «ЮрИнфоР-Пресс», 2004. – 
С.100. 
265 Там же. – С.100-101. 
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стосування єдиного показника є неможливим, оскільки макро- і мікроекономіч-
ні оцінки завжди будуть відрізнятися. Більшість методик визначення податко-
вого навантаження стосуються або економіки в цілому, або підприємств. На 
нашу думку, необхідно також розраховувати податкове навантаження, яке при-
падає на фізичних осіб. Так, С. Сороко, В. Білостоцька, В. Островецький266 ар-
гументують необхідність розмежування податкового навантаження фізичних і 
юридичних осіб тим, що у перших воно припадає на величину заробітної плати, 
а у других – на величину сукупного фінансового результату. 

Узагальнюючи результати огляду підходів до визначення податкового 
навантаження, можна зробити висновок, що податкове навантаження є загаль-
ним показником, який характеризує частку податків у створеному продукті або 
доходах. Для точного аналізу податкове навантаження необхідно розраховувати 
на кількох рівнях (рис. 3.1). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 3.1. Податкове навантаження на економіку країни 
Метою макроекономічного оцінювання податкового навантаження є 

отримання кількісних показників впливу податків на джерела їх сплати на різ-
них рівнях. на основі цих показників держава повинна приймати об’єктивні рі-
шення щодо заходів фіскального регулювання економічних процесів, у тому 
                                                 
266 Сороко С.І. Алгоритм оцінки податкового навантаження на суб’єкти господарювання/ 
Сороко С.І., Білостоцька В.О., Островецький В.І.// Наук. пр. Науково-дослідного ін-ту при 
Міністерстві фінансів України. – К., 2002. – № 2 (17). – С. 79 – 87. 
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числі перерозподілі фінансових потоків. Для оцінки інституціонального впливу 
оподаткування на фінансові потоки будемо використовувати тільки показники 
податкового навантаження на макрорівні. 

Зазначені показники у динаміці дають уявлення про вплив оподаткування 
на поведінку платників податків. Вони є своєрідними індикаторами того, як 
змінюється економічна активність при зміні рівня податкового навантаження на 
різних учасників економічної діяльності. 

Міжнародна статистика для вимірювання загального рівня податкового 
навантаження на економіку використовує податковий коефіцієнт  (tax ratio), що 
розраховується як відношення суми сплачених податків, включаючи 
обов’язкові відрахування в державні соціальні фонди, до ВВП у ринкових ці-
нах. При цьому обов’язкові відрахування в соціальні фонди враховуються при 
розрахунку податкового коефіцієнта на тій підставі, що в міжнародній статис-
тиці вони розглядаються як податки, а не як звичайні страхові внески267.  

В Україні податковий коефіцієнт часто розраховується без урахування 
внесків на обов’язкове державне соціальне страхування (з 01.01.2011 р. – єди-
ного соціального внеску). Об’єктивність такого показника є суперечливою, 
оскільки саме високе навантаження на фонд оплати праці, яке формується соці-
альними внесками є однією з причин виплати заробітної плати «у конвертах». 

Податковий коефіцієнт в Україні вперше був розрахований 
А. Соколовською та В. Вишневським268. Зазначені фахівці визначили перелік 
обов’язкових платежів, які повинні розраховуватися при визначенні податково-
го коефіцієнта. Варто зазначити, що запропонована ними методика розрахунку 
податкового коефіцієнта максимально наближена до міжнародної статистики. 
Результати розрахунки податкового коефіцієнта відображені в табл. 3.8. 

Зростання податкового коефіцієнта у докризовий період пояснюється   
збільшенням ВВП на душу населення та зростанням потреби у соціальних бла-
гах, у посткризовий період – переважно збільшенням ставок податків з метою 
покриття бюджетних дефіцитів. 

Загалом рівень податкового навантаження в Україні нижчий, ніж у бі-
льшості країн ОЕСР. Однак, зважаючи на низькі обсяги виробництва ВВП на 
душу населення, механічне підвищення рівня податкового навантаження може 
спричинити економічний колапс. З іншого боку, низький рівень акумуляції 
податкових надходжень спричиняє низький рівень фінансування соціальних 
благ, що суттєво обмежує можливості України у забезпеченні стабільного со-
ціально-економічного розвитку. Описана ситуація є інституціональною паст-
кою, подолати яку не можна лише шляхом зниження чи збільшення ставок 
оподаткування. Ліквідація інституціональної пастки у даному випадку може 
                                                 
267 Бюджетна політика у контексті соціально-економічного розвитку України: у 6 т. Т.3: Роз-
виток системи податків як основи зміцнення державних фінансів [монографія] / М.Я. Азаров, 
Ф.О. Ярошенко, Т.І. Єфименко та ін. – К.: НДФІ, 2004. – С.38. 
268 Вишневский В.П. Уход от уплаты налогов: теория и практика [монография]/ 
В. Вишневский, А. Веткин / НАН Украины. Ин-т экономики пром-ти. – Донецк, 2003. – 228 
с.; Соколовська А.М. Податкова система держави: теорія і практика становлення [моно-
графія]/ А. Соколовська. – К.: Знання-Пресс, 2004. – 454 с. 



 

 136 

бути досягнута за рахунок природного розширення бази оподаткування завдя-
ки збіль-шенню підприємницької активності та відродження реального секто-
ру економіки. 

Таблиця 3.8 
Динаміка податкового коефіцієнта  
в Україні у 2002-2011 рр., % у ВВП 

Роки 

Податки при розподілі 
первинного доходу 

(податки на виробниц-
тво й імпорт) 

Податки при вторин-
ному розподілі доходу 

(поточні податки на 
доходи і майно, внес-

ки на соціальне  
страхування) 

Усього податків 

2002 13,6 20,9 34,5 
2003 12,8 22,0 34,8 
2004 11,6 22,1 33,7 
2005 14,2 24,0 38,2 
2006 15,1 22,9 38,0 
2007 14,0 22,8 36,8 
2008 15,0 24,3 39,3 
2009 14,8 22,1 36,9 
2010 13,8 23,4 37,2 
2011 14,1 24,6 38,7 

Джерело: розраховано автором 

Однак і податковий коефіцієнт як показник податкового навантаження не 
позбавлений недоліків. Спірним є як чисельник, так і знаменник даного спів-
відношення. По-перше, використання як чисельника фактичних надходжень 
свідчить про обчислення реального показника. Він зручний лише для цілей 
проведення міжнародного порівняльного аналізу податкового тягаря. Він не дає 
повного і об’єктивного уявлення про дійсну його вагу, тому він не придатний 
для цілей визначення пріоритетів ефективної податкової політики й вимагає ко-
ректування. У чисельнику показника має бути відображена сума нарахованих, а 
не сплачених платежів, тобто для використання усередині країни необхідно 
оперувати номінальними показниками. 

По-друге, у чисельнику має бути відображена не просто сума податкових  
надходжень (податків і зборів), а нарахована сума всіх обов’язкових платежів: по-
датків, зборів, внесків на обов’язкове соціальне страхування й інших обов’язкових 
платежів. Адже в дійсності на платника податків давить не тільки тягар податків, 
скільки тягар всіх обов’язкових платежів, які за законом він повинен сплатити. 

По-третє, використання при розрахунках податкового тягаря як базового 
показника ВВП також представляється недостатньо обґрунтованим, тому що 
він завищує фактичну величину доходів для оподаткування269. Враховуючи на-

                                                 
269 Податкова політика: теорія, методологія, інструментарій [навч. посібник]/ Під ред. д-ра 
екон. наук, проф. Іванова Ю.Б., д-ра екон. наук, проф. Майбурова І.А. – Х.: ВД «ІНЖЕК», 
2010. – С. 147-148. 
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явну критику методології визначення податкового навантаження, пропонуємо 
внести до неї уточнення. 

На наш погляд, при розрахунку податкового навантаження на макрорівні 
необхідно враховувати також обсяги платежів до Пенсійного фонду, оскільки 
саме вони формують основне навантаження на фонд оплати праці, є причиною 
стримування зростання офіційної заробітної плати та збільшення обсягів не-
офіційних фінансових потоків. Специфіка внесків до пенсійного фонду (з 
01.01.2010 р. – єдиного соціального внеску) обумовлена ще й тим, що на сьо-
годнішній день резерви їх зменшення відсутні. Західна практика досягла змен-
шення навантаження на фонд оплати праці за рахунок перекладання тягаря   
пенсійного страхування на найманих працівників. В Україні такий сценарій   
розвитку подій поки що нереальний через низький рівень оплати праці та висо-
кий рівень неофіційної заробітної плати. Ситуація, яка склалася, поєднує в собі 
інституціональну пастку та інституціональну петлю: для зменшення обсягів не-
офіційний фінансових потоків на виплату заробітної плати необхідно зменшити 
навантаження на фонд заробітної плати, що однозначно призведе до скоро-
чення власних надходжень Пенсійного фонду у короткостроковій перспективі, 
яких і так недостатньо (табл. 3.9). А зростання офіційних фінансових потоків 
може відбутися тільки через певний проміжок часу – коли відбудеться адапта-
ція підприємців до нових умов оподаткування і вони відчують реальне полег-
шення. 

Таблиця 3.9 
Динаміка надходжень і видатків Пенсійного фонду України  

у 2002-2011 рр. 

Роки Доходи, млрд. 
грн. 

Власні  
доходи, млрд. 

грн. 

Питома вага 
власних до-
ходів, % 

Видатки, 
млрд. грн. 

Перевищення 
видатків над 
власними  
доходами, 
млрд. грн. 

2002 22,3 19,4 86,99 21,7 2,3 
2003 26,8 23,2 86,57 24,5 1,3 
2004 36,2 28,2 77,90 36,2 8 
2005 65,7 42,2 64,23 64,1 21,9 
2006 72,2 54,3 75,21 74,0 19,7 
2007 101,4 76,0 74,95 99,9 23,9 
2008 143,5 102,0 71,08 150,3 48,3 
2009 148,3 103,1 69,52 165,7 62,6 
2010 183,6 119,3 64,98 191,5 72,2 
2011 197,6 139,06 70,37 210,7 71,64 

Джерело: складено автором 

Як видно з табл. 3.9, обсяги платежів до Пенсійного фонду є досить ваго-
мими, а тому здатними справляти значний вплив на прийняття рішень еконо-
мічними суб’єктами відносно спрямування коштів на виплату офіційної заро-
бітної плати. У той же час власних надходжень Пенсійного фонду не вистачає 
для покриття видатків, з роками ця негативна тенденція поглиблюється. Тому 
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при розрахунках податкового навантаження ігнорувати платежі до Пенсійного 
фонду некоректно. До 2010 р. роботодавці сплачували також внески до трьох 
фондів соціального страхування, їх частка у загальному податковому наванта-
женні на результати діяльності підприємства не перевищувала 1-1,2%, вплив 
був незначним, тому на цих платежах ми не будемо акцентувати увагу. Окрім 
того, з 2010 р. вони увійшли до складу єдиного соціального внеску і надходять 
у складі єдиного платежу до Пенсійного фонду.  

Досліджені методики розрахунку податкового навантаження відрізняють-
ся за переліком податків, прийнятих до розрахунку, та базою визначення подат-
кового навантаження. На нашу думку, така різноманітність обумовлена нама-
ганням в одній методиці поєднати можливість розрахунку податкового наван-
таження для різних економічних суб’єктів. Нами пропонується ці методики   
розмежувати (табл. 3.10). 

Таблиця 3.10 
Оцінка податкового навантаження для різних економічних суб’єктів 

Тип суб’єкта Методика розрахунку податкового навантаження 

Податкове навантаження на 
економіку в цілому без  

врахування неформального 
сектору економіки 

                                     ,                                   (3.1) 
де Tb – податкове навантаження; Т – загальна сума сплаче-
них податків і внесків до пенсійного фонду; GDPof – ВВП, 
вироблений в офіційному секторі економіки. 

Податкове навантаження на 
економіку в цілому із  

врахуванням неформального 
сектору економіки 

                            ,                          (3.2)
де GDPnof – ВВП, вироблений в неофіційному секторі еко-
номіки. 

                                                      (3.3) 
 

Податкове навантаження на 
результати діяльності 

суб’єктів господарювання 

                                                                  (3.4) 
де Tb3 – податкове навантаження на результати діяльності 
суб’єктів господарювання; PIT – податок на доходи фізич-
них осіб; AV – чиста додана вартість. 

Податкове навантаження на 
доходи фізичних осіб  

                                                                          (3.5) 
Tbd – податкове навантаження на доходи фізичних осіб; 
PIT – податок з доходів фізичних осіб; PR – сукупний до-
хід. 

Джерело: розроблено автором 

Показники Тb1 та Tb2 несуть різне змістове навантаження, перший показує 
абстрактну величину податкового навантаження на всю економіку з урахуван-
ням неофіційного сектору економіки, іншими словами це є податкова віддача 
виробленого в країні ВВП. Показник Tb2 показує реальне навантаження на тих 
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платників податків, які працюють в офіційному секторі економіки, різниця між 
цими величини показує, яка частина податкового навантаження перекладається 
не сумлінними платниками податків на сумлінних, зростання цієї величини  
свідчить про збільшення ризику втрат бюджету від недоотримання податкових 
платежів внаслідок так званого ефекту безбілетника (free riders effect). Окрім 
того, така ситуація свідчить про зростання ролі і впливовості неформальних ін-
ститутів оподаткування порівняно з формальним, є своєрідним сигналом до 
змін у фіскальній політиці держави. Наслідками такої ситуації у довгостроковій 
перспективі є переміщення значного обсягу фінансових потоків у сектор нео-
фіційної економіки. Результати розрахунків податкового навантаження пред-
ставлені у табл. 3.11. 

Таблиця 3.11 
Динаміка податкового навантаження в Україні у 2002-2011 рр., % 

Роки 

Податкове навантаження на 
економіку в цілому без  

врахування неформального 
сектору економіки 

Податкове навантаження 
на результати діяльності 
економічних суб’єктів 

Податкове  
навантаження на  

доходи фізичних осіб  

2002 28,69 28,51 5,85 
2003 28,99 31,78 6,27 
2004 26,46 29,31 4,82 
2005 31,78 36,38 4,54 
2006 33,07 37,80 4,82 
2007 32,92 36,05 5,58 
2008 34,72 38,47 5,43 
2009 34,07 38,69 4,97 
2010 32,67 36,08 4,63 
2011 35,98 44,3 9,43 

Джерело: розраховано автором 

Як видно з результатів розрахунків, представлених у табл. 3.11, спостері-
гається тенденція до зростання податкового навантаження на економіку в ціло-
му – з 28,69% до 35,98% та на результати діяльності економічних суб’єктів – з 
28,51% до 44,3%. Негативним є те, що у роки кризи податкове навантаження є 
вищим, ніж у докризові роки. Податкове навантаження на доходи фізичних осіб 
до 2010 р. мало тенденцію до зменшення. У 2011 р. відбулося збільшення, яке 
обумовлене змінами в оподаткуванні доходів фізичних осіб (запровадження 
прогресивного оподаткування) та повільним зростанням доходів. Тренди по-
даткового навантаження зображено на рис. 3.2. 

Графіки, зображені на рис. 3.2, дають підстави зробити висновки, що по-
даткове навантаження на результати діяльності економічних суб’єктів та на 
економіку в цілому мають однакові тенденції розвитку. Податкове навантажен-
ня на доходи фізичних осіб значних коливань не має. 
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Рис. 3.2. Динаміка показників податкового навантаження 

Навантаження, яке формують окремі податки, можна охарактеризувати за 
допомогою показника частки того чи іншого податку у базі оподаткування.  
Точнішим показником, який характеризує податкове навантаження є ефективна 
ставка податку, яка розраховується як відношення суми надходжень від подат-
ку до величини податкової бази. Він показує величину податкових надходжень 
на одиницю реальної податкової бази. Відмінності ефективної ставки податку 
від номінальної обумовлені наявністю податкових пільг, диференціацією ста-
вок, податкової заборгованості, ухилення від сплати податків. З метою аналізу 
було обрано найвагоміші бюджетоутворюючі податки – податок на прибуток та 
ПДВ (табл. 3.12, 3.13). 

Таблиця 3.12 
Динаміка частки податку на прибуток у загальній сумі фінансового         
результату та коефіцієнта продуктивності податку на прибуток  

в Україні у 2002-2011 рр. 

Роки 

Фінансовий резуль-
тат до оподаткуван-
ня прибуткових під-
приємств, млрд. грн. 

Податок на 
прибуток, 
млрд. грн. 

Частка податку в 
загальній сумі фі-
нансового резуль-

тату, % 
(ефективна ставка) 

Коефіцієнт про-
дуктивності подат-
ку (відношення 

ефективної ставки 
до стандартної) 

1 2 3 4 5 
2002 35,7 9,39 26,3 0,88 
2003 43,08 13,24 30,7 1,02 
2004 73,69 16,23 22,02 0,73 
2005 89,17 23,46 26,31 1,05 
2006 110,65 26,17 23,65 0,95 
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Продовження таблиці 3.12 
1 2 3 4 5 

2007 182,99 34,41 18,81 0,75 
2008 70,81 47,86 67,58 2,7 
2009 43,69 33,05 75,64 3,03 
2010 67,6 40,36 59,7 2,39 
2011 118,6 55,09 46,45 2,02 

Джерело: розраховано автором 

Збільшення податкового навантаження на фінансовий результат прибут-
кових підприємств (до оподатковування) у 2002 р. і 2003 р. обумовлено, насам-
перед, більш високими темпами росту надходжень податку на прибуток у зве-
дений бюджет у порівнянні з темпами росту фінансового результату прибутко-
вих підприємств (2002 р. – 113,5% проти 87,2%; 2003 р. – 140,8% проти 120,7% 
відповідно), а також збільшенням у загальній сумі прибуткових підприємств 
тих, у яких оподатковуваний прибуток перевищує фінансовий результат або 
внаслідок об’єктивних причин (кількісних характеристик постійних і тимчасо-
вих податкових різниць), або внаслідок штучного заниження чи зменшення    
масштабів об’єкта оподатковування, обумовленого посиленням контролю орга-
нів податкової служби за діяльністю підприємств, що декларують від’ємне зна-
чення об’єкта оподатковування.  

Низьку ефективність інституту оподаткування засвідчують результати 
розрахунків ефективної ставки та коефіцієнта продуктивності податку. Значні 
коливання ефективної ставки – від 18,81% до 75,64% свідчать про нестабіль-
ність декларування обсягів оподатковуваного прибутку, значне перевищення 
ефективної ставки податку на прибуток над номінальною ставкою свідчить про 
високий ступінь перекладання податкового навантаження на прибуткові під-
приємства. Це є негативним чинником у формуванні фінансових потоків       
бюджету. 

Коефіцієнт продуктивності податку також свідчить про низьку ефектив-
ність інституту податку Коефіцієнт продуктивності наближається до одиниці 
лише у 2003, 2005 та 2006 рр. У 2002 та 2007 рр. він набагато нижче одиниці. 
Це обумовлюється високою питомою вагою збиткових підприємств (їх кіль-
кість щороку коливається близько 50%), а також низькими обсягами задекларо-
ваних прибутків. Різке збільшення коефіцієнта продуктивності сплати податку 
на прибуток у 2008-2009 рр. обумовлене не зростанням прибутковості вітчиз-
няних підприємств, а поширенням практики авансової сплати податку на при-
буток навіть при відсутності об’єкта оподаткування. Взагалі зростання коефіці-
єнта продуктивності податку у період кризи є неприроднім і не може оцінюва-
тися позитивно. Високе значення коефіцієнта продуктивності у 2011 р. обумов-
лене збільшенням темпів економічного зростання, значення коефіцієнта про-
дуктивності 2,02 навіть для цього періоду є надто високим. Це свідчить про іг-
норування державою інституціональної природи генерування фінансових пото-
ків за допомогою податків та застосування надмірного адміністративного втру-
чання в економіку. 
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Результати розрахунків показників податкового навантаження, яке фор-
мує ПДВ, відображені в табл. 3.13.  

Таблиця 3.13 
Динаміка частки ПДВ у кінцевих споживчих витратах домогосподарств та 

коефіцієнта продуктивності ПДВ в Україні у 2002-2011 рр. 

Роки 

Кінцеві споживчі 
витрати  

домогосподарств, 
млрд. грн. 

ПДВ, млрд. 
грн. 

Частка податку в 
кінцевих спо-

живчих витратах 
домогосподарств, 

% (ефективна  
ставка) 

Коефіцієнт про-
дуктивності  
податку 

(відношення ефек-
тивної  ставки до 
стандартної) 

2002 128,3 13,5 10,52 0,53 
2003 125,9 12,6 10,01 0,5 
2004 245,6 16,7 6,79 0,34 
2005 337,9 33,8 10,00 0,5 
2006 424,9 50,4 11,86 0,59 
2007 558,6 59,4 10,63 0,53 
2008 758,9 92,1 12,14 0,61 
2009 772,8 84,6 10,95 0,55 
2010 914,2 86,3 9,44 0,47 
2011 1104,4 130,1 11,78 0,59 

Джерело: розраховано автором 

Величина частки ПДВ у кінцевих споживчих витратах домогосподарств 
коливається від 6,79 до 12,14%. Важливим фактором збільшення надходжень 
ПДВ у бюджет у 2002-2003 рр. стало введення обмежень на використання век-
селів при імпорті, що, передусім, сприяло зниженню масштабів ухиляння від 
сплати податку. У результаті обмежень суми ПДВ, сплачені в бюджет коштами 
з завезених на територію України товарів, збільшилися з 3,7 млрд. грн. у 2001 р. 
до 6,8 млрд. грн. у 2002 р., чи на 81,8%, тоді як суми ПДВ, сплачені шляхом ви-
дачі податкового векселя зменшилися з 5,9 млрд. грн. до 3,1 млрд. грн., або на 
47,8%.  

Починаючи з 2004 р. коефіцієнт продуктивності ПДВ знижується до діа-
пазону 0,5-0,6, що обумовлено зростанням обсягів відшкодування ПДВ та свід-
чить про низьку якість адміністрування даного податку. У 2009-2010 рр. нега-
тивні тенденції поглибилися через наслідки глобальної фінансово-економічної 
кризи, яка боляче вдарила по сукупному попиту (як на внутрішньому, так і на 
зовнішньому ринках). Важливим фактором зниження надходжень ПДВ і, відпо-
відно, податкового тягаря, є ухиляння від сплати податку й одержання незакон-
ного відшкодування ПДВ. Стабільно низький коефіцієнт продуктивності ПДВ 
на всьому досліджуваному відрізку часу свідчить про неефективність інституту 
ПДВ, переважання неформальних відносин над формальними, що призводить 
до формування інституціональної петлі – коли один з найефективніших подат-
ків у світі в Україні поступово перетворюється не на джерело формування фі-
нансових потоків бюджету а на загрозу стабільності. 
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Відповідно до інституціональної економічної теорії при розрахунку по-
даткового навантаження повинні враховуватися не лише сума податкових пла-
тежів індивіда, але і його трансакційні податкові витрати (витрати на забезпе-
чення функціонування механізму оподаткування). 

При цьому трансакційні податкові витрати включають: витрати інститу-
ціоналізації; витрати податкових розрахунків; витрати стягнення податків; ви-
трати забезпечення дотримання правил270. 

Таким чином, щоб охарактеризувати важкість оподаткування, у чисель-
ник формули необхідно додати величину трансакційних витрат, понесену у 
зв’язку з розрахунком і сплатою податків. До трансакційних витрат ми відно-
симо суму сплачених штрафних санкцій за порушення законодавства у сфері 
оподаткування та суму витрат на розрахунок і плати податків. Суму витрат на 
розрахунок і сплату податків визначаємо як добуток кількості годин, затраче-
них на рік для розрахунку і сплати податків одним платником податків, помно-
жену на кількість податків та середню заробітну плату головного бухгалтера у 
відповідному році. Результати розрахунків відображені у табл. 3.14. 

Таблиця 3.14 
Трансакційні витрати на сплату податків в Україні  

у 2002-2011 р., млрд. грн. 

Роки 

Штрафні санк-
ції за пору-

шення у сфері 
податкового 
законодавства, 
млрд. грн. 

Кількість го-
дин, необхід-
них для роз-
рахунку і 

сплати подат-
ків, млн. 
год.271 

Середньогодинна 
заробітна плата 
головного бух-
галтера, грн. 

Витрати на 
розрахунок 
і сплату 
податків, 
млрд. грн. 

Сукупні 
трансакційні 
витрати на 
розрахунок і 
сплату по-
датків, 

млрд. грн. 
2002 0,2 1365 15,26 20,83 21,03 
2003 0,3 1491 25,55 38,1 38,4 
2004 0,4 1533 29,50 45,22 45,62 
2005 0,5 1584,6 32,45 51,42 51,92 
2006 0,4 1563,75 36,56 57,17 57,57 
2007 0,6 1751,4 37,68 65,99 66,59 
2008 0,6 720,8 39,50 28,47 29,07 
2009 0,7 640,3 40,12 25,69 26,39 
2010 0,8 788,4 42,25 33,31 34,11 
2011 0,7 788,4 44,55 35,12 35,82 

Джерело: розраховано автором 

Результати розрахунків, представлені у табл. 3.14 свідчать, що трансак-
ційні витрати на сплату податків формуються переважно за рахунок витрат на 
розрахунок, декларування і сплату податків. У свою чергу величина зазначених 

                                                 
270 Податкова політика: теорія, методологія, інструментарій [навч. посібник]/ Під ред. д-ра 
екон. наук, проф. Іванова Ю.Б., д-ра екон. наук, проф. Майбурова І.А. – Х.: ВД «ІНЖЕК», 
2010. – С.136. 
271 Розраховано авторами шляхом множення кількості платників податків (юридичних осіб) 
за даними ДПС України на річну кількість годин, необхідну для розрахунку і сплати подат-
ків за даними Doing business 
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витрат залежить від кількості годин, яку витрачають платники податків на роз-
рахунок, декларування і сплату податків. Як видно з табл. 3.14 у загальному об-
сязі часу, який витрачається платниками податків на розрахунок, декларування 
і сплату податків намітилася позитивна тенденція – обсяги часу зменшуються. 
Це зменшення не відбувається тільки за рахунок зменшення кількості платників 
податків, а і за рахунок спрощення та систематизації податкового законодав-
ства, запровадження електронної системи декларування податків. Цей процес 
було започатковано у 2007 р. і у 2008 р. він дав свої перші результати. Показни-
ки важкості оподаткування з урахуванням трансакційних витрат відображені в 
табл. 3.15. 

Таблиця 3.15 
Важкість оподаткування, % 

Роки 

Важкість оподаткування 
на економіку в цілому 
без врахування нефор-
мального сектору еко-

номіки 

Важкість оподаткування на 
результати діяльності еконо-

мічних суб’єктів 

Сумарне податкове 
навантаження на при-
буток суб’єктів госпо-

дарювання, %272 

2002 38,01 39,6 59,2 
2003 43,36 50,85 58,4 
2004 39,68 46,43 58,1 
2005 43,54 51,73 57,3 
2006 43,99 51,65 57,0 
2007 42,16 47,90 56,6 
2008 37,78 42,42 57,2 
2009 36,96 42,52 57,2 
2010 35,83 40,15 55,5 
2011 38,7 48,15 57,1 

Джерело: розраховано автором 

Як видно з результатів розрахунків, представлених у табл. 3.15, важкість 
оподаткування, розрахована на офіційний сектор економіки, протягом аналізо-
ваного періоду не перевищує сумарне навантаження на прибуток суб’єктів гос-
подарювання. Це є позитивним і свідчить про наявність потенціалу як до зни-
ження податкового навантаження, так і до зниження важкості оподаткування. 
Однак аналіз податкового навантаження та важкості оподаткування на офіцій-
ний сектор економіки дає неповне уявлення про реальні результати функціону-
вання інституту оподаткування. Тому наступний параграф присвячено проявам 
інституціональних деформацій в оподаткуванні та їх впливу на перерозподіл 
фінансових потоків і формування втрат бюджету. 

                                                 
272 За даними Doing business 
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3.2. Інституціональні деформації як причина виникнення втрат бю-
джету 

Оподаткуванню притаманні специфічні макроекономічні характеристики, 
які дозволяють йому впливати на перерозподіл всіх видів ресурсів. Використо-
вуючи податки як важіль регулювання економічного розвитку, варто врахову-
вати, що їх вплив може бути як позитивний, так і негативний. Складність оцін-
ки такого впливу полягає у тому, що з позицій різних економічних суб’єктів 
критерії як позитивного, так і негативного впливу будуть різними. 

Основна макроекономічна концепція, з позицій якої розглядається ефек-
тивність впливу оподаткування – це концепція рівноваги на ринку. Податки 
мають властивість порушувати рівновагу на ринку завдяки таким властивостям: 

– податки впливають на рівень чистої заробітної плати, і, таким чином, 
зумовлюють зміну сукупного попиту; 

– рівень оподаткування впливає на рішення платника податку щодо обся-
гу заощаджень; 

– зміна ринкової рівноваги через застосування податків може прямо або 
опосередковано впливати на відносну заробітну плату та ставку доходу на капі-
тал. 

Окрім порушення макроекономічної рівноваги через названі властивості 
рівень оподаткування здійснює вплив на рішення платника відносно того плати-
ти чи не платити податки – тобто, може спонукати його до мінімізації податко-
вих платежів. Реалізація такого бажання є одним з джерел формування неформа-
льного (нелегального) сектору економіки та перерозподілу фінансових потоків 
на його користь. Наслідками такого перерозподілу є не тільки недоотримання 
податкових надходжень до бюджету, але і деформація фінансової системи, нее-
фективність фіскальної та монетарної політики через неможливість дати реальну 
оцінку економічним процесам в країні, а, значить, і помилковість прогнозів. 

Порушення макроекономічної рівноваги сприяє виникненню стійких ін-
ституціональних деформацій (пасток, розривів, ям, провалів), які обов’язково 
призведуть до формування одного з наймогутніших неформальних інститутів – 
неофіційної економіки, існування якої негативно позначатиметься на перероз-
поділі фінансових потоків. 

Існування неофіційної економіки нерозривно пов’язане із відмиванням 
грошей. На думку А. Суетіна273, О.Барановського274 основними наслідками від-
мивання грошей є підвищення ймовірності настання кризових явищ на грошо-
вому та валютному ринках, викривлення обсягів та структури потоків капіталу, 
що, у свою чергу, призводить до хибної оцінки інвестиційного клімату, струк-
турних порушень у платіжному балансі, та невірного прогнозування темпів   
розвитку країни. Все це має негативні наслідки для перерозподілу не тільки тих 
фінансових потоків, які генеруються за допомогою інституту оподаткування, 
                                                 
273 Суэтин А. Международные валютно-финансовые отношения [учеб. пособие]/ А. Суэтин. – 
М.: КноРус, 2010. – 448 с.; 
274 Барановський О.І. Фінансова безпека в Україні (методологія оцінки та механізм забезпе-
чення)/ О. Барановський: автореф. дис.. на здобуття наук. ступ. док. ек. наук: спец. 08.04.01 
«Фінанси, грошовий обіг, кредит»/ О.І. Барановський. – Київ, 2000. – 36 с. 
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але і регульованих фінансових потоків, формування яких відбувається не за ра-
хунок оподаткування, але під його впливом. 

Неофіційна (тіньова або неформальна) економіка – одна з найважливіших 
проблем для економіки України і практично всіх країн пострадянського прос-
тору. Традиційно неофіційну економіку оцінюють негативно – з точки зору не-
доотримання податків в бюджет і обов’язкових зборів у державні цільові фон-
ди. Останнім часом не поодинокими є думки щодо позитивних ефектів неофі-
ційного сектору, оскільки зайнятість у ньому дозволяє знизити рівень соціаль-
ної напруги. Однак, на наш погляд, важливим є ще один аспект – наявність у 
довгостроковій перспективі загрози де стимулювання підприємницької ініціа-
тиви в офіційному секторі, перерозподіл фінансових потоків на користь неофі-
ційного сектору економіки та зростання, за рахунок цього, масштабів ухилення 
від сплати податків. 

Неофіційна економічна діяльність – складне і багатогранне явище, яке у 
будь-яких суспільно-політичних умовах існує і розвивається. Це сприяє виник-
ненню думки про те, що неофіційна економічна діяльність є наслідком держав-
ного контролю в економічній сфері. На наш погляд, це не зовсім точно. Неофі-
ційна (тіньова) економіка є повноцінним інститутом, який формується і розви-
вається у певних умовах. Масштаби його розвитку залежать від того, наскільки 
ефективно функціонує такий інститут як офіційна економіка. Якщо офіційна 
економіка працює неефективно, поступово вона буде витіснятися неофіційною 
економікою, або ж буде відбуватися взаємопроникнення (проростання) неофі-
ційної економіки в офіційну, формуючи гібридне утворення – сіру економіку. 

Серед причин існування неофіційного сектору економіки в Україні вчені 
називають відсутність впорядкованої державної політики, спрямованої на під-
тримку та захист легального бізнесу, відсутність усталених законодавчих пра-
вил та обмежень, корупцію. Все це призводить як до незахищеності окремого 
бізнесу, так і до втрати фінансової безпеки державою в цілому275. 

Фахівці неофіційну економіку називають різними термінами «shadow 
economy» (тіньова економіка), «hidden economy» (прихована економіка), «black 
economy» (чорна економіка), «informal economy» (неофіційна економіка), 
«parallel economy» (паралельна економіка), «underground economy» (підпільна 
економіка), «irregular economy» (нерегульована економіка), «subterranear 
economy» (секретна економіка), «secondary economy» (вторинна економіка). У 
цілому можна виокремити кілька поглядів відносно сутності неофіційної еко-
номіки. По-перше, неофіційна економіка розглядається як економічна діяль-
ність, яка суперечить чинному законодавству, тобто це нелегальні господарські 
дії, які підживлюють кримінальні злочини різного ступеня важкості. 

По-друге, неофіційною вважають економіку, яка не може бути врахована 
офіційною статистикою, неконтрольоване виробництво, обмін і споживання 
матеріальних благ. 

                                                 
275 Барановський О.І. Фінансова безпека в Україні (методологія оцінки та механізм забезпе-
чення) О.І. Барановський: автореф. дис.. на здобуття наук. ступ. док. ек. наук: спец. 08.04.01 
«Фінанси, грошовий обіг, кредит» – Київ, 2000. – 36 с. 
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По-третє, неофіційну економіку визначають як всі види діяльності, на-
правлені на формування чи задоволення потреб, які культивують в людині різ-
номанітні вади276. 

В Україні існують всі три названі вище типи неофіційної економіки, всі 
вони настільки глибоко проникли один в одного, що окремо досліджувати їх 
некоректно. В рамках нашого дослідження не розглядається чорна економіка, 
оскільки її виникнення та ліквідацію не можливо здійснити за допомогою фіс-
кальних важелів. Неофіційна та фіктивна економіка являють собою інтерес з 
точки перерозподілу фінансових потоків. З метою спрощення сприйняття ре-
зультатів дослідження ці дві складові тіньової економіки ми об’єднаємо під за-
гальним терміном «неформальна економіка». 

Кожна із зазначених точок зору на сутність і види тіньової економіки так 
чи інакше розкриває її характерні риси. Таким чином, тіньову економіку можна 
розкласти на три блоки (рис. 3.3). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 3.3. Структура тіньової економіки 
 

У контексті нашого дослідження, неформальний сектор економіки ми   
розглядаємо як джерело формування нелегальних фінансових потоків та сектор 
поглинання частини фінансових потоків, які могли циркулювати в офіційній 
економіці. Варто зазначити, що канали переміщення нелегальних фінансових 
потоків добре вивчені: завищення імпортних та заниження експортних цін, не-
достовірна інформація про валютну виручку, необґрунтовані авансові платежі, 

                                                 
276 Дезер М. «Неформальные отношения»: как с ними быть?/ М. Дезер // Вестник обществен-
ного мнения / ВЦИОМ-А [Левада-Центр]. – 2003. – № 1 (67). – С. 66. 

ТІНЬОВА ЕКОНОМІКА 

Неофіційна економіка (друга або 
білокомірцева) – це заборонена за-
коном прихована діяльність робіт-
ників офіційної економіки на їх ро-
бочих місцях, що призводить до 
прихованого перерозподілу націо-
нального доходу. 

Фіктивна економіка – дозволена законом, 
але не зареєстрована економічна діяль-
ність (переважно дрібний бізнес). На   
відміну від білокомірцевої економіки, яка 
паразитує на офіційній, фіктивна еконо-
міка є відносно самостійним явищем 

Чорна (підпільна) економіка – заборонена законом економічна 
діяльність, пов’язана з реалізацією заборонених товарів і      
послуг. Чорна економіка відокремлена від офіційної економіки 
ще більшою мірою, ніж фіктивна 
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підвищені відсотки на користь нерезидентів, штучне створення сумнівної та 
безнадійної дебіторської та кредиторської заборгованості тощо.  

Ігнорування наявності цих каналів, суттєвості і масштабів їх впливу та-
кож можна вважати інституціональним чинником, який додатково виступає 
стимулом для розвитку неформальної економіки. У залежності від сектору еко-
номіки виникають різні рівні ризиків щодо формування нелегальних фінансо-
вих потоків (табл. 3.16). 

Таблиця 3.16 
Рівні ризику виникнення нелегальних фінансових потоків за секторами 

економіки 
Рівень ризику 

Сектор Корупція Нелегальне викорис-
тання ресурсів 

Ухилення від сплати 
податків 

Реальний сектор 
економіки 

Середній, зростає по 
мірі збільшення  

інституціональних 
деформацій та при 
залученні державних 

коштів 

Високий, у зв’язку із 
широким доступом 
до природних та  

ресурсів, зростає по 
мірі збільшення  

інституціональних 
деформацій 

Зростає по мірі  
збільшення  

інституціональних 
деформацій 

Фінансовий 
Середній, через  

обмежені  
можливості ринку 

Низький 

Зростає по мірі  
збільшення  

інституціональних 
деформацій 

Домашні  
господарства Середній 

Високий, особливо 
при нелегальному 
працевлаштуванні 

Зростає по мірі  
збільшення  

інституціональних 
деформацій 

Закордонні ринки Середній 
Середній, залежить 
від інституціональ-
ного середовища 

Середній у зв’язку з 
необхідністю  
дотримуватися  

міжнародних правил 

Держава 

Високий, у зв’язку з 
монопольним  

правом на надання 
окремих дозволів та 

перерозподіл  
фінансових ресурсів 

Високий - 

Джерело: розроблено автором 

Формування та розвиток неформальної економіки підживлюється успіш-
ним функціонуванням офшорних зон. Наявність стабільного попиту на ведення 
бізнесу в офшорних зонах також обумовлена інституціональними чинниками. І 
це не тільки інституціональні деформації української економіки, але і нижчі 
трансакційні витрати. Низькі трансакційні витрати пов’язані не тільки з ниж-
чим рівнем важкості оподаткування, але і з звільненням від оподаткування па-
сивних доходів, можливістю вести звітність в іноземній валюті, відсутність  
звітності в окремих країнах (наприклад, Беліз, Панама, Британські Віргінські 
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острови), безкоштовна реєстрація, низькі витрати на функціонування тощо. 
Експансія неформальних інституціональних відносин в Україні, яка ви-

кликана слабкістю державної влади, її низьким авторитетом, неефективністю 
механізмів реалізації законів є джерелом не тільки виникнення неофіційного 
сектору економіки, але і створення умов для його розвитку. 

Неформальні відносини породжують формування неофіційних доходів, 
неофіційних платежів, які, як зауважують О. Тищенко, Ю. Іванов не виступа-
ють об’єктами оподаткування277, тим самим завдаючи суттєвої шкоди процесу 
формування доходної частини бюджету. Тобто, неформальна економіка, як 
особливий неформальний інститут, тісно пов’язана із таким явищами як ухи-
лення та уникнення оподаткування. 

Наявність неофіційного сектору економіки сприяє поширенню таких 
явищ як ухилення і уникнення оподаткування, внаслідок яких бюджет держави 
щороку втрачає значні суми податкових надходжень. Ці кошти не зникають 
безслідно, вони складають значну частину ресурсного забезпечення неофіцій-
ного сектору економіки. 

Уникнення оподаткування у більшості випадків розглядається як таке, що є 
наслідком мінімізації податкових зобов’язань законним шляхом з використан-
ням податкових лазівок278. Уникненням можна вважати використання різного 
виду податкових пільг, «податкових гаваней», суперечностей податкового за-
конодавства, яке можна буде представити як конфлікт інтересів. Щодо лазівок, 
то вони або навмисно створюються – закладаються у проекти податкових зако-
нів розробниками, які лобіюють інтереси окремих платників та їх груп, або ви-
никають внаслідок недосконалості податкового законодавства, передусім недо-
статньої регламентації процедурних питань. Для України характерними є обид-
ва способи зменшення податкових зобов’язань до сплати в бюджет. 

Уникнення оподаткування притаманне будь-якій державі, причина його іс-
нування полягає у природі впливу податків на доходи платників та, відповідно, 
можливості здійснювати витрати. Хоча однією з ознак податків є їх безеквівалент-
ність, в уяві платника податок виступає платою державі за виконання нею своїх 
функцій. Інституціональний характер оподаткування проявляється в тому, що у 
державах із високим рівнем економічного розвитку чітко прослідковується зворот-
ній зв’язок між обсягами сплачених податків всіма платниками та обсягами сус-
пільних благ, які надає держава всім членам суспільства завдяки зібраним подат-
кам. Наявність тісного зв’язку такого характеру сприяє тому, що податки набува-
ють ознаки усвідомленого платежу, а загроза примушення поступається місцем  
вільному вибору платника. Якщо платник приймає рішення про мінімізацію пода-
ткових платежів, це свідчить про те, що він розраховує використати зекономлену 
суму ефективніше, ніж це б зробила, з його точки зору, держава. 

Таким чином, уникнення оподаткування можна розглядати як діяльність 

                                                 
277 Иванов Ю.Б. Современные проблемы налоговой политики [уч. пособие]/ Ю. Иванов, 
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278 Фінанси: Оксфордський толковий словник: Англійсько-російський. М.: Весь мир, 1997. – 
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господарюючих суб’єктів, яка направлена на мінімізацію податкових зо-
бов’язань всіма допустимими законом способами: використання податкових 
пільг, альтернативних режимів оподаткування, побудова «каскаду фірм», зміна 
облікової політики, вибір сфери і способу розміщення активів, використання 
недоліків у законодавстві, так званих податкових лазівок тощо. Використання 
податкових лазівок передбачає зміщення або відкладення доходу та податковий 
арбітраж. Зміщення доходу передбачає переведення платником податку доходу 
під більш низьку граничну ставку податку в умовах податкової структури із 
зростаючими граничними ставками. Широкого розповсюдження цей вид подат-
кової лазівки не має, оскільки існують інші радикальніші методи уникнення 
сплати податків, як, наприклад, відкладання доходу, або перенесення терміну 
сплати податку на більш пізніший час279. Мається на увазі можливість платника 
переносити терміни визнання доходу і сплати податку, використовуючи мож-
ливості, надані законодавством, або визнання доходів і видатків по принципу 
першої із подій, що відбулася раніше. Таку можливість надають вітчизняні ме-
ханізми нарахування і сплати ПДВ та податку на прибуток, оскільки маючи   
вільний залишок грошових коштів, можна відкладати сплату зобов’язань до не-
скінченності, завдяки декларуванню від’ємного об’єкта оподаткування. 

Податковий арбітраж передбачає випадки оподаткування різних об’єктів і 
платників за різноманітними нормами. Прикладами використання податкового 
арбітражу можуть слугувати «податкові гавані» (країни або території в межах 
однієї країни з відмінним режимом оподаткування), а також використання кон-
флікту інтересів. 

Підсумовуючи, можна зробити висновок, що уникнення оподаткування 
може справляти позитивний вплив на результати діяльності платника. Законна 
можливість зменшити обсяги сплати податків стимулює його до підвищення  
рівня правової культури (вивчення не тільки всіх тонкощів податкового законо-
давства, але й суміжних галузей права), а зекономлені на податкових платежах 
ресурси створюють поле для удосконалення або розширення діяльності плат-
ників. Мінімізація оподаткування провокується факторами зовнішнього сере-
довища, необхідністю виживати у складних умовах та економити ресурси. На 
формування доходів держави уникнення оподаткування має двоякий вплив. 
Так, у короткостроковій перспективі відбудеться зменшення податкових над-
ходжень до бюджету, а у довгостроковій (за інших незмінних умов) може від-
бутися його компенсація за рахунок розширення бази оподаткування і, відпо-
відно, збільшення обсягів надходжень податків до бюджету. 

На межі уникнення і ухилення оподаткування можна розглядати випадок, 
коли відбувається переведення підприємницької діяльності у сферу неформаль-
ної економічної діяльності, тобто економіки, яка не спостерігається (або тіньо-
вого сектору). Здійснення неформальної економічної активності не підпадає під 
сферу впливу податкового законодавства та не потребує сплати податків, що 
негативно позначається на формуванні доходної частини бюджету за рахунок 
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прямих податків. Такий негативний вплив може бути частково нейтралізований 
за рахунок непрямого оподаткування, але лише у тому випадку, коли значна  
частина отриманих доходів від неформальної діяльності спрямовується на спо-
живання всередині країни. 

Ухилення від сплати податків – це протиправні дії по зменшенню подат-
кових зобов’язань, наслідками яких, у випадку їх виявлення може бути відпові-
дальність за порушення податкового законодавства280. У відповідності з діючим 
законодавством застосовуються наступні види відповідальності за порушення 
податкового законодавства: штрафні (фінансові) санкції, адміністративна, дис-
циплінарна та кримінальна відповідальність. 

Досить часто ухилення від оподаткування пов’язують з низьким рівнем по-
даткової культури платників. На наш погляд, основною причиною ухилення від 
оподаткування є те, що платники отримують набагато більшу вигоду від несплати 
податків, ніж від отримання суспільних благ від держави. При цьому можливість 
настання покарання радикально не змінює стану речей, оскільки має або малу ймо-
вірність настання, або втрати, навіть у випадку її настання, є набагато меншими, 
ніж виграш від вдалої події ухилення від оподаткування. Така ситуація має особ-
ливо яскраве вираження на етапі становлення інституту оподаткування і практично 
унеможливлює викорінення явища ухилення від оподаткування через запро-
вадження жорстких штрафних санкцій. Ухилення передбачає використання забо-
ронених законом зменшень податкових платежів, тому боротися з ним тільки шля-
хом зменшення обсягів податкових пільг або підвищенням рівня штрафних санк-
цій не є ефективним. 

Ухилення від оподаткування передбачає здійснення найбільш розповсюдже-
них заходів: 

– здійснення тіньової (нелегальної) діяльності, яка передбачає повну неспла-
ту всіх податків (підприємницька діяльність без реєстрації, здійснення ліцензованої 
діяльності без відповідної ліцензії, нелегальне виробництво товарів і надання по-
слуг в рамках легальної діяльності); 

– приховування об’єкта оподаткування, що відбувається шляхом заниження 
доходів та завищення витрат, використання фіктивних операцій або просто непо-
дання податкових декларацій; 

– ведення податкового обліку з порушеннями чинного законодавства, відо-
браження не всіх операцій в обліку, використання фіктивних документів; 

– підміна (маскування) об’єкта оподаткування – використання участі у при-
бутках для оплати праці, оформлення продажу як подарунку, заниження звичайних 
цін тощо. 

Тобто всі аспекти ухилення від оподаткування пов’язані із тіньовою еконо-
мікою, оскільки легалізувати доходи, отримані в результаті ухилення від оподат-
кування найпростіше через посередництво неофіційного сектору економіки. 

Предмет ухилення від сплати податків – це те, що не надходить до абсо-
лютної грошової суми встановлених законом надходжень до бюджетів та фон-
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дів з фактично існуючих об’єктів оподаткування. Недоотримані суми завдають 
шкоди предмету відносин, зменшують його, а через нього – суспільним відно-
синам у сфері оподаткування. Тому предметом злочину можна вважати ту суму 
коштів, яка не потрапила до бюджету через невиконання обов’язку щодо спла-
ти податків. Варто зазначити, що найменшу небезпеку становить ухилення від 
оподаткування у вигляді неналежного ведення бухгалтерського та податкового 
обліку, а також неперерахування задекларованих податків до бюджету. Таке 
порушення досить легко виявити та усунути. 

Набагато більшу загрозу становлять такі способи ухилення від оподатку-
вання, які мають ознаки обману, при цьому найпоширенішими інструментами 
ухилення від сплати податків є використання фіктивних угод, фіктивних доку-
ментів, умисне перекручування бухгалтерського обліку тощо (по суті, різні 
прояви тіньової діяльності). 

З метою ілюстрації негативного впливу ухилення від оподаткування     
завдяки наявності неформального сектору економіки нами було розраховано 
обсяги тіньової економіки та втрати доходів бюджету завдяки її існуванню. Для 
визначення обсягів тіньової економічної діяльності, тіньового ВВП, тіньових 
доходів було використано кілька методів. 

Розрахунок обсягів тіньової економіки виконувався за методом спожи-
вання електроенергії. Використання електроенергії для визначення масштабів 
неформальної економічної діяльності ґрунтується на тісному взаємозв’язку між 
змінами ВВП і споживанням цього виду енергетичного ресурсу281. Інакше ка-
жучи, зміна ВВП на 1% у бік збільшення або зменшення зумовлює відповідне 
збільшення або зменшення на 1% споживання електроенергії. Еластичність 
зміни споживання електроенергії до зміни ВВП дорівнюватиме приблизно оди-
ниці. При цьому слід зазначити, що за умов перехідної економіки та зменшення 
реального ВВП на еластичність попиту впливають фактори протилежної дії, які 
в підсумку урівноважують цю величину. Аналогічного підходу дотримуються і 
у світовій практиці. 

Адаптована методика викладена у роботі О. Фрадинського282. За базу для 
визначення обсягів тіньової економіки необхідно використати показник спожи-
вання електроенергії на 1 крб. офіційного ВВП у 1990 р., який визначається 
шляхом ділення офіційно спожитої у процесі створення ВВП електроенергії на 
величину офіційного ВВП: 

                 ./..616,1
..1,167

...270 крбгодкВт
грнмлрд
годкВтмлрд

ВВПоф
ЕСоф

===ϕ ,                (3.6) 

де ϕ – показник споживання; 
ЕСоф – офіційне споживання електроенергії в 1990 р.; 
ВВПоф – офіційний валовий внутрішній продукт  у 1990 р. 
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Наступним кроком є розрахунок реального споживання електроенергії 
без урахування обсягів тіньової діяльності шляхом множення обсягів офіційно-
го ВВП на величину розрахованого показника споживання електроенергії: 

                                     ВВПофіЕСрі ×= ϕ ,                                               (3.7) 

де ЕСрі – показник реального споживання електроенергії і-того року; 
ВВПофі – показник офіційного ВВП і-того року. 
Споживання електроенергії в тіньовому секторі економіки визначаємо як 

різницю між показниками офіційного та реального, який ми розраховували без 
урахування «тіні» електроспоживання: 

                                      ЕСріЕСофіЕСті −= ,                                           (3.8) 

де ЕСті – споживання електроенергії у тіньовому сегменті і-того року. 
Для визначення ВВП, що створювався у тіньовому сегменті економіки, 

необхідно поділити величину тіньового споживання електроенергії на показник 
споживання електроенергії при створенні 1 крб. офіційного ВВП у 1990 р.: 

                                       
ϕ

ЕСтіВВПті = ,                                                  (3.9) 

де ВВПті – абсолютний показник тіньового ВВП і-того року. 
Обсяги втрат бюджету від недоотримання податкових платежів (сукупний 

неформальний бюджетний фінансовий потік у неформальному секторі еконо-
міки) розраховувалися шляхом множення обсягів ВВП, виробленого у тіньово-
му секторі, на питому вагу податків у офіційному ВВП (робимо припущення, 
що у тіньовому секторі здійснюється діяльність, яка оподатковується аналогіч-
но діяльності офіційного сектора) (табл. 3.17). 

Основними чинниками зменшення обсягів тіньової економіки, починаючи 
з 2004 р., були: відносна стабілізація податкового законодавства, зниження рівня 
бартерних операцій, посилення боротьби із незаконним виготовленням та роз-
повсюдженням марок акцизного збору, посилення уваги податкової служби до 
підприємств, які декларують від’ємний або нульовий об’єкт оподаткування по-
датком на прибуток, запобігання фактам незаконного відшкодування ПДВ тощо. 

Стрімке зростання неофіційного сектору економіки у 2009-2011 рр. су-
проводжувалося, відповідно, і зростанням втрат бюджету (якщо припустити, 
що питома вага податкових платежів у офіційному ВВП дорівнює питомій вазі 
потенційних податкових платежів в неофіційному ВВП). Така ситуація зумов-
лена не тільки наслідками глобальної економічної кризи, яка зробила невигід-
ним підприємництво в офіційному секторі, але і зміна інституціональних умов 
оподаткування. Протягом цього періоду відбувалися радикальні зміни у подат-
ковому законодавстві, які були сприйняті не всіма групами бізнесу однаково 
(наприклад, протести малого бізнесу проти змін), також відбулися зміни у під-
ходах до адміністрування податків, що супроводжувалося збільшенням кілько-
сті перевірок283 та нарахуванням штрафних санкцій.  
                                                 
283 Інвестиційний клімат в Україні – яким його бачить бізнес [Електронний ресурс]. – Режим 
доступу: www.ifc.org/ifcext/usp.nsf. 
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Таблиця 3.17 
Розрахунок обсягів тіньової економіки України на базі споживання електроенергії та втрат бюджету від   

недоотримання податкових платежів внаслідок наявності тіньового сектору у 2002 – 2011 рр. 
Роки Показники 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

Реальний обсяг ВВП у 
цінах 1990 р., млрд. крб. 81,5 82,4 92,3 94,7 101,8 102,0 108,6 95,2 99,9 101,2 

Загальне споживання 
електроенергії, млрд. 

кВт. год. 
170,6 175,4 181,5 177,7 183,0 187,1 185,9 169,5 184,6 210,5 

Споживання електро-
енергії в офіційному 

секторі, млрд. кВт. год. 
131,7 132,7 149,2 153,0 164,5 169,6 175,5 153,8 161,4 163,5 

Споживання електро-
енергії в тіньовому сек-
торі, млрд. кВт. год. 

38,9 42,8 32,4 24,7 18,5 17,5 10,4 15,7 23,2 47,0 

Обсяг тіньового ВВП у 
цінах 1990 р., млрд. крб. 24,1 26,5 20,0 15,3 11,5 10,8 6,4 9,7 14,4 29,1 

Обсяг тіньового ВВП у 
цінах поточного року, 

млрд. грн. 
66,6 85,6 75,1 71,2 61,2 74,3 56,2 93,3 155,6 378,3 

Питома вага податків у 
ВВП, % 20,1 20,3 18,3 30,4 23,1 22,4 23,9 22,8 21,7 25,4 

Обсяги втрат бюджету 
від функціонування ті-
ньового сектору еконо-
міки, млрд. грн. (без 
урахування втрат Пен-

сійного фонду) 

13,4 17,4 13,7 21,7 14,1 16,6 13,4 21,3 33,8 96,1 

Податкове навантажен-
ня Tb1, % 22,16 21,96 21,73 27,36 29,73 29,84 32,77 30,91 28,57 27,95 

Податкове навантажен-
ня Tb2, % 40,71 42,64 33,81 37,89 37,27 36,70 36,91 37,95 38,16 50,49 

Джерело: розраховано автором 
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Окрім позитивних аспектів застосованої методики варто наголосити і на 
негативних. По-перше, дана методика не враховує потенційну можливість   
зменшення енергомісткості ВВП у довгостроковому періоді. Тому без коригу-
вання на коефіцієнт енергомісткості розраховані показники обсяги неформаль-
ної економіки та втрат бюджету будуть суттєво занижені. По-друге, розрахун-
кова сума втрат бюджету не дає можливості точно визначити по яких податках 
втрати бюджету найбільші, оскільки недомов є структура ВВП, виробленого в 
неформальному секторі економіки. 

Існують і більш оптимістичні оцінки обсягів тіньового ВВП – не більше 
15% ВВП (за даними Держкомстату) та більш песимістичні – 45% ВВП284. Від-
повідно і втрати бюджету від наявності тіньового сектору економіки за цими 
підрахунками будуть відрізнятися. 

Як видно з розрахунків, представлених у табл. 3.17, показники податко-
вого навантаження розраховані з урахуванням неофіційного сектору економіки 
та без його врахування суттєво відрізняються. Як було зазначено вище, різниця 
між цими показниками показує, яка частка податкового навантаження неофі-
ційного сектора економіки перекладається на офіційний сектор економіки. На 
рис 3.4 це заштрихований діапазон між двома графіками. 

 
Рис. 3.4. Динаміка податкового навантаження з урахуванням неофіційного 

сектора економіки  
Як видно з графіків, зображених на рис. 3.4, частка податкового наванта-

ження, яке перекладається на офіційний сектор економіки найменшою була у 
2008 р., найбільшою – у 2002-2004 рр. Негативна тенденція до збільшення час-
тки перекладання почала проявлятися у 2009 р. і триває до теперішнього часу. 
                                                 
284 Иванов Ю.Б. Современные проблемы налоговой политики [уч. пособие]/ Ю. Иванов, А. 
Тищенко. – Х.: ИД «ИНЖЭК», 2006. – С.220. 
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Варто зазначити, що динаміка зростання неофіційного сектору економіки не за-
лежить виключно від податкового навантаження (рис. 3.5). 

Як видно з графіків, зображених на рис. 3.5 приріст тіньового ВВП не ко-
релює ні з динамікою податкового навантаження (як без урахування неофіцій-
ного сектору економіки, так і з урахуванням), ні з динамікою важкості оподат-
кування. 

 
Рис. 3.5. Динаміка податкового навантаження, важкості оподаткування, 

тіньового ВВП 
Що стосується динаміки податкового навантаження, то складається вра-

ження, що платники податків «погодилися» віддавати певну частину свого до-
ходу у вигляді податків і зміна цієї величини радикально не залежить від того, 
як змінюються кількісні параметри оподаткування. У ситуації, яка склалася, 
оперування ставками податків навряд чи призведе до скорочення неофіційного 
сектору економіки. У даному випадку чітко простежується прояв неформально-
го інституту оподаткування, коли рішення платники податків приймають не на 
основі офіційних законів з питань оподаткування, а на основі власних мірку-
вань про ступінь вигідності сплати податків у повному обсязі. 

Така ситуація є інституціональною пасткою. Збільшення обсягів неформа-
льного сектору економіки сприяє зростанню його добробуту на величину потен-
ційно несплачених податків (неформальний фінансовий потік). У той же час     
неформальний фінансовий потік частково повертається до офіційної економіки 
через купівлю товарів та послуг, вироблених і реалізованих в офіційному секторі 
економіки за рахунок доходів, сформованих неформальними фінансовими пото-
ками з неофіційного сектору економіки. На основі методу електробалансів можна 
розрахувати приблизний обсяг неформальних фінансових потоків, які не надій-
шли до бюджету у вигляді сукупних податкових надходжень. Точнішу оцінку 
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можна отримати, розрахувавши втрати бюджету за основними бюджетоутворюю-
чими податками: податок на прибуток, податок з доходів фізичних осіб, ПДВ. 

Розрахунок податковим методом (табл. 3.18) дав змогу оцінити обсяги ті-
ньової доданої вартості та обсяги недоотриманого бюджетом ПДВ.  

Як видно з розрахунків, представлених у таблиці 3.18, обсяги потенційно 
несплаченого ПДВ (неформальний фінансовий потік, який збільшує добробут 
неофіційного сектору економіки) має тенденцію до збільшення, що обумовлено 
зростаннями обсягів тіньової доданої вартості. Як і у попередньому випадку, 
динаміка неофіційного фінансового потоку, який формує потенційно 
несплачений ПДВ, практично не залежить від динаміки податкового 
навантаження (рис. 3.6). 

 
Рис. 3.6. Динаміка втрат бюджету від ПДВ, важкості оподаткування та 

показників податкового навантаження ПДВ 
Як видно з графіків, представлених на рис. 3.6, приріст неофіційного ПДВ 

не корелює ні з важкістю оподаткування, ні з податковим навантаженням. 
Варто звернути увагу на те, що частка ПДВ у кінцевих споживчих витратах та 
коефіцієнт продуктивності податку також не залежать від важкості 
оподаткування. Тобто, маємо ще одну ілюстрацію «згоди» платників податків 
про сплату визначеної ними частини свого доходу у вигляді ПДВ, решта ж 
формує додатковий фінансовий потік неофіційного сектору економіки. 
Перебуваючи в інституціональній пастці, держава не може повноцінно 
використовувати потенціал фіскального регулювання фінансових потоків, 
оскільки зменшення податкових ставок буде призводити переважно до 
зменшенн податкових надходжень. 
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Таблиця 3.18 
Розрахунок тіньової доданої вартості та втрат бюджету від недоотримання ПДВ  

на основі податкового методу 

Роки  Показники  
2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

Валова додана вартість, млрд. грн. 201,19 240,22 313 388,6 474,1 634,8 824,2 796,5 954,2 1033,3 
Розрахункова річна величина ПДВ, 
млрд. грн. 40,2 48,0 62,6 77,7 94,8 127,0 164,8 159,3 190,8 206,7 

Надходження ПДВ до Зведеного  
бюджету, млрд. грн. 

 
13,5 

 
12,6 

 
16,7 33,8 50,4 59,4 92,1 84,6 86,3 130,1 

Різниця між величинами розрахунко-
вої та тією, що надійшла до бюджету, 
сумами ПДВ, млрд. грн. (неформаль-
ний фінансовий потік, недоотриманий 
бюджетом) 

26,7 35,4 45,9 43,9 44,4 67,6 72,7 74,7 104,5 76,6 

Обсяг експорту, млрд. грн. 17,9 23,1 32,7 34,2 38,4 49,3 66,9 39,7 31,4 68,4 
Розрахункове відшкодування ПДВ, 
млрд. грн. 3,58 4,62 6,54 6,84 7,68 9,86 13,38 7,94 6,28 13,68 

Обсяг тіньової валової доданої  
вартості, млрд. грн. 115,6 153,9 196,8 185,3 183,6 288,7 296,6 333,8 491,1 314,6 

Відношення тіньової валової доданої 
вартості до офіційного її показника, % 57,5 64,1 62,9 47,7 38,7 45,5 36,0 41,9 51,5 30,4 

Джерело: розраховано автором 
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Зважаючи на те, що одним з індикаторів розвитку тіньової економічної діяль-
ності є зростання готівкової маси, важливо оцінити приховані готівкові доходи насе-
лення і прибутки суб’єктів господарювання, які дозволять зробити висновки про   
масштаби ухилення від сплати податку на прибуток та податку з доходів фізичних 
осіб. 

Для оцінки скористаємося модифікованими монетарними методами. За-
стосування монетарних підходів для визначення обсягів тіньової економіки 
вперше було запропоновано у 1958 р. Ф. Коганом. Подальший розвиток ця ідея 
знайшла у працях П. Гутмана та Е. Фейга. У 1977 р. П. Гутман звернув увагу на 
той факт, що із розширенням використання депозитів до запитання та кредит-
них карток не тільки немає обмеження використання готівкових коштів, а й по-
казника співвідношення готівкових коштів до депозитів до запитання, та навпа-
ки – відбувається збільшення цього показника285. Вчений досліджував співвід-
ношення готівкових коштів і депозитів, яке він виразив формулою: 

                  0t/D0tC

t/DtCt
0)(tF = ,                                                    (3.10) 

де F t  
(t0) – зміна співвідношення готівки до вкладів у розрахунковому        

періоді щодо базового; Сt, Ct0 – готівкові кошти у розрахунковому та базовому 
періодах; Dt, Dt0 – банківські депозити. 

Застосування монетарного методу ґрунтується на припущенні про одна-
кову швидкість обігу грошей в офіційному і неофіційному секторах економіки, 
а також на припущенні, що зростання розрахованого показника є індикатором 
зростання обсягів неофіційного сектору економіки. Для розрахунку обсягів ті-
ньової активності застосовується формула: 
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де Tt – обсяг тіньової економічної діяльності у розрахунковому періоді; 
 Wof – обсяг офіційного ВВП у розрахунковому періоді. 
Е. Фейг робить припущення, що будь-яке збільшення співвідношення 

грошових операцій і ВВП зумовлене збільшенням обсягів тіньової економіки. 
Знаючи загальну величину грошової маси та швидкість обороту грошей, можна 
отримати співвідношення286: 

                                            TPVM ×=×2 ,                                           (3.12) 
де М2 – сумарна величина готівки та депозитів; 
V – швидкість обороту грошей; Р – індекс цін; Т – сукупний обсяг угод. 
У той же час виконується угода тотожності:  

                                              PYkTP ×=× ,                                           (3.13) 
де к – коефіцієнт пропорційності; 

                                                 
285 Николаева М. И. Теневая экономика: методы анализа и оценки (обзор работ западных эконо-
мистов)/ Николаева М. И., Шевяков А. Ю. – Препринт. – М.: ЦЕМИ АН СССР, 1987. –  С.23. 
286 Feige E. A new perspective on macroeconomic phenomena: the Theory and measurment of the 
unabsorbed sector in the US economy. – Causes. 1980. – Р.25. 
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РY – величина валового національного продукту. 
Після визначення коефіцієнта пропорційності для базового року (у ньому 

припускається відсутність тіньової економіки), Е. Фейг пропонує визначати рі-
вень реального ВВП шляхом множення коефіцієнта пропорційності на величи-
ну сукупного обсягу угод, перемножену на індекс цін: 

                                               TPkPYp ××= .                                        (3.14) 
Тоді неофіційний сектор економіки буде розраховуватися як різниця між 

розрахунковим значенням ВВП та його офіційним обсягом, розрахованим орга-
нами статистики. 

Результати розрахунку обсягів неформального сектору економіки за готівко-
вим методом представлені у табл. 3.19. Як видно з результатів розрахунків, пред-
ставлених у табл. 3.19, значення показника де Ft

(t0) менше одиниці, що має бути інди-
катором відсутності тіньової економіки. Однак для України такі висновки є неко-
ректними, результат обумовлений тим, що протягом аналізованого періоду темпи 
зростання депозитів перевищували темпи зростання готівки у грошовій масі. Тобто 
застосування даного методу для України на даний момент практичної цінності не 
має. 

Існує кілька модифікацій зазначеного методу. Одна з них ґрунтується на 
припущенні, що величина готівкових коштів у грошовій масі є сталою та не за-
лежить від збільшення швидкості обертання грошей і обсягів ВВП287. Тоді роз-
рахунок обсягів тіньової економіки здійснюється за формулою: 

                                         )1( 0 −×= t

t
oft

C
CWT .                                         (3.15) 

О. Фрадинським було запропоновано іншу модифікацію готівкового ме-
тоду, яка ґрунтується на взаємозв’язках між обсягами зростання номінального 
ВВП та обсягами готівки у грошовій масі288. 

При цьому робляться наступні припущення про сталість частки готівки у гро-
шовій масі, а також про те, що темпи зростання ВВП відповідають темпам зро-
станням готівки у грошовій масі. Для визначення обсягів тіньової економічної діяль-
ності порівнюються темпи зростання готівки у грошовій масі та темпи зростання 
ВВП. 

Далі для визначення обсягів неофіційної діяльності використовуємо формулу: 
                                           ofWTввпTgiТti ×−= )( ,                                     (3.16) 
де Тti – обсяги тіньової економіки; 
Tgi – темпи зростання готівки у грошовій масі; 
Tввп – темпи збільшення офіційного ВВП. 
Результати розрахунків за готівковими методами представлені у табл. 3.20. 
Як видно з результатів, представлених у таблиці 3.20, розрахункові обся-

                                                 
287 Исправников В. “Теневая” экономика и перспективы образования среднего класса/ 
В. Исправников// Общественные науки и современность. – 1998. – № 5. – С. 45. 
288 Фрадинський О.А. Фінансові домінанти тіньової економіки/ О. Фрадинський: Дис. канд. 
екон. наук: 08.04.01 / Хмельницький національний ун-т. – Т., 2006. – 202 с. 
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ги тіньових доходів зростають швидкими темпами і починаючи з 2004 р. вони 
починають значно перевищувати офіційні доходи, що викликає певний сумніви 
відносно коректності застосованого методу. 

Зважаючи на отримані результати, необхідно застосувати скоригований 
готівковий метод, де поправочний коефіцієнт коригується на темпи приросту 
ВВП. Результати розрахунків представлені у табл. 3.21. 

У 2010-2011 рр. отримали 0, оскільки економіка відновлювалася після 
кризи, тому темпи зростання ВВП перевищували темпи зростання готівки. Зва-
жаючи на отримані результати, у даний метод також були внесені коригування: 

– замість темпів приросту ВВП були використані темпи приросту вало-
вої доданої вартості, оскільки цей показник точніше відображає ди-
наміку зміни доходів в економіці; 

– додатково було введено показник темпі приросту різниці грошових 
агрегатів М0 і М1, оскільки ця величина також є одним з найважливі-
ших показників динаміки готівкових коштів в економіці. Темпи при-
росту цього показника бралися до розрахунку тоді, коли вони пере-
вищували темпи приросту грошового агрегату М0. 

Результати розрахунків представлені в табл. 3.22. У 2009 р. обсяги тіньо-
вого прибутку розрахувати неможливо через стрімке падіння обсягів валової 
доданої вартості. Як видно з результатів розрахунків, масштаби недоотримання 
бюджетом податку на прибуток і податку з доходів фізичних осіб внаслідок 
функціонування неформального сектору економіки нерівномірні – найбільші 
втрати спостерігаються у 2002, 2005, 2007-2008, 2010 рр. 

Проаналізуємо наявність залежності обсягів тіньових доходів від величи-
ни податкового навантаження та важкості оподаткування (рис. 3.7). 

 
Рис. 3.7. Динаміка втрат бюджету податку на прибуток, податкового 

навантаження та важкості оподаткування 
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Таблиця 3.19 

Розрахунок обсягів тіньової економіки за готівковим методом (з урахуванням депозитів)  

за період 2002–2011 рр. (базовий 1996 р. ) 
Роки  Показники  

1996 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 
Готівка (М0), млрд. грн. 4,04 26,43 33,1 42,3 60,2 74,9 111,1 154,8 157 182,9 192,7 
Співвідношення готівки у  
розрахунковому році до базового 
1996 р. 

 
– 

 
6,54 

 
8,19 

 
10,47 14,9 18,54 27,5 38,32 38,86 45,27 47,69 

Обсяги депозитів, млрд. грн. 5,1 37,7 61,4 82,96 134,8 185,9 283,9 359,7 334,9 416,7 491,8 
Співвідношення готівки до  
депозитів  0,79 0,70 0,54 0,51 0,45 0,40 0,39 0,43 0,47 0,44 0,39 

F  0,89 0,68 0,64 0,56 0,51 0,49 0,54 0,59 0,55 0,49 

Джерело: розраховано автором 
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Таблиця 3.20 

Розрахунок обсягів тіньових доходів за готівковим методом за період 2002–2011 рр. (базовий 1996 р. ) 
Роки  Показники  

1996 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 
Готівка (М0), млрд. грн. 4,04 26,43 33,1 42,3 60,2 74,9 111,1 154,8 157 182,9 192,7 
Співвідношення готівки у розра-
хунковому році до базового 1996 р. 

 
– 

 
6,54 

 
8,19 

 
10,47 14,9 18,54 27,5 38,32 38,86 45,27 47,69 

Обсяг доходів населення, млрд. грн 
офіційний 59,7 185,1 215,7 274,2 381,4 472,1 623,3 845,6 894,3 1101,2 1251,0 

Обсяг доходів населення розрахун-
ковий, млрд. грн.  – 390,44 488,94 625,06 889,53 1106,84 1641,75 2281,73 2319,94 2702,62 2847,43 

Неофіційні доходи населення, млрд. 
грн. – 205,34 273,24 350,86 508,13 634,74 1018,45 1436,13 1425,64 1601,42 1596,43 

Прибутки підприємств, млрд. грн. 46,9 35,7 43,08 73,69 89,17 110,65 182,99 70,81 43,69 67,6 118,6 
Прибутки підприємств розрахун-
кові, млрд. грн. – 306,73 384,11 491,04 698,81 869,53 1289,75 1792,52 1822,53 2123,16 2236,92 

Обсяг тіньових прибутків, млрд. 
грн. – 271,03 341,03 417,35 609,64 758,88 1106,76 1721,71 1778,84 2055,56 2118,32 

Обсяги не задекларованого ПДФО, 
млрд. грн.289 – 26,69 35,52 45,61 76,22 95,21 152,77 215,42 213,85 240,21 239,46 

Обсяги не задекларованого податку 
на прибуток – 67,76 85,26 104,34 152,41 189,72 276,69 430,43 444,71 513,89 487,21 

Обсяги не задекларованого збору на 
обов’язкове державне пенсійне 
страхування290 

– 65,71 87,44 112,27 162,60 203,12 325,90 459,56 456,21 512,45 510,86 

Джерело: розраховано автором 

                                                 
289 До 2004 р. – прибуткового податку з громадян 
290 З 2010 р. – єдиного соціального внеску 
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Таблиця 3.21 
Розрахунок обсягів тіньової економіки за методом порівняння темпів зростання 

Роки  Показники  
1996 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

Обсяг ВВП, млрд. грн. 81,5 225,9 267,3 345,10 441,50 544,20 720,70 948,10 913,30 1082,60 1316,60 
Темпи зростання  
номінального ВВП – 0,082 0,183 0,29 0,28 0,23 0,32 0,32 -0,04 0,19 0,22 

Готівка (М0), млрд. грн. 4,04 26,43 33,1 42,30 60,20 74,90 111,10 154,80 157,00 182,90 192,70 
Темпи зростання готівки – 0,357 0,252 0,28 0,42 0,24 0,48 0,39 0,01 0,16 0,05 
Різниця між темпами 
зростання готівки та 
ВВП 

– 0,275 0,069 -0,01 0,14 0,01 0,16 0,08 0,05 -0,02 -0,16 

Обсяг тіньового ВВП, 
млрд. грн. – 60,75 18,44 – 0,00 63,50 6,30 114,58 73,77 46,50 0,00 

Обсяги тіньових доходів 
населення – 98,08 33,78 0,00 127,94 12,81 261,01 177,55 118,12 0,00 0,00 

Обсяги тіньових  
прибутків – 8,97 2,98 0,00 12,83 1,28 29,09 5,51 2,22 0,00 0,00 

Обсяги втрат ПДФО – 12,75 4,39 0,00 16,63 1,92 39,15 26,63 17,72 0,00 0,00 
Обсяги втрат податку на 
прибуток – 2,24 0,74 0,00 3,21 0,32 7,27 1,38 0,56 0,00 0,00 

Обсяги втрат платежів 
до ПФ – 31,39 10,81 0,00 40,94 4,10 83,52 56,82 37,80 0,00 0,00 

Джерело: розраховано автором за матеріалами Державної служби статистики та НБУ. 
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Таблиця 3.22 

Розрахунок обсягів тіньових доходів, прибутків (за методом порівняння темпів зростання) і втрат бюджету 
від недоотримання податку на прибуток і податку з доходів фізичних осіб 

 
Роки Показники 

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 
Темпи приросту валової 
доданої вартості 0,08 0,09 0,30 0,24 0,22 0,34 0,29 -0,03 0,19 0,08 

Готівкові кошти (М0), 
млрд. грн. 26,43 33,1 42,30 60,20 74,90 111,10 154,80 157,00 182,90 192,70 

Темпи приросту  
готівкових коштів 0,357 0,252 0,28 0,42 0,24 0,48 0,39 0,01 0,16 0,05 

Темпи приросту М1-М0 0,222 0,18 0,32 0,28 0,26 0,46 -0,001 0,089 0,39 0,11 
Різниця між темпами 
приросту готівкових  
коштів і валової доданої 
вартості 

0,277 0,162 0,02 0,18 0,04 0,14 0,1 0,01 0,2 0,03 

Обсяги тіньових доходів 
населення, млрд. грн.  51,26 34,93 5,49 68,65 18,88 87,26 84,56 8,94 108,13 36,15 

Обсяги тіньового  
прибутку, млрд. грн. 4,05 3,18 8,92 10,37 2,72 19,02 0,9 – 10,89 3,56 

Обсяги втрат ПДФО, 
млрд. грн. 7,69 4,54 0,82 9,85 2,83 13,09 12,68 1,34 16,22 5,42 

Обсяги втрат податку на 
прибуток, млрд. грн. 1,01 0,80 2,23 2,59 0,68 4,76 0,23 – 2,72 0,82 

Джерело: розраховано автором на основі інформації Державної служби статистики та НБУ
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Як видно з графіків, відображених на рис. 3.7, залежніть між показниками 
податкового навантаження, важкості оподаткування та обсягом неофіційного 
податку на прибуток відсутня. Існує залежність між коефіцієнтом пордуктивності 
податку на прибуток та обсягами неофіційного податку на прибуток – із 
зменшенням обсягу неофіційного податку на прибуток підвищується коефіцієнт 
продуктивності податку на прибуток. Такий результат підтверджує правильність 
зроблених розрахунків обсягів незадекларованого прибутку. 

Динаміка податкового навантаження на фізичних осіб та обсяги 
неофіційного ПДФО відображені на рис. 3.8. 

 
Рис. 3.8. Динаміка втрат бюджету від ПДФО та податкового навантаження 

на доходи фізичних осіб 
Як видно з графіків, представлених на рис. 3.8, між аналізованими 

показниками зв’язку не має. Така ситуація також є інституціональною пасткою – 
подальше зниження ставок оподаткування ПДФО не сприятиме детінізації доходів 
громадян, а буде причиною зниження податкових надходжень до бюджету. 

Мінімізація оподаткування шляхом ухилення негативно впливає на еко-
номічний розвиток держави як у короткостроковій, так і довгостроковій пер-
спективі. У короткостроковій перспективі негативний вплив проявляється у ви-
гляді втрат доходів бюджету та розширення поля для корупційних діянь. У дов-
гостроковій перспективі негативний вплив ухилення від сплати податків прояв-
ляється через дестимулювання сумлінних платників надалі добросовісно спла-
чувати податки завдяки перекладанню податкового тягаря несплачених подат-
ків. Одним з перших цей феномен описав Е. Селігман291. Він виділяв чотири ві-
                                                 
291 Seligman E.R.A. The Shifting and Incidence of taxation. – New York: The Macmillan 
Company, 1899. – 337 p. 
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домих випадки перекладання податків. Перший з них – ухилення від перекла-
дання, він розглядав з точки зору легального (відмова від споживання оподат-
ковуваного товару) та нелегального (контрабанда, виробництво і реалізація то-
варів у тіньовому секторі економіки) перекладання. У досліджуваному випадку 
відбувається намагання не допустити перекладання податку на себе всіма до-
ступними способами, у подальшому це може слугувати додатковим стимулом 
для розширення неформального сектору економіки і, відповідно, подальшого 
зменшення обсягів податкових платежів, які надходять до бюджету. У свою 
чергу, масштаби неформальної економіки є тим чинником, який у подальшому 
буде виступати обмежуючим фактором розвитку податкової системи України. 

З точки зору інституціональної теорії, платники ухиляються від оподатку-
вання, якщо вартість ухилення є нижчою за вартість вигод, які воно приносить292. 
Масштаби неформальної економіки та обсяги недоотримання податкових плате-
жів внаслідок його розмірів свідчать про те, що в Україні вартість ухилення є   
нижчою від вартості вигод. Інституціональний характер оподаткування проявля-
ється у вигляді своєрідної поведінкової реакції платника не тільки на розмір по-
даткових платежів, але й цілий ряд інших факторів – розмір покарання, ймовір-
ність його настання, обсяг суспільних благ, які надаються державою, рівень їх до-
ступності тощо. Все це в результаті доповнює комплекс формальних правил опо-
даткування і визначає подальшу стратегію поведінки платника. 

Результати розрахунків ступеня ухилення від оподаткування за рахунок 
зростання неофіційного сектора економіки представлені у табл. 3.23. 

Таблиця 3.23 
Ступінь ухилення від оподаткування за рахунок неформального сектору 

економіки 

Роки 

Питома вага втрат  
бюджету ПДВ у ВВП, % 

(за податковим  
методом) 

Питома вага втрат  
бюджету від податку на 
прибуток у ВВП, % (за 
методом порівняння 
темпів зростання) 

Питома вага втрат  
бюджету від ПДФО у 

ВВП, %  
(за методом порівняння 

темпів зростання) 
2002 1,18 0,45 3,40 
2003 13,2 0,30 1,70 
2004 21,8 0,65 0,24 
2005 16,1 0,59 2,23 
2006 8,2 0,12 0,52 
2007 9,4 0,66 1,82 
2008 5,9 0,02 1,34 
2009 10,2 0,00 0,15 
2010 14,4 0,25 1,50 
2011 5,8 0,06 0,41 

Джерело: розраховано автором 

Як видно з розрахунків, найбільш загрозливі результати були отримані 

                                                 
292 Україна в перехідний перехідному періоді. Досвід і стратегія: Пер. з англ./ Матеріали між 
нар. сем. з питань макроеконом. політики/ За ред.. Я.М. Ширмера, Х.М. Султана. – К.: Аль-
терпрес, 2000. 
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при розрахунках неофіційного ВВП податковим методом. Частка фінансових 
потоків, які формуються за рахунок неофіційного ПДВ коливається від 1,18 до 
21,8%. Позитивним є зменшення аналізованого показника протягом 2006-2008 
рр. та 2011 р. Негативним є зростання неофіційного потоку ПДВ на фоні на-
слідків економічної кризи у 2009-2010 рр. 

Сумарна частка тіньових фінансових потоків, розрахована за методом 
електробалансів коливається від 1,4 до 7,3%, найменшого значення вона дося-
гає у 2008 р., найбільшого – у 2011 р. Коливання обумовлені різними чинника-
ми, у тому числі й інституціональними. Так, збільшення негативних очікувань 
від макроекономічної ситуації сприяє зростанню тіньового сектора економіки, а 
значить і втратам бюджету від недоотримання податкових платежів. На рис. 
3.9-3.11 зображена динаміка показників ступеня ухилення від оподаткування за 
рахунок неофіційного сектору економіки та податкового навантаження. 

 
Рис. 3.9. Динаміка податкового навантаження та питомої ваги втрат  

бюджету у ВВП, % 
Як видно з рис. 3.9, починаючи з 2004 р. збільшення податкового наван-

таження (без урахування неофіційного сектору економіки) супроводжувалося 
зменшенням тіньових бюджетних потоків. 
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Рис. 3.10. Динаміка податкового навантаження та питомої ваги загальних 

втрат бюджету у ВВП, % 
Графіки, зображені на рис. 3.10, також ілюструють обернену залежність 

між податковим навантаженням та ступенем ухилення від сплати ПДВ. 

 
Рис. 3.11. Динаміка податкового навантаження та питомої ваги втрат    

бюджету від ПДФО та податку на прибуток у ВВП, % 
Графіки, зображені на рис. 3.11 ілюструють відсутність залежності між 

аналізованими показниками. 
Підводячи підсумок, варто відмітити, що у короткостроковій перспективі 

обидва явища (як ухилення, так і уникнення оподаткування) мають негативний 
вплив на розмір податкових надходжень до бюджету, однак у довгостроковій 
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перспективі уникнення набуває позитивного характеру на подальший розвиток 
держави завдяки розширенню бази оподаткування, а негативний характер 
впливу ухилення посилюється. Саме тому приймаючи рішення про внесення 
змін у механізм нарахування і сплати податків, а також про рівень відповідаль-
ності за порушення податкового законодавства обов’язковим є врахування не 
тільки юридичних та економічних наслідків, але й поведінкових. Вплинути на 
поведінку платника з метою зменшення обсягів ухилення від оподаткування за 
рахунок ведення діяльності у тіньовому секторі можна за рахунок: 

– зниження ставок податків з одночасним розширенням бази оподатку-
вання (до моменту утворення інституціональної пастки); 

– забезпечення незворотності покарання у випадку виявлення факту 
ухилення від оподаткування; 

– формування такого співвідношення між величиною граничної суми 
податку до сплати і граничною сумою штрафних санкцій за ухилення 
від оподаткування, за якого гранична сума штрафних санкцій буде 
вищою. 

Результати розрахунків податкового навантаження за різними методика-
ми свідчить про те, врахування формальних та неформальних податкових від-
носин є вкрай важливим, оскільки ігнорування неформального аспекту оподат-
кування може призвести до диспропорцій у перерозподілі фінансових потоків 
на користь неофіційного сектору економіки. 

Проведений аналіз податкового навантаження дозволяє зробити висновки 
про складність визначення всіх ефектів, які воно спричиняє в економіці. Стосовно 
руху фінансових потоків найбільш значимими ефектами є наступні (табл. 3.24). 

Таблиця 3.24 
Ефекти зміни податкового навантаження і руху фінансових потоків 

Ефект Наслідки для руху фінансових потоків 
Ефект зменшення виробництва приват-
них благ, яке не компенсується зростан-
ням виробництва суспільних благ вна-
слідок нераціонального використання 
державою податкових надходжень 

Зменшення обсягу вхідних фінансових потоків 
із-за кордону, зростання обсягу фінансових 
потоків в неформальному секторі економіки 

Ефект  споживання приватних благ, яке 
не компенсується споживання суспіль-
них благ внаслідок нераціонального ви-
користання державою податкових над-
ходжень 

Виникнення диспропорцій у перерозподілі фі-
нансових потоків між секторами економіки, 
зростання обсягу фінансових потоків в нефор-
мальному секторі економіки, зростання обся-
гів фінансових потоків від трудових мігрантів 

Ефект зниження економічної ефективно-
сті внаслідок падіння виробництва і спо-
живання оподатковуваних товарів нижче 
за оптимальний рівень 

Переміщення фінансових потоків у більш при-
буткові сфери, переміщення фінансових пото-
ків за кордон. у тому числі у «податкові гава-
ні», зростання обсягів фінансових потоків у 
неформальному секторі 

Ефект зменшення (збільшення) справед-
ливості в розподілі суспільного багатства 
внаслідок оподаткування 

Зростання (зменшення) фінансових потоків у 
неформальному секторі економіки 

Джерело: складено автором 

Таким чином, врахування впливу неформального інституту оподаткуван-



 

 171

ня дозволить зменшити перерозподіл фінансових потоків на користь неформа-
льного сектору економіки, а також збільшити обсяги зовнішніх вхідних фінан-
сових потоків. 

 
3.3. Інституціональний вплив оподаткування на інвестування і зао-

щадження 
Переміщенню фінансових потоків властивий двоїстий ефект – з одного 

боку воно може бути джерелом виникнення кризи, а з іншого – джерелом його 
подолання та поштовхом до економічного зростання. Найчастіше причиною 
виникнення кризи є нестача або зверх надлишок фінансових потоків. Іншою 
причиною є неоднорідність розвитку національних економік, їх фінансових   
систем, інституціональних умов тощо. 

Для нинішнього етапу розвитку світової фінансової системи характерним 
є високий ступінь глобалізації та інтеграції фінансових потоків. Тому однорід-
ність або близькість інституціональних середовищ країн-учасників руху фінан-
сових потоків є важливим чинником акумуляції необхідного обсягу фінансових 
потоків, залучення їх з мінімальними витратами. 

Протягом останніх двохсот років фінансові потоки переміщалися туди, де 
вони були потрібні, і тим самим позитивно впливали на економічний розвиток. 
Наприклад, наприкінці ХІХ століття англійський капітал щорічно надходив у 
США, Канаду і Австралію. Ці потоки становили значну частину інвестицій до 
країн-імпортерів капіталу. 

Після першої світової війни такого інвестиційного буму більше не спо-
стерігалося. Рух фінансових потоків стримували не тільки кризові потрясіння 
(боргова криза 1980-х рр., мексиканська криза, Східно-Азіатська криза, Бра-
зильська, Аргентинська та Турецька кризи кінця ХХ – початку ХХІ століття), 
але і зміна мотивації інвесторів – пошук максимальної віддачі від вкладених 
фінансових ресурсів разом із вищими гарантіями збереження прав власності. 
Такі переміщення фінансових потоків відбуваються під впливом різноманітних 
чинників, а саме стабільності економічного розвитку, політичної та позаеконо-
мічної стабільності, параметрів фінансового ринку, систем валютного і грошо-
во-кредитного регулювання. 

У сучасних умовах рішення про інвестування приймається не тільки на 
основі розрахунку потенційної прибутковості перерозподілу фінансових пото-
ків, але і з урахуванням ризику неповноти інформації та часового лагу протягом 
якого можуть змінитися інституціональні умови інвестування, зміни зовнішніх 
чинників, передусім валютно-курсового регулювання в країні, здатності проти-
діяти світовим і регіональним кризам тощо. Крім того, факт відхилення початку 
інвестицій з часом, по інтенсивності і відносних обсягах для кожної країни го-
ворить про те, що інвестори беруть до уваги, передусім чинники, специфічні 
для тієї чи іншої країни. Дослідження Світового банку свідчать про переважан-
ня внутрішніх чинників над зовнішніми та переважання портфельних інвести-
цій над прямими. 

Рух фінансових потоків в Україні має свої особливості, пов’язані із соці-
алістичною спадщиною. Так, у формування фінансової системи України були 
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закладені серйозні фінансові диспропорції СРСР, які підігрівалися розпадом 
раніше єдиного економічного комплексу СРСР і господарських зв’язків між 
країнами Варшавського договору. Тобто створення фінансової системи України 
розпочалося з інституціональної деформації, яку можна охарактеризувати як 
інституціональна яма, яка поглинала інститути, імпортовані ззовні. Ця специфі-
ка позначилась не тільки на макроекономічній ситуації в країні, але і на особ-
ливостях руху фінансових потоків. Однак політика регулювання фінансових 
потоків має враховувати ще й особливості перерозподілу капіталу у різні фази 
ділового циклу. 

Ключовими змінними у фіскальному регулюванні фінансових потоків є 
зміна податкових ставок, зміна податкових баз, надання податкових преферен-
цій, динаміка податкового боргу і заборгованості з відшкодування податків, 
зміни в адмініструванні, збільшення захищених статей видатків бюджету, ризи-
ки державного боргу тощо. Врахування всіх змінних окремо є надзвичайно 
складним процесом, та й не буде коректним, оскільки більшість змінних 
пов’язані між собою. Взаємозалежність і взаємний вплив описаних змінних та 
параметрів руху фінансових потоків є одним з аргументів на користь інституці-
онального аналізу даної проблеми. 

У той же час, як було зазначено у другому розділі роботи, недоцільно   
ігнорувати напрацювання представників інших економічних течій у цій сфері. 
Сучасний стан речей вимагає інституціоналізації наявних досягнень, передусім 
тих, які стосуються інструментів податкового регулювання фінансових потоків 
«інвестиції-заощадження». Велика кількість праць з питань оподаткування при-
свячена саме проблемі пошуку оптимального розміру податкового наванта-
ження, який забезпечив би необхідні передумови для економічного зростання, у 
першу чергу за рахунок стимулювання інвестицій та заощаджень. 

Один з найвагоміших внесків у дослідженні впливу оподаткування на ін-
вестиційну активність зробив Дж. М. Кейнс. Він, будучи прихильником прогре-
сивного оподаткування, вважав, що значні заощадження лише перешкоджати-
муть зростанню економіки, тому їх потрібно оподатковувати, причому із засто-
суванням прогресивної шкали ставок. Розглядаючи податки як «вбудовані ме-
ханізми гнучкості», Дж. Кейнс виходить із забезпечення пропозиції ресурсів і 
достатності заощаджень, внаслідок чого постає питання зниження загального 
рівня податкового навантаження. Неоконсервативні підходи були направлені на 
зменшення оподаткування тих доходів, які спрямовуються на заощадження, 
оскільки високе оподаткування платників податків, схильних до заощаджень, 
становить певну загрозу для інвестицій. 

Таке розмаїття підходів до застосування податкових важелів регулювання 
інвестицій та заощаджень свідчить про те, що жодна з наявних концепцій  не 
позбавлена недоліків та вимагає подальших доопрацювань. 

З позицій інституціональної теорії з точки зору платника податків вирі-
шальним чинником, який формує його відношення до сплати податків, є сукуп-
на ефективність господарювання. Ця ефективність може зменшуватися тоді, 
коли віддача з боку держави є значно меншою від втрат платника податків, по-
несених на сплату податків. Неврахування цієї особливості призводить до дис-
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пропорцій у заощадженнях та інвестиціях, що є своєрідним каталізатором еко-
номічних криз. 

На основі праць економістів Ф. Кюдланда і Е. Прескотта сформовано під-
хід до фіскальної політики, який передбачає мінімізацію економічних криз. Йо-
го суть полягає у встановленні оптимальних ставок оподаткування на різні то-
вари і фактори виробництва. Оптимальні ставки оподаткування слід вибирати 
так, щоб звести до мінімуму економічні диспропорції, спричинені податками. 
Загадані науковці довели, що досягти цього завдання можна, якщо протягом 
циклу ділової активності залишати ставки оподаткування незмінними. Це яви-
ще відоме як «згладжуючи податки»293. На нашу думку, встановлення опти-
мальних ставок оподаткування згідно з цією теорією відображає інтереси, що 
реалізують під час гармонізації оподаткування. А подальший вплив податків на 
економічний цикл та узгодження інтересів суб’єктів оподаткування слід забез-
печувати за допомогою ефективної не дискреційної фіскальної політики. До 
цього у податковій системі необхідно закласти ефективно діючі автоматичні 
стабілізатори. Найбільш дієвими серед таких є прогресивні ставки оподатку-
вання. 

Проте ефективність автоматичних стабілізаторів також обмежена, а їх дія 
може викликати два негативні ефекти, які необхідно враховувати: 

- несприятливий вплив на сукупну пропозицію, який полягає у зни-
женні ініціативи та зусиль при надто високих ставках податків; 

- проблема фіскального дестимулювання. Автоматичні стабілізатори 
забезпечують зниження коливання ВВП вниз або вверх. У випадку ж економіч-
ної кризи автоматичні стабілізатори можуть де стимулювати подальше еконо-
мічне піднесення294. 

Одним з головних завдань сучасної економічної політики держави можна 
вважати створення інституціонального середовища, в межах якого дія ринково-
го механізму та заходів державного регулювання були б оптимальними. Пере-
дусім це стосується руху фінансових потоків – державне регулювання не по-
винно викликати диспропорцій у їх переміщенні. Однією з ключових умов оп-
тимального руху фінансових потоків є нормалізація податкового навантаження 
на економіку держави в цілому, та на результати діяльності економічних 
суб’єктів.  

Перш, ніж зробити висновки щодо оптимальності інструментів регулю-
вання фінансових потоків «інвестиції-заощадження», необхідно визначити ба-
зові параметри досліджуваних фінансових потоків, наявність інституціональ-
них деформацій та їх вплив на перерозподіл фінансових потоків. Спочатку оці-
нимо загальну динаміку та обсяги фінансових потоків (табл. 3.25). 

 
 

                                                 
293 Довбенко М.В. Сучасна економічна теорія (Економічна нобелеологія) [навч. посібник]/ 
Довбенко М.В. – Видавничий центр «Академія», 2005. – С.152. 
294 Валігура В. Соціально-економічне підґрунтя ефективності податкових реформ/ 
В. Валігура// Вісник ТНЕУ. – 2009. – №1. – С. 102. 
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Таблиця 3.25 
Динаміка ВВП, капітальних інвестицій та  монетарних показників в Україні у 2002-2011 рр., млн. грн.  
Показники 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

ВВП 225810 267344 345113 441452 544153 720731 948056 913345 1082600 1316600 
Інвестиції в основний  
капітал, млн. грн. (F1) 

37200 51000 75700 93096 125254 188486 233081 151777 150667 138800 

Питома вага у ВВП, % 16,47 19,08 21,93 21,09 23,02 26,15 24,59 16,62 13,92 10,54 
Грошові кошти фізичних 
осіб (F2) 

45771 65462 83996 133522 146528 167239 217860 214098 275093 310390 

Питома вага у ВВП, % 20,27 24,49 24,34 30,25 26,93 23,20 22,98 23,44 25,41 23,58 
Заощадження населення  
в національній валюті, 
розміщені у фінансових 
установах (F3) 

11638 18908 22156 43688 59889 102379 110016 101081 142924 160530 

Питома вага у ВВП, % 5,15 7,07 6,42 9,90 11,01 14,20 11,60 11,07 13,20 12,19 
Прибуток економіки (F4) 14641 19643 44578 57619 68125 135897 8954,2 -42414,7 54443,5 118605,6 
Питома вага у ВВП, % 6,48 7,35 12,92 13,05 12,52 18,86 0,94 -4,64 5,03 9,01 
Депозити в національній 
валюті та валютні кошти 
(F5) 

24040 41333 58393 134754 185917 238875 359740 334953 416650 496756 

Питома вага у ВВП, % 10,65 15,46 16,92 30,53 34,17 33,14 37,95 36,67 38,49 37,73 
Оборотні кошти 
 підприємств 432042 520672 617058 700719 н.д. н.д. 1178129,5 1573587,9 1424565 155913 

Питома вага у ВВП, % 191,33 194,76 178,80 158,73 н.д. н.д. 124,27 172,29 131,59 11,84 
Гроші поза банками (F6) 26434 33119 42345 60231 61081 64840 107844 173333 182999 192666 
Питома вага у ВВП, % 11,71 12,39 12,27 13,64 11,22 9,00 11,38 18,98 16,90 14,63 
 

Джерело: побудовано за даними офіційного веб-сайту Держкомстату України та національного банку України/ www.ukrstat.gov.ua, 
www.bank.gov.ua 

http://www.ukrstat.gov.ua/�
http://www.bank.gov.ua/�
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Значні коливання у фінансових потоках пов’язані із зміною макроеконо-
мічної кон’юнктури у 2007-2008 рр. внаслідок поширення кризових явищ в 
економіці України. У першу чергу це призвело до збільшення обсягу грошей 
поза банками. Такий перерозподіл фінансових потоків негативно позначається 
на вартості кредитних ресурсів для реального сектору економіки та гальмує йо-
го розвиток. Більш наочну характеристику перерозподілу фінансових потоків 
дає інформація про питому вагу капітальних інвестицій та монетарних активів у 
ВВП. Важливі для економіки показники – прибуток економіки, оборотні кошти 
підприємств – мають тенденцію до зниження по відношенню до ВВП. Нато-
мість стабільне зростання спостерігається грошових коштів фізичних осіб, 
строкових коштів в національній та іноземній валюті, розміщених у фінансових 
установах.  

Питома вага інвестицій в основний капітал до 2008 р. стабільно зростала. 
Спад, який розпочався у 2008 р., тривав до 2011 р. включно, що негативно по-
значається на стані відновлення основного капіталу. Питома вага у ВВП гро-
шей поза банками у 2006-2007 рр. знизилась, у 2008 р. почала зростати, макси-
мум досягла у 2009 р., на який припадає найболючіший удар кризи. З 2010 р. 
питома вага у ВВП грошей поза банками зменшується, що знижує ризик пере-
розподілу фінансових потоків на користь неофіційного сектору економіки. 

Тобто, можна зробити висновок про наявність певного вільного залишку 
фінансових ресурсів у державі. Поряд з тим, динаміка заощаджень населення у 
національній валюті, які розміщені у фінансових установах, дуже повільна, об-
сяги їх у ВВП на кінець 2006 року складали лише 11%. Максимальне значення 
аналізованого показника припадає на 2007 р., а з 2008 р. спостерігається пере-
розподіл організованих фінансових заощаджень на користь неорганізованих. 

Проаналізувавши динаміку міжнародної інвестиційної позиції України, 
ми також дійшли невтішних результатів (додаток К). На перший погляд спосте-
рігається стійка позитивна динаміка інвестицій, які спрямовуються в Україну. 
Відбувається зростання як прямих, так і портфельних іноземних інвестицій. 
Одночасно спостерігається зростання українських інвестицій за кордон. Проте 
таке зростання відбувається набагато меншими темпами, ніж зростання інозем-
них інвестицій в Україну. Як наслідок, маємо від’ємну інвестиційну позицію 
України, яка збільшується набагато швидшими темпами, ніж зростають інозем-
ні інвестиції в Україну. 

Навіть якщо не враховувати той фактор, що іноземні інвестиції не завжди 
спрямовуються у сферу виробництва (переважно це сфера обігу та банківський 
сектор)295, наслідки такої ситуації є негативними з точки зору економічної без-
пеки держави, особливо при негативному сальдо зовнішньої торгівлі. Популяр-
ними у науково-практичних публікаціях на сьогоднішній день є ідеї щодо пер-
спективності залучення іноземних інвестицій в економіку України та перетво-
рення їх на своєрідний каталізатор економічного зростання. Однак, на сьогод-

                                                 
295 Офіційний веб-сайт Державної служби статистики України України [Електронний ре-
сурс]. – Режим доступу: www.ukrstat.gov.ua; Офіційний веб-сайт Міністерства економіки 
України [Електронний ресурс]. – Режим доступу: www. me.kmu.gov.ua 
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нішній день, ні обсяги таких інвестицій (табл. 3.26), ні їх якісні показники (га-
лузева та регіональна структура вкладання) не дають підстав робити такі опти-
містичні висновки.  

Таблиця 3.26 
Динаміка прямих іноземних інвестицій в Україну та з України у 

2002-2011 рр., млн. дол. 

Період 
Прямі іноземні  
інвестиції в  
Україну (F7) 

Темпи  
зростання,% до 
попереднього  

року 

Прямі інвестиції 
з України (F8) 

Темпи зростання,% 
до попереднього 

року 

01.01.02 4555,3 118,12 155,7 98,78 
01.01.03 5471,8 120,12 144,3 92,68 
01.01.04 6794,4 124,17 166,0 115,04 
01.01.05 9047,0 133,15 198,6 119,64 
01.01.06 16890,0 186,69 219,5 110,52 
01.01.07 21607,3 127,93 243,3 110,84 
01.01.08 29542,7 136,73 6196,6 у 25 раз 
01.01.09 35616,4 120,56 6203,1 100,10 
01.01.10 40053,0 112,46 6226,3 100,37 
01.01.11 44708,0 111,62 6871,1 110,36 

Джерело: складено за даними офіційного веб-сайту Державної служби статистики 
України та національного банку України/ www.ukrstat.gov.ua, www.bank.gov.ua 

Як видно з таблиці, кумулятивно обсяги інвестицій збільшуються, однак    
темпи їх зростання нерівномірні. Привабливість країни для іноземного інвесту-
вання багато в чому залежить від рівня розвитку підприємництва в цій країні, гео-
графічного розташування країни і її природно-кліматичних умов, розвитку транс-
портної мережі, телекомунікацій, але перш за все він визначається такими фактора-
ми: відкритістю національної економіки, створення сприятливого режиму інозем-
ного інвестування, стабільністю, прозорістю, передбачуваністю регуляторного се-
редовища в державі, демократичним характером політичної системи країни296. 

Зазначені інституціональні фактори впливають і на структуру іноземних ін-
вестицій (табл. 3.27). Аналізуючи дані, представлені в табл. 3.28 може скластися 
враження, що фінансові потоки як в економіку України, так і з неї практично не 
осідають в офшорах. Однак така картина склалася завдяки тому, що перелік оф-
шорних зон, затверджених КМУ, не співпадає із критеріями ФАТФ (додаток Л).  

З 2006 р. до переліку офшорних зон не потрапляє навіть Кіпр. Для підви-
щення якості аналізу фінансових потоків, країни, які визнаються офшорними 
зонами країнами ОЕСР, нами було віднесено до зон сприятливого інвестування. 
Туди увійшли Кіпр, Великобританія, Люксембург, Мальта, Нідерланди, Швей-
царія. Як видно з даних, представлених в табл. 3.27, найбільша інвестиційна ак-
тивність спостерігається із зонами сприятливого інвестування. Починаючи з 
                                                 
296 Кащеева В.Ю. Анализ инвестиционной привлекательности Украины на этапе вступления 
в ВТО/ Кащеева В.Ю., Карацева Н.З., Шатравка Е.А. // Економіка, фінанси, право. – 2007. – 
№ 4. – С. 16. 

http://www.ukrstat.gov.ua/�
http://www.bank.gov.ua/�
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2008 р. на них припадає найбільший обсяг інвестицій з України. Найбільші об-
сяги інвестицій в Україну надходять із зон сприятливого інвестування (відбува-
ється повернення фінансових потоків, які раніше були туди направлені) та ін-
ших країн (окрім Росії та офшорних зон). Таким чином, дійсними інвестиціями 
за досліджуваний період можна вважати 50-60% фінансових потоків, які над-
ходять в Україну у вигляді прямих іноземних інвестицій. 

Таблиця 3.27 
Регіональна структура ПІІ в Україну та з України у 2002-2012 рр.,% 

Офшорні зони Зони сприятливо-
го інвестування 

Російська  
Федерація Інші країни 

Роки 
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2002 13,3 5,6 3,6 33,2 53,9 6,7 29,2 54,5 
2003 13,1 6,3 4,0 33,4 50,9 6,0 31,9 54,2 
2004 16,0 17,04 6,7 42 53 5,7 24,2 34,9 
2005 94,5 25,2 0,5 28,2 1,6 5,2 3,4 41,4 
2006 8,7 4,2 9,2 15,5 46,9 4,9 35,2 75,4 
2007 8,5 3,8 10,2 30,9 42,1 4,6 39,2 60,6 
2008 0,5 3,5 94,3 37,3 2,4 5,0 2,8 54,2 
2009 0,6 3,7 94,1 38,8 1,6 5,2 3,8 52,4 
2010 0,3 3,4 92,9 39,4 2,7 6,7 4,2 50,5 
2011 0,4 3,3 92,3 39,8 2,8 7,6 4,5 49,4 
2012 0,4 3,3 91,9 42,4 3,4 7,3 4,3 47,0 

Джерело: розраховано автором 
Потенційного іноземного інвестора лякають не стільки проблеми технічно-

го характеру, які він може мати в країні, а невизначеність, непередбачуваність, ро-
бота політичному та економічному середовищі, яке постійно змінюється. Тобто, 
щоб залучити іноземні інвестиції, необхідно ліквідувати наявні інституціональні 
деформації в економіці України та звести до мінімуму ризик появи нових. 

Інституціональні особливості України впливають і на інші характеристи-
ки досліджуваних фінансових потоків, зокрема їх інтенсивність (табл. 3.28). 

Як видно з результатів розрахунків, представлених у табл 3.28, інтенсивність 
фінансових потоків нестабільна. Так, за досліджуваний проміжок часу активність 
потоку F1 (інвестиції в основний капітал) досягає максимуму у 2007 р., а з 2009 р. 
набуває від’ємного значення, що можна пояснити наслідками кризи. 

Інтенсивність потоків F2 (грошові кошти фізичних осіб) та F5 (депозити в 
національній валюті) помірна, під час економічного спаду вона суттєво знижу-
ється. Найбільше негативний вплив криз явищ відчув фінансовий потік F4 (при-
буток в економіці), інтенсивність якого відновилася тільки у 2011 р. 
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Таблиця 3.28 

Інтенсивність фінансових потоків у 2002-2011 рр. 

 
Показники 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

Інтенсивність потоку F1 0,28 0,37 0,48 0,23 0,35 0,50 0,24 -0,35 -0,01 -0,08 
Інтенсивність потоку F2 0,38 0,43 0,28 0,59 0,10 0,14 0,30 -0,02 0,28 0,13 
Інтенсивність потоку F3 0,62 0,17 0,97 0,37 0,71 0,07 -0,08 0,41 0,12 -1,00 
Інтенсивність потоку F4 0,31 0,34 1,27 0,29 0,18 0,99 -0,93 -5,74 -2,28 1,18 
Інтенсивність потоку F5 0,67 0,72 0,41 1,31 0,38 0,28 0,51 -0,07 0,24 0,19 
Інтенсивність потоку F6 0,23 0,25 0,28 0,42 0,01 0,06 0,66 0,61 0,06 0,05 
Інтенсивність потоку F7  0,18 0,20 0,24 0,33 0,87 0,28 0,37 0,21 0,12 0,12 
Інтенсивність потоку F8 0,01 -0,07 0,15 0,20 0,11 0,11 24,47 0,00 0,00 0,10 
 

Джерело: розраховано автором 
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Інтенсивність потоку F8 (інвестиції з України) є нерівномірною, макси-
мальною вона була у 2008 р., такий показник можна вважати індикатором виве-
зення капіталу з України. У наступні два роки інтенсивність потоку була ну-
льовою, у 2011 р. вона відновилася на рівні 2007 р. Якщо порівняти інтенсив-
ність потоків F7 і F8, то можна зробити висновок, що капітал, який було вивезе-
но з України у 2008 р. назад не повернувся. 

Відповідно до базових положень теорії макроекономіки, зростання вну-
трішніх інвестицій сприяє зростанню іноземних інвестицій, оскільки зростання 
інвестиційної активності в країні інвестори сприймають як індикатор покра-
щення інвестиційного клімату. Проаналізуємо активність інвестицій в основний 
капітал та активність іноземних інвестицій (рис. 3.12). 

 
 

Рис. 3.12. Динаміка інтенсивності фінансового потоку F1 та F2 
Як видно з графіків, представлених на рис. 3.12, залежність між 

аналізованими потоками відсутня. Іноземні інвестори практично байдужі до 
змін внутрішньої інвестиційної активності. Протягом досліджуваного періоду 
інтенсивність іноземних інвестицій є низькою, хоча держава намагалася 
застосувати інстрменти податкового стимулювання іноземних інвестицій, 
однак наявні інституціональні деформації перешкоджали отриманню 
позитивного ефекту.  

Проаналізуємо, як пов’язані обсяги іноземних та внутрішніх інвестицій та 
зміни у фіскальній політиці (табл. 3.29). Як видно з даних, представлених у 
табл. 3.29, питома вага податкових надходжень у ВВП протягом досліджувано-
го періоду коливалась від 21,7% до 37,5%, що зумовлено не тільки макроеко-
номічною ситуацією, але і змінами податкового законодавства. 
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Таблиця 3.29 
Динаміка показників фіскальної політики, % у ВВП 

Роки Податкові надхо-
дження до бюджету 

Податок на прибуток 
підприємств 

Прибутковий податок 
з громадян (податок 
на доходи фізичних 

осіб) 
2002 30,9 4,2 4,8 
2003 31,6 5,0 5,1 
2004 29,9 4,7 3,8 
2005 33,7 5,5 4,1 
2006 37,5 5,0 4,2 
2007 30,5 4,8 4,8 
2008 31,4 5,0 4,8 
2009 22,8 3,7 4,9 
2010 21,7 3,7 4,7 
2011 25,4 4,2 4,6 

Джерело: розраховано за даними офіційного веб-сайту Державної служби статистики 
України та Державного казначейства України 

Найменше ці зміни стосувалися оподаткування доходів фізичних осіб – 
питома вага ПДФО у ВВП коливається несуттєво. Варіаційний розмах коливань 
для питомої ваги податку на прибуток у ВВП становить 1,8, що пояснюється 
переважно ставленням платників податків до обов’язку платити податок на 
прибуток, яке виражається у декларуванні від’ємного значення об’єкта оподат-
кування або його мінімізації. Проаналізуємо, як динаміка показників фіскальної 
політики, податкового навантаження та важкості оподаткування впливає на ін-
тенсивність фінансових потоків (рис. 3.13-3.15). 

 
Рис. 3.13. Динаміка активності потоку F1 та показників податкового 

навантаження 
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З графіків, зображених на рис. 3.13 видно, що інтенсивність потоку F1 різко 
знижується у 2009 р., у той же період відбувається різке зростання ефективної ставки 
податку на прибуток. Відносно зміни інших показників реакція потоку відсутня. 
Відсутність реакції на зміни податкового навантаження та важкості оподаткування 
свідчить про наявність інституціональних деформацій, які перешкоджаються 
ефективному використанню інструментів фіскального регулювання у сфері 
стимулювання внутрішніх інвестицій. Поглибленню інституціональних деформацій 
сприяє високе сумарне навантаження на прибуток підприємств, яке несуттєво 
знизилося протягом останніх трьох років досліджуваного періоду. Описана ситуація 
є інституціональним розриовм, оскільки більша частина інвестицій в основний 
капітал здійснюється за рахунок власних коштів підприємств (прибутку), на який 
припадає високе сумарне податкове навантаження. 

 
Рис. 3.14. Динаміка інтенсивності потоків F3 та F5 та показників 

податкового навантаження 
Збільшення податкового навантаження на доходи фізичних осіб призво-

дить до зниження інтенсивності потоку F5 (депозити в національній валюті). 
Інтенсивність потоку F3 реагує на зміну податкового навантаження на спожи-
вання – із збільшенням частки ПДВ у кінцевих споживчих витратах відбува-
ється зменшення активності фінансового потоку F3 (заощадження населення). 
Отримані результати є індикаторами мінімальних інституціональних деформа-
цій у цій сфері. Держава може активно використовувати інструменти фіскаль-
ного регулювання з метою стимулювання організованих заощаджень населення. 
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Рис. 3.15. Інтенсивність потоку F7 та показників податкового 

навантаження 
Графіки, зображені на рис. 3.17 демонструють байдужість аналізованого 

фінансового потоку та показників податкового навантаження. Тобто, на до-
сліджуваному відрізку часу і на найближчу перспективу надання податкових 
преференцій іноземним інвесторам призведе тільки до втрат бюджету. 

Таким чином, можна зробити висновок про необхідність стимулювання 
внутрішніх інвестицій. Таке стимулювання може відбуватись двома основними 
шляхами: збільшення бюджетних видатків на інвестиції в основний капітал або 
використання непрямих стимулів (зокрема податкових) для стимулювання інвес-
тиційної активності. Збільшення видатків бюджету на інвестиції на сьогоднішній 
день в Україні є проблематичним через проголошення урядом соціальної спрямо-
ваності бюджету та, відповідно, через недостатність бюджетних коштів. Застосу-
вати значні податкові стимули до підприємств, які здійснюють інвестиції досить 
складно. Це пояснюється тим, що значно знизити податкове навантаження на сьо-
годнішній день в Україні  неможливо, оскільки такий крок викличе зростання де-
фіциту бюджету та зможе призвести до зриву виконання намічених соціальних 
програм. Окрім того, проконтролювати цільове використання інвестиційних пільг 
підприємствами, якість виконання інвестиційних проектів, враховуючи негатив-
ний досвід технопарків, спеціальних економічних зон та територій пріоритетного 
розвитку, досить складно. Тому як одну з можливостей збільшення обсягів вну-
трішніх інвестицій в економіку України є стимулювання акумуляції та інвесту-
вання фінансових ресурсів населення та грошової маси, яка знаходиться поза бан-
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ками. Повертаючись до даних таблиць 3.25 та 3.29, ми бачимо, що активність на-
селення щодо вкладання грошових коштів у банки та інші фінансові інституції до-
сить низька. Така ситуація пояснюється не тільки низькими доходами більшості 
населення, але й низькою довірою до банківської системи та відсутністю додатко-
вих стимулів з боку держави в умовах не досить високих ставок за депозитами. Як 
зауважує С. Захарін, запроваджуючи оподаткування доходів, отриманих як відсо-
тки за депозитами, держава ще більше де стимулює інвестиційну активність насе-
лення. Окрім того, спостерігається зростання грошової маси поза банками, основу 
якої формують грошові перекази емігрантів, яка також може бути резервом залу-
чення інвестицій в економіку297. 

В умовах фінансової кризи уряди багатьох країн можуть бути змушені за-
лишити податкове навантаження на нинішньому рівні, або навіть підвищити його 
у зв’язку із уповільненням економічного росту в державі. Адже зниження темпів 
економічного зростання означає скорочення податкових надходжень до бюджету.  
І це в той час, коли боротьба з фінансовою кризою примушує уряди йти на великі 
витрати. В результаті постає нелегкий вибір – пом’якшити податковий прес  і 
змиритися із зростаючим дефіцитом або залишити податкову політику без змін 
(іноді навіть зробити її більш жорсткою), що поглибить рецесію у реальному сек-
торі економіки. Так формується ще одна інституціональна пастка, вихід з якої на 
сьогоднішній день полягає у спрямуванні державної підтримки реального сектору 
економіки, навіть за рахунок скорочення підтримки інших сфер суспільного жит-
тя. У цілому Україна попадає в категорію держав, які посилюють податкове на-
вантаження, незважаючи на фінансову кризу. Відповідним чином це позначається 
і на обсягах фінансових потоків, які спрямовуються на інвестиції (табл. 3.30).  

Таблиця 3.30 
Динаміка ВВП та інвестицій в економіку України 

Роки ВВП, млн. 
грн. 

Загальний 
обсяг  

інвестицій, 
млн. грн. 

Капітальні 
вкладення, 
млн. грн. 

Прямі 
 іноземні 
інвестиції, 
млн. грн. 

Інвестицій-
на актив-
ність в  
цілому у 
країні, % 

Інвестицій-
на актив-
ність  

іноземних 
інвесторів, 

% 
2002 204190 36226 32573 3653 17,74 1,79 
2003 225810 46563 37178 4885 20,62 2,16 
204 267344 59899 51011 7050 22,40 2,64 
2005 345113 89314 75714 82097 25,87 23,79 
2006 441452 111174 93096 37007 25,18 8,38 
2007 544153 148972 125254 17860 27,37 3,28 
2008 720731 222679 188486 23125 30,89 3,21 
2009 948056 272074 233081 38059 28,69 4,01 
2010 913345 192878 151777 46997 21,12 5,15 
2011 1094607 189061 150667 52201 17,27 4,75 

Джерело: розраховано автором 

Залежність інвестиційної активності від динаміки податкового наванта-
                                                 
297 Захарін С.В. Вплив оподаткування на заощадження та інвестиції/ С. Захарін // Фінанси України. – 
2005. – №10. – С.83-90. 
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ження відображена на рис. 3.16-3.18. Графіки, зображені на рис. 3.16 
демонструють, зо при збільшенні податкового навнатаження на економіку в 
цілому інвестиційна активність в країні зменшується. 

 
Рис. 3.16. Динаміка інвестиційної активності в країні та податкового 

навантаження 
Це пояснюється тим, що відбувається перерозподіл фінансових потоків 

на користь держави, а не на користь інвестиційного ринку. Окрім того, частина 
фінансових потоків, яка б могла перетворитися на інвестиції, 
перерозподіляється на користь неофіційного сектору економіки, де рівень 
прибутковості вищий, за рахунок відсутності податків. 

 
Рис. 3.17. Динаміка інвестиційної активності іноземних інвесторів та 

податкового навантаження 
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Графіки, зображені на рис. 3.17 показують відносну байдужість 
інвестиційної активності іноземних інвесторів до динаміки податкового 
навантаження. 

 
Рис. 3.18. Динаміка інвестиційної активності та важкості оподаткування 

Графіки, зображені на рис. 3.18 показують, що активність вітчизняного 
інвестора є чутливою до зміни важкості оподаткування, активність іноземного 
інвестора характеризується байдужістю до зміни його важкості. У зазначених 
умовах заходи фіскального регулювання доцільно направляти на стимулювання 
вітчизняного інвестора. 

Загальну потребу України в інвестиційних ресурсах можна визначити ви-
ходячи із розрахунку норми інвестування по відношенню до ВВП. Вважається, 
що для стабільного економічного росту країни річні інвестиції повинні бути на 
рівні 19-25 %  до ВВП, а в період, коли економіка перебуває на стадії реформу-
вання, цей показник має відповідати рівню 25– 30%. Таким чином, Україні для 
прискореного економічного розвитку необхідна забезпеченість капіталовкла-
деннями на рівні 30 % ВВП298. 

Як видно з таблиці 3.31, загальна норма інвестицій до початку кризи мала 
поступову тенденцію до зростання і у 2007 р. мала бажане для економіки зна-
чення 30,89%, починаючи з 2008 р. інвестиційна активність різко знизилась, 
що, відповідним чином, позначилось і на нормі інвестицій. 

Якщо проаналізувати інвестиційну активність іноземних інвесторів, то вона 
не забезпечує навіть мінімальних потреб економіки, протягом останніх років ко-
ливається у межах 3-5% ВВП. Виключення становить 2004 р. на який припадає пік 
експансії іноземного капіталу у банківський сектор економіки України. 

Таким чином, характер впливу оподаткування на динаміку фінансових 
потоків «інвестиції-заощадження» є неоднозначним. Інституціональний вплив 
оподаткування на інвестиції та заощадження можна систематизувати наступ-
ним чином (табл. 3.31). 
                                                 
298 Кащеева В.Ю. Анализ инвестиционной привлекательности Украины на этапе вступления 
в ВТО/ Кащеева В.Ю., Карацева Н.З., Шатравка Е.А. // Економіка, фінанси, право. – 2007. – 
№ 4. – С. 17. 
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Таблиця 3.31 
Характеристика ступеня впливу оподаткування на фінансові потоки  

(інвестиції та заощадження) 
Ступінь 
впливу Характеристика Напрям дії 

Значний  
позитивний 

Зростає обсяг організованих заощаджень. 
Збільшуються обсяги кредитування реаль-
ного сектору економіки, його вартість 
зменшується. Збільшуються обсяги інвес-
тицій 

Стимулювання інвестицій в 
реальний сектор економіки та 
інновації 

Позитивний Зростають обсяги заощаджень, рівень кре-
дитування стабільний 

Збереження підтримки реаль-
ного сектору економіки 

Незначний Заощадження та інвестиції не реагують на 
зміни фіскального регулювання 

Виявлення інституціональних 
деформацій та їх усунення 

Негативний 
Відбувається поступовий відтік фінансо-
вих ресурсів внаслідок неефективності ін-
ститутів 

Виявлення інституціональних 
деформацій та їх усунення 
Введення системи посиленого 
моніторингу 

Значний  
негативний 

Діяльність держави призводить до значно-
го відтоку фінансових ресурсів 

Жорсткий моніторинг інсти-
туціональних деформацій та 
їх усунення 

Вивіз  
капіталу 

Відбувається постійне вилучення фінансо-
вих ресурсів з держави 

Жорсткий моніторинг інсти-
туціональних деформацій та 
їх усунення 

Джерело: складено автором 
Активізація внутрішньої інвестиційної діяльності пов’язана із стимулюван-

ням заощаджень, що частково можна реалізувати через механізм фіскального регу-
лювання як доходів фізичних осіб, так і прибутків підприємств (табл. 3.32-3.33). 

Таблиця 3.32 
Інструменти фіскального регулювання доходів фізичних осіб 

Група Сутність Кому вигідно 
1 2 3 

Спосіб оподат-
кування 

Оподаткування індивідуаль-
ного або сукупного доходу 

Особам з низькими доходами вигідне 
оподаткування індивідуального дохо-
ду, сукупного – для сімей з високими 

доходами 

Застосування 
неоподаткову-
ваного мінімуму 

Не оподатковується частина 
доходу, яка забезпечує прожи-
тковий мінімум (шляхом на-
дання соціальних пільг, зни-
жок, встановлення неоподат-

ковуваного мінімуму) 

Суспільству з точки зору дотримання 
принципу соціальної справедливості, 
однак при цьому відсутні стимули до 

інвестицій 

Застосування 
податкових 
знижок на ви-
значені цілі 

Коригування доходів платника 
податків при здійсненні пев-
них витрат (довгострокове 
страхування життя, пенсійне 
накопичення. житлове будів-

ництво) 

Особам, які здійснюють відрахування 
на недержавне пенсійне т а соціальне 
страхування. У випадку законодавчого 
закріплення надання податкових зни-
жок при здійсненні заощаджень (у тому 
числі пенсійні та страхові накопичення) 
спостерігається стимулюючий ефект 
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Продовження таблиці 3.32 
1 2 3 

Усунення дифе-
ренціації  

оподаткування 

Сплата податку за однаковою 
ставкою при отриманні дохо-

дів з різних джерел 

Особам з високими доходами, відбу-
вається стимулювання споживчих  

витрат 

Застосування 
різних форм 
оподаткування 

Застосування одно стадійного, 
багатоступеневого, шедуляр-
ного, глобального, змішаного 

оподаткування 

Вигода залежить від застосовуваної 
форми, стимули до заощаджень при-
сутні тоді, коли доходи від організо-
ваних заощаджень оподатковуються 

за нижчою ставкою 

Застосування 
податкових 

пільг 

Встановлення умов зменшен-
ня ставки або суми податку до 
сплати для певного кола осіб 

Особам, які мають право на пільги. 
Ефект стимулювання заощаджень 

присутній тоді, коли пільги стосують-
ся оподаткування доходів, отриманих 

від розміщення організованих  
заощаджень 

Звільнення від 
оподаткування 

доходів,  
отриманих від 
участі в капіталі 

Звільнення від оподаткування 
доходів від володіння акціями 

та частками у ТОВ 

Вигідно власникам великих пакетів 
акцій, у короткостроковому періоді 

сприяє збільшенню обсягів інвестицій 

Джерело: складено автором 
Якщо фіскальні стимули, призначені для фізичних осіб, мають переважно 

стимулювати заощадження, то податкові стимули, призначені для юридичних 
осіб, мають переважно бути націлені на стимулювання інвестицій. 

Таблиця 3.33 
Інструменти фіскального регулювання прибутків юридичних осіб 
Група Сутність Кому вигідно 

1 2 3 

Зменшення  
оподатковуваного 

прибутку 

Зменшення нарахованого 
податку на прибуток на суму 
понесених інвестиційних або 

інноваційних витрат 

Підприємствам, які постійно  
здійснюють інноваційну або  

інвестиційну діяльність та мають  
супутні прибуткові види діяльності 

Зниження ставки 
податку на  
прибуток 

Оподаткування прибутку  
підприємств від інноваційної 
та інвестиційної діяльності за 

нижчими ставками 

Підприємствам, які займаються  
виключно комерціалізацією  

інноваційної ідеї 

Використання 
альтернативних 

систем  
оподаткування 

Застосування поряд із 
 звичайною системою опо-
даткування альтернативних 
або спеціальних режимів – 
спрощена система для  

малого бізнесу, створення 
СЕЗ, ТПР, технопарків,  

технополісів 

Підприємствам, які підпадають під 
дію альтернативних систем  

оподаткування 

Застосування 
пільг інвестицій-
ного характеру 

Надання преференцій у  
вигляді інвестиційного кре-
диту або інвестиційної зниж-
ки підприємствам-інвесторам

Підприємствам, які здійснюють  
інвестиції 
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Продовження таблиці 3.33 
1 2 3 

Застосування  
податкових  
канікул 

Звільнення (повне або част-
кове) від оподаткування  
прибутку новостворених  

підприємств 

Державі та підприємствам у  
короткостроковій перспективі, які 

отримують такі преференції 

Перекладання  
навантаження на 
фізичних осіб з 
високими  
доходами 

Оподаткування  
розподіленого прибутку за 

вищими 
 ставками 

Державі, можливо використовувати 
тільки за наявності великої кількості 
фізичних осіб з високими доходами 

Джерело: складено автором 
Що стосується залучення іноземних інвестицій, то, безперечно, зважаючи 

на вузькість внутрішнього інвестиційного ринку, вони є необхідними для подаль-
шого розвитку. Однак навряд чи можна очікувати значні обсяги інвестицій у      
реальний сектор економіки України з боку європейських держав. Це абсолютно 
нормальна ситуація, оскільки навряд хто з них захоче мати конкурента в особі 
України. Тому Україні необхідно переорієнтуватися на іншого іноземного інвес-
тора. 

Одним з найбільших інвесторів на міжнародному ринку на сьогоднішній 
день виступає Китай (переважно завдяки фонду суверенного багатства нації), 
однак Україна отримує лише близько 1% від інвестицій, які здійснює ця країна. 
Одним з найкрупніших інвесторів на Близькому Сході виступають країни-
експортери нафти. Станом на 2009 р. за даними дослідницької організації 
Sovereign Wealth Fund Institute в суверенних фондах арабських держав знахо-
диться більше, ніж 1,5 мільярди доларів США299. Вкладення хоча б невеликої 
частини цих коштів в економіку України гальмується не високим рівнем подат-
кового навантаження, а іншими інституціональними чинниками, зумовленими 
традиціями арабської культури. Нормами шаріату арабським компаніям забо-
ронено брати участь у бізнесі, який пов’язаний з алкоголем, азартними іграми і 
певними розвагами. Ісламське право забороняє нараховувати і сплачувати від-
сотки, тому традиційні боргові інструменти, у тому числі кредити, у роботі з 
арабськими компаніями не застосовуються. Разом з тим вони використовують-
ся спеціальні ісламські фінансові інструменти, які закріплюють частку у за-
гальній власності у певному активі або інтересі, яким володіє емітент. 

Ще одним з варіантів оптимізації фінансових потоків «інвестиції-
заощадження» є створення умов, наближених до зон сприятливого інвестуван-
ня. Наприклад, таких як в Австрії, коли контроль за вхідними фінансовими по-
токами незначний, а за вихідними – жорсткий. 

Таким чином, в результаті проведеного дослідження було з’ясовано, що на 
сучасному етапі розвитку Україні вигідніше залучати в економіку внутрішні інвес-
тиції. Проте для формування достатнього обсягу внутрішніх інвестицій необхідно 
задіяти наявні резерви у вигляді фінансових ресурсів населення. Для цього держава 
повинна використати наявні у її розпорядженні фіскальні інструменти і спрямувати 

                                                 
299 Рябкова Д. Нескромные арабские перспективы / Д. Рябкова.//Инвестгазета – № 44.– 2009 
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їх, в основному, на активізацію акумуляції фінансових ресурсів населення на депо-
зитних рахунках в банках та на легалізацію грошових доходів мігрантів.  

Резюме 
Формальні інститути оподаткування створюються і затверджуються дер-

жавою з метою забезпечення дотримання податкових правил. Неформальні ін-
ститути оподаткування складаються у процесі суспільного визнання формаль-
них інститутів і формують пені фіскальні традиції та податкову культуру. Не-
формальні інститути можуть бути як ефективними, так і неефективними. 

Для характеристики впливу формальних інститутів оподаткування на 
економічний розвиток розраховуються показники податкового навантаження. 
Нами обґрунтовано необхідність розраховувати показники податкового наван-
таження на економіку в цілому з урахуванням неофіційного та офіційного сек-
тору економіки, на результати діяльності економічних суб’єктів та доходи фі-
зичних осіб. Для кількісної оцінки впливу неформальних інститутів оподатку-
вання необхідно визначити ступінь важкості оподаткування з урахуванням  
трансакційних витрат на сплату податків. Результати аналізу засвідчили, що 
податкове навантаження на доходи фізичних осіб мінімальне, а на результати 
діяльності економіки – значне, має тенденцію до зростання у кризові роки. 

Точніші результати оцінки формальних і неформальних інститутів опо-
даткування дають показники реальних та ефективних ставок оподаткування ба-
зовими бюджетоутворюючими податками. Результати аналізу показали, що 
ефективні і реальні ставки суттєво відрізняються. Ефективність справляння 
ПДВ ніколи не перевищувала 60%, що свідчить про наявність значних інститу-
ціональних деформацій у механізмах його справляння, які негативно познача-
ються на формуванні податкових надходжень до бюджету. 

Неефективні неформальні інститути оподаткування негативно впливають 
на рух фінансових потоків, сприяючи їх перерозподілу на користь неофіційного 
сектору економіки. Створюючи базис для ресурсного забезпечення неофіційно-
го сектору економіки, неформальні інститути оподаткування сприяють          
зростанню втрат бюджету від недоотримання податкових надходжень. 

Для визначення обсягів потенційних втрат бюджету було розраховано об-
сяги тіньової економічної діяльності різними методами. Обсяги тіньового ВВП 
визначалися методом електробалансу, на його основі була дана приблизна    
оцінка втрат бюджету від наявності неофіційного сектору економіки. За допо-
могою податкового методу було оцінено обсяг тіньової доданої вартості та об-
сяги ПДВ, недоотриманого бюджетом. Застосування методу порівняння темпів 
зростання дозволило розрахувати обсяги тіньових доходів юридичних і фізич-
них осіб. Порівняння обсягів тіньових фінансових потоків із динамікою показ-
ників податкового навантаження засвідчили відсутність прямого зв’язку. 

Оцінка інституціонального впливу оподаткування на фінансові потоки 
«інвестиції-заощадження» показала, що до фіскального регулювання чутливи-
ми є заощадження населення та інвестиційна активність вітчизняних інвесторів. 
Іноземні інвестиції не реагують на зміни у фіскальному регулюванні внаслідок 
значних інституціональних деформацій, пов’язаних не тільки із фіскальним ре-
гулюванням, але і з захистом прав власності. 
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РОЗДІЛ 4 
БЮДЖЕТНІ ВИДАТКИ ЯК ІНСТРУМЕНТ  

ФІСКАЛЬНОГО РЕГУЛЮВАННЯ 
 

4.1. Інституціональні асиметрії бюджетних видатків 
Традиційно бюджет розглядають як кошторис доходів і витрат держави. 

Якщо доходи бюджету ми класифікуємо як вхідні фінансові потоки держави, 
інституціональну природу яких було розглянуто у попередньому розділі, то ви-
датки і витрати бюджету ми розглядаємо як вихідні фінансові потоки, які гене-
руються через посередництво інструментів бюджетного регулювання. 

Сутність і класифікація видатків бюджету розкривається у багатьох пуб-
лікаціях та відрізняється широтою поглядів. Загалом видатки бюджету відо-
бражають витрати держави на виконання її функцій. В. Опарін виділяє чотири 
функції держави, які забезпечуються видатками бюджету: управлінська, обо-
ронна, соціальна, економічна. Крім того, держава здійснює фінансову діяль-
ність – обслуговування державного боргу300. Ширшим від поняття видатки є 
витрати – економічні відносини, на основі яких здійснюється процес викорис-
тання централізованих коштів у напрямках, визначених законом. 

К. Павлюк відзначає, що «видатки державного бюджету за своєю еконо-
мічною сутністю є інструментом досягнення вищого критерію справедливості і 
корисності для кожного члена суспільства. На досягнення цієї мети повинно 
бути зорієнтоване бюджетне законодавство. Мова насамперед іде про те, що 
видатки бюджету повинні бути спрямовані на вирівнювання доходів окремих 
верств населення. Однак вирівнювання виправдане тільки тоді, коли поліпшу-
ється становище найбідніших верств населення»301. Така точка зору акцентує 
увагу на соціальній ролі видатків бюджету, оминаючи інші важливі аспекти, 
зокрема економічну діяльність, згладжування циклічних коливань тощо. Зосе-
редження тільки на соціальній функції бюджету може призвести до серйозних 
інституціональних асиметрій у розподілі бюджетних коштів. 

В. Загорський, О. Вовчак, І. Благун. І. Чуй розглядають видатки як зако-
нодавчо визначені норми і напрями використання бюджетних коштів302. Такий 
підхід наголошує на перерозподільній функції видатків, зводячи їх роль тільки 
до фінансових потоків. Аналогічну позицію займає і М. Карлін, який визначає 
видатки бюджету як особливу економічну категорію, що визначає відносини з 
приводу розподілу централізованого фонду грошових коштів та його викорис-
тання за цільовим призначенням303. 

О. Романенко розглядає видатки як об’єктивну категорію, яка має суспі-
                                                 
300 Опарін В.М. Фінанси (загальна теорія) [навч. посіб.]/ В. Опарін. – 2-ге вид. – К.: КНЕУ, 
2001. – С. 121с. 
301 Василик О.Д. Державні фінанси України [підручник]/ О. Василик, К. Павлюк. – К.: Центр 
навчальної літератури, 2003. – С. 83. 
302 Фінанси [нач. посіб.]/ [В.С. Загорський, О.Д. Вовчак, І.Г. Благун, І.Р. Чуй]. – К.: Знання, 
2006. – С. 111. 
303 Державні фінанси в транзитивній економіці [навч. посіб.]/ [М.І. Карлін, Л.М. Горбач, 
Л.Я. Новосад та ін.]; за заг. ред. д.е.н., проф. М.І. Карліна. – К.: Кондор, 2003. – С.59. 
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льне призначення – задовольняти загальнодержавні потреби304. У такому тлу-
маченні частково поєднуються і властивості фінансового потоку, й інструменту 
фіскального регулювання, однак даний підхід також є дещо звуженим. 

А. Загородній, Г. Вознюк, Т. Смовженко, С. Юрій тлумачать видатки  
бюджету як економічні відносини, що виникають у зв’язку з розподілом фонду 
грошових коштів держави та його використанням за галузевим, територіальним 
чи цільовим призначенням305. Зазначений підхід також фокусує увагу на харак-
теристиках видатків бюджету як фінансових потоках та їх цільовому призна-
ченні. 

На наш погляд, дослідження видатків бюджету вимагає визнання їх дво-
їстого характеру. По-перше, вони є фінансовим потоком, завдяки якому кошти, 
акумульовані в бюджеті, перерозподіляються на користь юридичних і фізичних 
осіб. По-друге, вони є інструментом фіскального регулювання. Їх обсяги,   
структура, інтенсивність перерозподіляють кошти між сферою виробництва та 
сферою суспільних благ і послуг, можуть стимулювати розвиток окремих галу-
зей економіки, згладжувати циклічні коливання в економіці тощо. Також ви-
датки держави є складовою сукупного попиту, що також робить їх дієвим регу-
лятором економічного розвитку. 

Класифікації бюджетних видатків (окрім визначеної Бюджетним кодек-
сом) розробляються дослідниками відповідно до мети їх досліджень. Так, 
В. Опарін з позицій використання централізованих у бюджеті коштів пропонує 
умовно видатки поділити на дві групи – державне споживання і бюджетне фі-
нансування юридичних і фізичних осіб306. 

В. Дем’янишин класифікацію видатків здійснює за такими ознаками: ви-
датки пов’язані із розвитком виробничої сфери і видатки, за допомогою яких 
забезпечується функціонування і розвиток сфери суспільних послуг. Обидва 
напрями мають важливе значення для держави і є об’єктивно необхідними. Бу-
дучи організаторам відносин у виробничій сфері та власником виробничих за-
собів, держава зобов’язана вкладати кошти у розвиток тих підприємств і галу-
зей, які визначають її могутність. Адже такі затрати швидко окупляться, спри-
яють значному збільшенню ВВП, що є матеріальною основою бюджету307. 

С. Юрій, Й. Бескид, В. Базилевич, К. Базилевич, Л. Баластрик класифіку-
ють видатки за терміном використання, за напрямом використання, за галузе-
вою ознакою та за цільовим призначенням308. 

                                                 
304 Романенко О.Р. Фінанси [підруч.]/ О.Р. Романенко. – К.: Центр навчальної літератури, 
2006. – С. 164. 
305 Економічний енциклопедичний словник: у 2-х тт./ [Мочерний С., Ларіна Я., Устенко О., 
Юрій С.]; за заг. ред. С.В. Мочерного. – Львів: Світ. – Т. 2. – 2006. – С. 388. 
306 Опарін В.М. Фінанси (загальна теорія) [навч. посіб.]/ В. Опарін. – 2-ге вид. – К.: КНЕУ, 
2001. – С. 122 с. 
307 Дем’янишин В.Г. Теоретична концептуалізація і практична реалізація бюджетної доктри-
ни України: [монографія]/ В. Дем’янишин. – Тернопіль: ТНЕУ, 2008. – С. 102. 
308 Юрій С.І. Антологія бюджетного механізму [монографія] /Юрій С.І., Дем’янишин В.Г. – 
Тернопіль: Економічна думка. 2001. – С.48-49.; Базилевич В. Макроекономіка [підруч.]/ Ба-
зилевич В., Базилевич К.,Баластрик Л.. – К.: Знання, 2005. – С.711-713. 
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С. Будаговська, О. Кілієвич, І. Луніна, Т. Пахомова, О. Романюк, 
А. Сніжко, О. Сніжко дотримуються підходу західної економічної думки і поді-
ляють видатки на чотири категорії: споживання в державному секторі, транс-
фертні платежі населенню, проценти з державного боргу, державні інвести-
ції309.  

У нашому дослідженні ми дотримуємося класифікації видатків, визначе-
ної чинним законодавством310, оскільки вона у достатній мірі деталізує видатки 
у якості фінансових потоків та дозволяє оцінити їх вплив як фіскальних регуля-
торів. Дослідження інституціональної природи видатків бюджету буде здій-
снюватися на основі одночасного аналізу властивостей видатків як фінансових 
потоків та їх характеристик як фіскального регулятора. 

Аналізуючи етап становлення бюджетної системи та бюджетного регу-
лювання в Україні, варто зазначити, що протягом 1992-1994 рр. метою бюд-
жетного регулювання було досягнення фінансової стабілізації, створення дієво-
го механізму функціонування бюджетної системи та недопущення фінансового 
колапсу у сфері бюджетних відносин. Однак на фоні падіння обсягів виробниц-
тва, бартеризації економіки, зростання неофіційного сектору економіки у ко-
роткі терміни досягти поставлених цілей не вдалося, процес становлення      
бюджетної системи затягнувся ще на кілька років. 

Після досягнення відносної стабілізації у сфері бюджетної політики, її 
мета на державному рівні визначалася по-різному і не завжди була пов’язана із 
реальною макроекономічною ситуацією. Як справедливо зауважує О. Блінов, 
досить часто при визначенні векторів бюджетної політики забували про її го-
ловне завдання – регулювання економічних циклів311. Такі дії закладали фун-
дамент для утворення різного роду інституціональних деформацій у сфері        
бюджетного регулювання, у той же час така ситуація сама була наслідком ін-
ституціональної пустоти – коли відсутнє розуміння об’єктивного призначення 
одного з фінансових інститутів. 

Після кризи 1998 р. антициклічна складова так чи інакше була присут-
ньою у бюджетній політиці. Окрім антициклічного спрямування, мету бюджет-
ної політики протягом останнього десятиріччя фахівці вбачають у стимулюван-
ні інвестицій та інновацій в економіці України, паралельно наголошуючи на 
соціальній спрямованості бюджету312. Така суперечність векторів бюджетної 
політики призводить до утворення інституціональної пастки – коли на фоні    
низьких темпів відновлення економіки після розпаду СРСР і, відповідно, недо-
статніх темпах зростання податкових надходжень до бюджету, держава намага-
ється декларувати одразу два протилежних затратних напрями розвитку. По су-
                                                 
309 Мікроекономіка і макроекономіка [підруч.]/ [Будаговська С., Кілієвич О., Луніна І., Пахо-
мова Т., Романюк О., Сніжко А., Сніжко О.]. – К.: Основи, 2001. – 517 с.  
310 Бюджетний кодекс України [Електронний ресурс]. – Режим доступу: 
www.zakon.rada.gov.ua. 
311 Блінов О. Бюджет Тимошенко приведе в кам’яний вік?/ О. Блінов// Економічна правда. – 
2008. – №12. 
312 Литвицький В. Інвестори не йдуть в Україну через хибну бюджетну політику/ 
В. Литвицький // Хрещатик. – 2009. – №38(3484). 
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ті не враховується монізм фіскального регулювання – єдність політики доходів 
і витрат. 

Взаємозв’язок фіскального регулювання із бюджетними ресурсами пе-
редбачає, що у регулюванні руху фінансових потоків безпосередньо задіяні без 
будь-яких винятків усі бюджетні доходи та видатки. Проте не кожна складова 
бюджетних ресурсів може бути використана в ролі важеля регулювання. На-
самперед, на увазі маються ті компоненти бюджетних доходів та видатків, по 
відношенню до яких держава частково позбавлена права розпорядження. Серед 
них доходи та видатки бюджетних цільових фондів – платежі, напрямки вико-
ристання котрих апріорно визначено та жорстко регламентовано, і по відно-
шенню до яких держава переважно виконує функції фінансового посередника; а 
по-друге, – обов’язкові витрати, пов’язані з покриттям внутрішнього боргу та 
зовнішньоекономічної заборгованості313. Тому у даному параграфі ми зосере-
димо увагу саме на видатках Зведеного бюджету. 

Динаміка загальних обсягів видатків бюджету та їх питомої ваги у ВВП 
відображена у табл. 4.1. Загальні обсяги видатків мають тенденцію до 
зростання, їх частки у ВВП коливаються, що обумовлено не тільки змінами у 
макроекономічному розвитку, але і зміною векторів політики держави. 
Найбільшу частку у ВВП займають видатки на освіту, соціальний захист та 
соціальне забезпечення. Питома вага зазначених видатків має тенденцію до 
зростання, що свідчить про соціальну спрямованість фіскального регулювання 
протягом досліджуваного періоду. Коливання часток інших видатків у ВВП 
часто спричиняється різкими змінами в обсягах фінансування найбільш 
значимих статей, внаслідок чого фінансування інших статей відбувається за 
залишковим принципом. 

Точніше охарактеризувати вихідні фінансові потоки бюджету можна 
через показники інтенсивності, результати розрахунку яких відображено у табл. 
4.2. 

Як видно з таблиці 4.2, інтенсивність видатків бюджету протягом 2002-
2008 рр. досить значна, коливається від 0,24 до 0,36. Різке зниженні 
відбувається у у 2009 р., саме у цей рік українська економіка зазнала 
найпотужнішого удару кризи. У 2010 р. інтенсивність досліджуваного 
фінансового потоку відновилася до рівня 2002 р., зменшення у 2011 р. 
викликане змінами у політиці уряду, в якій проголошено курс на зменшення 
дефіциту бюджету за рахунок скорочення видатків. Графічна інтерпретація 
інтенсивності видатків на загальнодержавні функції, оборону і громадський 
порядок представлені на рис. 4.1. 

 

                                                 
313 Загородня О.О. Фіскальне регулювання інвестицій в перехідній економіці України/ 
О. Загородня: автореф. дис. канд. ек. наук. спец. 08.01.01 – економічна теорія. – Дніпропет-
ровськ, 1999. – С.12. 
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Таблиця 4.1 
Динаміка видатків Зведеного бюджету України у 2002-2011 рр. 

Показники 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 
Видатки бюджету, млрд. грн. 60,3 75,8 102,5 142,0 175,5 227,6 309,2 307,4 377,8 416,9 
Питома вага у ВВП, % 26,71 28,36 29,59 32,16 32,25 31,58 32,91 33,66 34,89 31,66 
Загальнодержавні функції, млрд. 
грн. 8,6 10,02 12,3 15,5 19,9 24,3 30,8 33,2 44,9 49,9 

Питома вага у ВВП, % 3,8 3,75 3,56 3,51 3,66 3,37 3,25 3,64 4,15 3,79 
Оборона, млрд. грн.  3,5 5,3 6,2 5,9 6,4 9,4 11,7 9,7 11,3 13,2 
Питома вага у ВВП, % 1,55 1,98 1,8 1,34 1,18 1,3 1,23 1,06 0,09 1,00 
Громадський порядок, млрд. грн.  5,0 5,8 7,9 10,2 12,7 18,4 27,0 24,3 28,8 32,6 
Питома вага у ВВП, % 2,2 2,17 2,29 2,31 2,33 2,55 2,85 2,66 2,66 2,48 
Економічна діяльність, млрд. 
грн.  7,2 12,2 19,6 19,3 27,5 40,5 51,3 39,8 43,8 57,1 

Питома вага у ВВП, % 3,19 4,56 5,68 4,37 5,05 5,62 5,41 4,36 4,05 4,34 
Охорона навколишнього середо-
вища, млрд. грн.  0,7 0,9 1,2 1,3 1,6 2,2 2,8 2,5 2,9 3,9 

Питома вага у ВВП, % 0,3 0,3 0,35 0,29 0,29 0,31 0,29 0,3 0,27 0,29 
ЖКГ, млрд. грн.  1,4 1,8 2,7 3,9 8,0 5,9 8,9 7,5 5,4 8,8 
Питома вага у ВВП, % 0,6 0,7 0,78 0,88 1,47 0,82 0,94 0,82 0,49 0,67 
Охорона здоров’я, млрд. грн.  7,5 9,7 12,2 15,5 19,7 26,7 33,6 36,6 44,7 48,9 
Питома вага у ВВП, % 3,32 3,63 3,54 3,51 3,62 3,7 3,54 4,00 4,13 3,71 
Духовний і фізичний розвиток, 
млрд. грн.  1,4 2,1 2,7 3,4 4,3 5,7 7,9 8,3 11,5 10,8 

Питома вага у ВВП, % 0,6 0,8 0,78 0,77 0,79 0,79 0,83 0,91 1,06 0,82 
Освіта, млрд. грн.  12,3 14,9 18,3 26,8 33,8 44,3 60,9 66,8 79,8 86,3 
Питома вага у ВВП, % 5,45 5,57 5,3 6,07 6,21 6,15 6,42 7,31 7,37 6,55 
Соціальний захист та соціальне 
забезпечення, млрд. грн.  12,6 12,9 19,5 40,1 41,6 48,5 74,1 78,8 104,5 105,4 

Питома вага у ВВП, % 5,58 4,83 5,65 9,08 7,64 6,73 7,82 8,63 9,65 8,01 
Джерело: розраховано автором за даними Держказначейства 
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Таблиця 4.2 

Динаміка інтенсивності вихідних фінансових потоків бюджету в Україні у 2002-2011 рр. 
Показники 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 
Інтенсивність видатків  
бюджету 0,23 0,26 0,35 0,39 0,28 0,22 0,36 -0,01 0,23 0,10 

Інтенсивність видатків на  
загальнодержавні функції 0,14 0,17 0,23 0,26 0,08 0,47 0,27 0,08 0,35 0,11 

Інтенсивність видатків на  
оборону 0,23 0,51 0,17 -0,05 0,25 0,45 0,24 -0,17 0,16 0,17 

Інтенсивність видатків на 
громадський порядок 0,12 0,16 0,36 0,29 0,42 0,47 0,47 -0,10 0,19 0,13 

Інтенсивність видатків на  
економічну діяльність 0,74 0,69 0,61 -0,02 0,23 0,38 0,27 -0,22 0,10 0,30 

Інтенсивність видатків на  
охорону навколишнього  
середовища 

0,14 0,29 0,33 0,08 1,05 -0,26 0,27 -0,11 0,16 0,34 

Інтенсивність видатків на 
ЖКГ 0,26 0,29 0,50 0,44 0,27 0,36 0,51 -0,16 -0,28 0,63 

Інтенсивність видатків на  
охорону здоров’я 0,23 0,29 0,26 0,27 0,26 0,33 0,26 0,09 0,22 0,09 

Інтенсивність видатків на  
духовний і фізичний розвиток 0,45 0,50 0,29 0,26 0,26 0,31 0,39 0,05 0,39 -0,06 

Інтенсивність видатків на 
освіту 0,18 0,21 0,23 0,46 0,04 0,17 0,37 0,10 0,19 0,08 

Інтенсивність видатків на  
соціальний захист та  
соціальне забезпечення, млрд. 
грн. 

0,01 0,02 0,51 1,06 0,28 0,22 0,53 0,06 0,33 0,01 

Джерело: розраховано автором за даними Держказначейства 
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Рис. 4.1. Інтенсивність видатків на загальнодержавні функції, видатків на 

оборону та громадський порядок 
Графіки, зображені на рис. 4.1, ілюструють нестабільність інтенсивності 

досліджуваних фінансових потоків. Вона носить хаотичний характер, оскільки 
падіння і збільшення інтенсивності важко прив’язати до циклічних коливань в 
економіці, за виключенням 2009 р., коли падіння було спричинене фінансово-
економічною кризою. Варто зазначити, що інтенсивність видатків на 
загальнодержавні функції протягом 2002-2007 рр. плавно зростає (на відміну 
від видатків на оборону і громадський порядок). Незначне зниження 
інтенсивності видатків на загальнодержавні функції припадає на 2007 р. і 
суттєве, обумовлене економічною кризою – на 2009 р. У 2010 р. інтенсивність 
досліджуваного фінансового потоку відновлюється, значно перевищивши 
інтенсивність видатків на оборону і громадський порядок.  

Зміни інтенсивності досліджуваних фінансових потоків спричинені не 
реальними потребами суспільства, а змінами у державній політиці. Особливо 
чітко це видно по тренду інтенсивності видатків на загальнодержавні функції. 
Ці видатки викликають найбільше суперечок серед практиків та науковців, 
досить часто у публіцистій економічній літературі можна зустріти лише 
негативну озицію по відношенню до зростання видатків на загальнодержавні 
функції. Однак і тут варто не забувати про базові економічні закони.  

Заслуговує на увагу підхід по відношенню до пояснення причин збільшення 
державних видатків, який запропонував А. Вільдавські314. Він припустив, що ор-
ганам державної влади, або державній бюрократії притаманна така риса управлін-
                                                 
314 Бланкарт Шарль. Державні фінанси в умовах демократії: Вступ до фінансової науки/ Пер. 
з нім. С.І. Терещенко та О.О. Терещенка. Передмова та наукове редагування 
В.М. Федосова. – К.: Либідь, 2000. – С. 187.  
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ня, як постійне розширення своїх повноважень, що дозволяє більше споживати 
суспільних благ, ніж приватне підприємство, яке надає такі ж послуги, як і бюро-
кратичний апарат. Отже, А. Вільдавські робить висновок, що бюрократії власти-
вий «інкременталізм», тобто спроможність прогресувати, збільшуючи обсяг кон-
трольованих нею об’єктів управління. Під впливом цього панівного становища 
проявляється так званий східчастий ефект розширення бюджету, який не допускає 
ніякого регресу в цій сфері315. Тобто, збільшення видатків на загальнодержавні 
функції може сприяти збільшенню сукупного попиту, що є поштовхом до еконо-
мічного розвитку. Однак такий ефект досягається тільки у випадку стимулювання 
попиту на товари і послуги, які виробляються в середині країни. 

Динаміка інтенсивності видаткі вна економічну діяльність, охорону 
навколишнього середовища та видатків на ЖКГ зображена на рис. 4.2. 

 
Рис. 4.2. Динаміка інтенсивності видатків на економічну діяльність, 

охорону навколишнього середовища та видатків на ЖКГ 
Інтенсивність видатків на економічну діяльність та охорону 

навколишнього середовища можна пов’язати із тривалістю коротких циклів в 
економіці України. Однак пік падіння видатків на економічну діяльність 
припадає на кризові роки, у які, задля попередження виникнення 
інституціональних деформацій та швидшого відновлення економіки, видатки 
такого типу скорочувати не можна. 

Інтенсивність видатків на житлово-комунальне господарство падає у 2006 
р., а потім різко зростає у 2008 р., стрімко знижується у кризові роки (2009-2010) 
та поступово відновлюється у 2011 р. Такі стрімкі коливання зумовлені 
                                                 
315 Douglas M. Risk and Culture: An Essay on the Selection of Technological and Environmental 
Dangers [Text] / M. Douglas, A. Wildavsky. – Berkeley: University of California Press, 1982. – ix, 
221 p. 



 

 198 

необхідністю збільшення фінансування комплексу ЖКГ за рахунок бюджету, 
однак дефіцит фінансових ресурсів не дозволяє робити це у необхідних обсягах.  

На рис. 4.3 відображена динаміка видатків на освіту, охорону здоров’я, 
соціальний захист, духовний та фізичний розвиток.  

 
Рис. 4.3. Динаміка видатків на охорону здоров’я, духовний і фізичний 

розвиток, видатків на освіту та соціальний захист 
Графіки, зображені на рис. 5.3 ілюструють помірність коливань 

інтенсивності досліджуваних фінансових потоків з 2002 по 2006 р., окрім 
видатків на соціальний захист і соціальне забезпечення. Стрімке зростання 
припадає на 2004 та 2007 рр., яке було спричинене змінами у політиці 
державного регулювання і підвищенні соціальної спрямованості бюджету. З 
2008 р. інтенсивність досліджуваних фінансових потоків повертається до 
попереднього рівня і зберігається до теперішнього часу. Варто зазначити, що 
навіть у 2009 р. стрімкого падіння інтенсивності досліджуваних фінансових 
потоків не відбулося, що пояснюється намагнням уряду не допустити 
підвищення рівня соціальної напруги. 

Підсумовуючи результати дослідження інтенсивності вихідних 
фінансових потоків бюджету, зазначимо, що на сьогодншній день Україна 
опинилася в інституціональній пастці. З одного боку, необхідно збільшувати 
фінансування з бюджету соціальних та економічних програм, збільшувати 
видатки на охорону навколишнього середовища, з іншого – необхідно 
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скорочувати дефіцит бюджету, тобто власних коштів бюджету на покриття 
таких видатків не вистачає. Як було зазначено вище, підвищення податкового 
навантаження на платників податків тягнее за собою ризик зростання 
неофіційного сектору економіки, а, значить, не збільшення обсягів податкових 
надходжень, а їх зменшення. Тобто, єдиним виходом у збільшенні фінансового 
базису доходної частини бюджету є стимулювання економічного зростання, яке 
автоматично сприятиме збільшенню податкових надходжень. 

Економічне зростання можна стимулювати шляхом здійснення 
капітальних вкладень за рахунок бюджету. Не зважаючи на дію закону 
Вагнера316, згідно з яким якщо видатки держави зростають швидшими темпами, 
ніж ВВП, то вони загрожують крахом бюджетній системі. Ситуація, яка 
склалася в Україні, відображена на рис. 4.4. 

 

 
Рис. 4.4. Темпи зростання ВВП та темпи зростання видатків бюджету, % 

 
Графіки, зображені на рис. 4.4 показують, що на відрізку часу з 2002 по 

2006 р. темпи зростання видатків перевищували темпи зростання ВВП, протя-
гом двох наступних років вони були практично однакові, у 2009-2010 р. також 
спостерігається перевищення темпів зростання видатків над темпами зростання 
ВВП, але таке перевищення є виправданим, оскільки пояснюється подоланням 
наслідків кризи. Абсолютна еластичність темпів зростання видатків до темпів 
зростання ВВП свідчить про значний регуляторний потенціал, закладений у ви-
датках. Для того, щоб не допустити деформацій у цій сфері необхідно чітко ви-
значитися з векторами політики державних видатків та суворо дотримуватися її 
як мінімум у середньостроковій перспективі. 

                                                 
316 Луніна І. Політичні та економічні фактори зміни рівня державних видатків/ І. Луніна// 
Економіка України. – 2004. – №6. 
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Традиційно роль бюджету у розвитку держави оцінюється шляхом порів-
няння видатків бюджету і ВВП. Однак необхідно наголосити на тому, що роль 
держави в економіці не зводиться лише до обсягу бюджетних видатків. Відпо-
відно класифікації, складної Є. Ясиним «тягар держави» складається з трьох 
основних частин317: 

1. Сукупні державні видатки, які включають федеральний (центральний) 
та регіональний бюджети, а також соціальні та інші державні фонди. 

2. Державний сектор економіки, який з одного боку компенсує провали 
ринку, а з іншої – часто може бути корумпованим та малоефективним. 

3. Немонетарні і/ або неформальні впливи на бізнес, які проявляються у 
регулюванні ринку, створення адміністративних бар’єрів, зловживання владою 
(«біла зона»), нелегальних примусових поборах з бізнесу на позитивні цілі (по-
будувати міст, школу, закупити обладнання і т.д.) («сіра зона»); корупції і хаба-
рах чиновникам («чорна зона»). 

Моніторинг та усунення двох останніх складових у тягарі бюджетних ви-
датків суттєво знизить ризик виникнення інституціональних деформацій. Ін-
шим важливим аспектом є поступове переорієнтування фіскального регулю-
вання на стимулювання економічного розвитку, у т.ч. через зміну структури 
видатків бюджету. Забезпечення стабільного економічного розвитку дозволить 
знизити соціальне навантаження на бюджет, дозволивши подолати наявні ін-
ституціональні асиметрії у розподілі видатків. Бюджетна політика спрямована 
на проведення всебічної модернізації вітчизняної економіки, здатна створити 
умови для підвищення її ефективності та поліпшення інвестиційного клімату. 
Необхідна умова для цього – прийняття видаткових зобов’язань на основі ре-
тельної оцінки їх ефективності та за наявності ресурсів для їх гарантованого 
виконання в межах прийнятних бюджетних обмежень. 

Для України актуальним є питання пошуку оптимального співвідношення 
між ринковим саморегулюванням та державним втручанням. Важливо віднайти 
компроміс щодо регулювання перерозподільчих відносин та визначити такі 
межі державного впливу, які б не пригнічували економічну активність. В еко-
номічній літературі існує поняття граничної межі бюджетних інвестицій 
А. Фуенте. Згідно з цією концепцією оптимальний обсяг бюджетних інвестицій 
складає 2% ВВП і будь-які коливання є негативними318. 

Перевищення лінії Фуенте свідчить про надмірне втручання держави в 
інвестиційні процеси, надмірне витрачання бюджетних коштів та недостатню 
активність приватних інвесторів. Якщо ж аналізований показник менше 2%, це 
свідчить про надмірну автономію у сфері інвестиційних рішень та про незаці-
кавленість держави інвестувати у власну економіку. Ситуація за досліджуваний 
період в Україні відображена на рис. 4.5. 

                                                 
317 Ясин Е. Бремя государства и экономическая политика (либеральная альтернатива)/ 
Е. Ясин// Вопросы экономики. – 2002. – № 11. 
318 De la Fuente A Fiscal policy and growths in the OECD// CEPR Discussion paper London. – 
2007. – №1775. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: ecopapers.repec.org/RAS/pde52.htm. 
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Рис. 4.5. Питома вага бюджетних коштів у фінансуванні інвестицій  

у 2002-2011 рр., % 
Як видно з графіків, зображених на рис. 4.5, в Україні питома вага       

бюджетних коштів у фінансуванні інвестицій перевищує 2%, окрім 2002 та 
2009 рр. Таке перевищення свідчить про наявність інституціональних деформа-
цій, оскільки збільшення обсягів фінансування інвестицій з бюджету не коре-
лює із темпами зростання ВВП (рис. 4.6), тобто не сприяє стимулюванню еко-
номічного розвитку. Причиною такого явище можуть бути або неефективні 
програми фінансування (нерівномірне фінансування, недофінансування), пере-
розподіл частини фінансових потоків на користь неофіційного сектора економі-
ки, недостатні абсолютні обсяги фінансування тощо. 

 
Рис. 4.6. Темпи зростання ВВП та питома вага інвестицій за рахунок 

бюджету у ВВП у 2002-2012 рр. 

Лінія Фуенте 
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Усі зазначені вище причини сприяють формуванню інституціональних 
асиметрій, які швидко трансформуються в інституціональні деформації. У до-
сліджуваному випадку такою деформацією є інституціональна яма – коли вихід 
із ситуації, яка склалася, є об’єктивно необхідним, однак відсутні механізми для 
його здійснення. 

Як зауважував Д. Стрік, зміну ВВП викликає зміна державних витрат, 
якщо цей процес обумовлюється зростанням попиту товари і послуги. Як наслі-
док, зростання попиту сприяє збільшенню доходної частини бюджету319. Тобто, 
збільшення видатків бюджету має направлятися на стимулювання попиту. Од-
нак буквальне тлумачення даної тези сприяє формуванні інституціональної 
петлі, коли стимулювання попиту не призводить до очікуваного ефекту, оскіль-
ки більшість товарів, представлених на ринку – імпортні. Замість того, що за-
безпечити стимулювання вітчизняної економіки фактично відбувається стиму-
лювання закордонних виробників. 

Економісти до сьогоднішнього дня не можуть дати вичерпну відповідь 
стосовно того, який зв’язок існує між величиною податкових надходжень до 
бюджету, обсягів державних видатків та темпами економічного зростання. 
Проте існує обґрунтована позиція, яка на перший план висуває не обсяг дер-
жавних видатків, а їх функціональну структуру. Ефективність фіскального ре-
гулювання залежить від того, наскільки обґрунтованою є політика структури 
видатків держави. Структура видатків Зведеного бюджету України  представ-
лена в табл. 4.3.  

Найбільшу частку у видатках бюджету займають видатки на освіту, соці-
альний захист та соціальне забезпечення. За досліджуваний період видатки на 
освіту зросли більше як у 7 разів, видатки на соціальний захист і соціальне за-
безпечення – майже у 9 разів.  При цьому видатки на економічну діяльність 
зросли у 8 разів. Випереджання темпів зростання видатків на соціально-
культурні заходи, порівняно з видатками на економічну діяльність, також є ін-
ституціональною асиметрією, оскільки збільшується розрив між потребами у 
фінансових ресурсах для забезпечення фінансування соціальних заходів і ре-
альною можливістю для їх мобілізації у середині країни. 

У 5,8 разів відбулося зростання видатків на загальнодержавні функції, не 
зважаючи на те, що їх частка у структурі загальних видатків бюджету у 2011 р. 
знизилася до 7,59% проти найвищого значення 14,26%, яке мало місце у 2002 р. 
Варто зазначити, що зростання обсягів видатків на загальнодержавні функції 
відбувається на фоні зниження ефективності роботи державних органів влади 
та зростання невдоволення населення. 

                                                 
319 Стрик Дж. Государственные финансы Канады/ Д. Стрик// Пер. с англ. Общ. редакция 
А.Л. Кудрина, В.Д. Дзгоева. – М.: ООО «НПО Экономика», 2000. – С.52. 
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Таблиця 4.3 

Структура видатків Зведеного бюджету України у 2002-2011 рр., % 
Показники 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

Загальнодержавні функції, млрд. 
грн. 14,26 13,22 12,0 10,92 11,34 10,68 9,96 10,8 11,88 7,59 

Оборона, млрд. грн.  5,8 6,99 6,05 4,15 3,65 4,13 3,78 3,16 2,99 3,17 
Громадський порядок, млрд. грн.  8,29 7,65 7,71 7,18 7,24 8,08 8,73 7,91 7,62 7,82 
Економічна діяльність, млрд. 
грн.  11,94 16,1 19,12 13,59 15,67 17,79 16,59 12,95 11,59 13,69 

Охорона навколишнього  
середовища, млрд. грн.  1,12 1,19 1,17 0,92 0,91 0,97 0,91 0,81 0,77 0,94 

ЖКГ, млрд. грн.  2,32 2,37 2,63 2,75 4,56 2,59 2,88 2,44 1,43 2,11 
Охорона здоров’я, млрд. грн.  12,4 12,79 11,9 10,92 11,23 11,73 10,87 11,91 11,83 11,73 
Духовний і фізичний розвиток, 
млрд. грн.  2,3 2,77 2,63 2,39 2,45 2,5 2,55 2,7 3,04 2,59 

Освіта, млрд. грн.  20,3 19,66 17,85 18,87 19,26 19,46 19,69 21,73 21,12 20,7 
Соціальний захист та соціальне 
забезпечення, млрд. грн.  20,89 17,02 19,02 28,24 23,70 21,31 23,97 25,63 27,66 25,28 

Джерело: розраховано автором за даними Держказначейства 
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Аналіз витрат на соціально-культурні заходи свідчить про «ручне» управ-
ління фінансуванням цих сфер з ігноруванням інституціональної природи    
бюджету. У цілому структура видатків є нерівномірною, коливання обумовлені 
не тільки економічними, але й інституціональними чинниками. Так, у період з 
2006 по 2012 рр. уряд фінансував переважно захищені статті бюджету, що було 
спричинене політичною нестабільністю та частими виборами. Протиріччя, які 
склалися у структурі видатків бюджету, обумовлюється переважанням адмініс-
тративних механізмів регулювання видатків бюджету над ринковими. Однак, за 
словами Р. Масгрейва, «…видима рука бюджетного процесу – річ не менш природ-
на, ніж невидима рука ринку». Розвиток ринкових відносин в Україні доводить пе-
реконливість цієї гіпотези особливо в часи криз, коли саме бюджетний процес стає 
одним з небагатьох важелів, що забезпечують керованість економіки. Однак не-
ефективне управління бюджетними коштами призводить до дестабілізуючого   
ефекту320. 

Проблема полягає у тому, що в Україні відбувається поглиблення інсти-
туціональних деформацій у структурі видатків бюджету, яке супроводжується 
збільшенням видатків на забезпечення фінансування суспільних благ і послуг 
без розширення власного базису забезпечення їх фінансування. 

Обсяг, структура і спрямування видатків залежить від політичних рішень, 
що впливають на ефективний перерозподіл бюджетних коштів, на завершаль-
ному етапі якого реалізується видаткова політика. Іншими словами, забезпе-
чення суспільних благ – політичний процес «за допомогою якого ці блага ста-
ють доступними, а не їхнє суспільне виробництво». Процес виробництва суспі-
льних благ має сугубо управлінські конотації. Але не слід недооцінювати впли-
ву управлінських рішень на політичні процеси. Оскільки ступінь обізнаності 
державних службовців обмежується конкретною сферою діяльності у межах 
виконання певних функцій, масштабність прийняття бюджетних рішень управ-
лінцями найчастіше переважає рішення політиків. Крім того, у процесі вико-
нання своїх обов’язків управлінець накопичує великий обсяг конкретної інфор-
мації, що підсилює його вплив і позиції321. 

Державні фінанси функціонують у відкритому демократично-
процесуальному середовищі, в якому бюджетно-фіскальні інститути об’єктивно 
залежать від вибору електорату на індивідуальному, колективному і 
суспільному рівнях. Це означає, що норми бюджетного процесу, голосування 
як своєрідний досвід споживачів суспільних благ є елементами демократичних 
процедур приймання бюджетних рішень322. Бюджет є головним інституційним 
засобом здійснення колективних фінансових дій у суспільстві. У західній 
фінансовій науці широко поширена ідея інституціональної єдності між 

                                                 
320 Джеймс М. Суспільні фінанси і суспільний вибір: два протилежні бачення держави [моно-
графія]/ М. Джеймс, А. Ричард. – К.: КМ Академія, 2004. – С.31. 
321 Там же. – С.35. 
322 Андрущенко В.Л. Фінансова думка Заходу у ХХ столітті: теоретична концептуалізація і 
наукова проблематика державних фінансів [монографія]/ В. Андрущенко. – Львів: Каменяр, 
2000. – С.106. 
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користувачами суспільних благ, носіями рішень і платниками податків323.   
Ефективність бюджетних видатків платники податки оцінюють з точки зору ек-
вівалентності отриманих благ від держави та сплачених податків. Ціною суспі-
льних благ в соціально-ринковій державі виступають податки. Позиції вчених 
щодо співвідношення між податками та видатками бюджету відрізняються. 

Поглибленим вивченням цього питання займався представник шведської 
школи К. Віксель. Лейтмотивом його досліджень стала проблема справедливого  
розподілу податкових надходжень до бюджету, які надалі використовують для фі-
нансування видаткових повноважень держави. Зазначена проблематика істотно 
ускладнюється наявністю непрямого оподаткування (яке на той час у Швеції за об-
сягами становило 4/5 всіх податкових надходжень), скорочуючи таким чином обся-
ги споживання. Поєднавши маржиналістський підхід з теорією добробуту, К. Вік-
сель заперечив «податки на витрати», запропонував дотримання принципу пропор-
ційності в процесі оподаткування – більші податки мають сплачувати ті, у кого 
найбільші можливості платити. Понад це, податковий тягар має повністю припада-
ти на безпосередніх споживачів державних товарів і послуг, а ті соціальні верстви 
населення, добробут яких не змінюється внаслідок надання видаткових трансфертів 
з бюджету, повинні бути звільнені від оподаткування. Внаслідок гармонізується 
нейтральність податків щодо різних соціальних груп324. 

Неокласики також виступали проти істотної централізації національного 
доходу на бюджетні цілі у вигляді податків. Держава, контролюючи всю економі-
чну діяльність або значну її частину, не тільки не сприяє, а й значною мірою 
стримує розвиток ринкових відносин. Крім цього, наслідками високого рівня оде-
ржавлення створених у суспільстві вартостей є нераціональна ресурсна   структу-
ра і, що найголовніше, обмеження підприємницької й ділової активності325. 

Ефективність податкових взаємовідносин держави та її суб’єктів  можна 
дослідити через коефіцієнт співвідношення суми податкових платежів і фінан-
сованих державою сум суспільних благ та трансфертних платежів326 (4.1): 

                                                          ,                                                           (4.1) 
де Кс – коефіцієнт співвідношення; 
СБТП – суспільні блага і трансфертні платежі; 
ПН – податкові надходження. 
Якщо коефіцієнт співвідношення не опускається нижче 80%, то можна   

вести мову про те, що високий ступінь оподаткування виправдовує себе, і 
гра-нична корисність вилучених державою податків з фізичних та юридич-

                                                 
323 Бланкарт Шарль. Державні фінанси в умовах демократії: Вступ до фінансової науки/ Пер. 
з нім. С.І. Терещенко та О.О. Терещенка. Передмова та наукове редагування В.М. Федосо-
ва. – К.: Либідь, 2000. – С. 39.  
324 Пособие по налоговой политике / Под ред. Партасарати Шома. – Вашингтон : Изд-во 
МВФ, 1995. – С.14. 
325 Там же. – с. 54 
326 Крисоватий А.І. Фіскальні межі експансії боргових фінансів в Україні/ А. Крисоватий, 
О. Ващук// Вісник ТНЕУ. – 2010. – № 2. – С. 21. 
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них осіб не порушується327 . Результати розрахунків для України представ-
лені у табл. 4.4. 

Таблиця 4.4 
Коефіцієнт співвідношення в Україні за 2002-2011 рр. 

Роки Податкові надходження, 
млрд. грн.  

Суспільні блага і трансфертні 
платежі, млрд. грн.  

Коефіцієнт 
 співвідношення 

2002 45,4 38,8 0,85 
2003 54,3 45,4 0,84 
2004 63,1 60,6 0,96 
2005 98,1 96,0 0,98 
2006 125,7 113,7 0,90 
2007 161,3 143,6 0,89 
2008 227,2 203,5 0,90 
2009 208,1 178,2 0,86 
2010 234,4 224,6 0,96 
2011 334,7 235,1 0,70 

Джерело: розраховано автором 
Як видно з розрахунків, результати яких представлені в табл. 4.4, коефіці-

єнт співвідношення не перевищує 80% тільки у 2011. У 2004-2006, 2008, 2010 
рр. зазначений коефіцієнт перевищив 90%. Номінально такі результати можна 
вважати позитивними, однак вони свідчать про наявність стійкої деформації, 
яка сформувалася у механізмі фіскального регулювання фінансових потоків: на 
фінансування суспільних благ і послуг направляються майже всі фінансові ре-
сурси, акумулюванні за рахунок податкових надходжень. За досліджуваний пе-
ріод (окрім 2011 рр.) на інші цілі, у тому числі економічний розвиток, направ-
лялося 10-15% податкових надходжень. Наслідками такої інституціональної 
деформації може бути її поглиблення і перетворення на інституціональний об-
вал, коли фінансувати задекларовану соціальну політику буде неможливо і до-
ведеться вдатися до жорсткого режиму економії, як це відбувається протягом 
останніх років у країнах Єврозони. Однак через низький рівень життя такі захо-
ди становлять суттєву загрозу для збереження соціальної стабільності в сус-
пільстві. 

Ситуація ускладнюється тим, що інституціональна структура української 
економіки суттєво відрізняється від тих, для яких коефіцієнт співвідношення є 
реальним індикатором. Виходячи з отриманого номінального значення показ-
ника, можна зробити висновок, що в Україні можна підвищувати рівень подат-
кового навантаження, однак виходячи з результатів, отриманих у третьому роз-
ділі, підвищення податкового навантаження для України є тотожним згортанню 
офіційної економічної активності. Виходячи з викладеного вище, на сьогодніш-
ній єдино можливим шляхом усунення зазначеної деформації є збільшення об-
сягів фінансування напрямів, які стимулюватимуть розвиток реального сектору 
економіки для задоволення внутрішнього попиту необхідними товарами. До-
сягти цього можна або шляхом інтенсифікації інвестиційної діяльності, бо шля-
                                                 
327 Крисоватий А.І. Фіскальні межі експансії боргових фінансів в Україні/ А. Крисоватий, 
О. Ващук// Вісник ТНЕУ. – 2010. – № 2. – С. 21. 
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хом перерозподілу структури видатків на користь економічного розвитку. 
З точки зору економічної безпеки та ризику виникнення інституціональ-

них деформацій перший шлях є більш прийнятним. Другий шлях підвищує ри-
зик інституціональних деформацій у зв’язку із виникненням диспропорцій при 
спрямуванні коштів на розвиток економіки ризиком їх перерозподілу на ко-
ристь неофіційного сектору економіки. 

Обираючи другий шлях, держава повинна віддати перевагу не державній 
допомозі, а державній підтримці. Перше поняття характеризує використання 
державних ресурсів для підтримки окремих підприємств; друге – включає захо-
ди, спрямовані на розвиток економіки в цілому, які не створюють привілеїв 
окремим підприємствам (навчання і підготовка кадрів, розвиток інфраструкту-
ри, вирішення соціальних завдань)328. Використання такого інструменту як 
державна допомога може мати екстрений і тимчасовий характер, оскільки дер-
жавна допомога суттєво деформує конкурентне середовище і замість того, щоб 
стимулювати підприємство до підвищення рівня своєї конкурентоспромож-
ності, консервує наявні недоліки. 

Підводячи підсумок зазначимо, що інституціональні асиметрії бюджет-
них видатків зумовлені двома головними причинами. перша впливає на загаль-
ну динаміку інтенсивності фінансових потоків і полягає у використанні «ручно-
го» управління розподілом видатків. Друга полягає у збільшенні обсягів фінан-
сування соціальних напрямів на фоні низьких темпів зростання ВВП та депресії 
в реальному секторі економіки, тобто на фоні відсутності власного базису для 
фінансового забезпечення цих процесів. Наслідками таких асиметрій є наяв-
ність дефіциту бюджету, інституціональні особливості якого розглянемо у на-
ступному параграфі. 

 
4.2. Дефіцит бюджету:  інституціональна деформація чи інструмент 

фіскального регулювання? 
Для країн сучасної економіки дефіцит державного бюджету є скоріше  

нормою, ніж винятком. Як правило, бездефіцитні бюджети мають країни, які 
володіють дорогими природними ресурсами (особливо енергоносіями) і здій-
снюють їх експорт. Дефіцит бюджету не можна однозначно оцінити позитивно 
або негативно, оскільки все залежить від природи походження дефіциту та спо-
собу його фінансування. Якщо мова йде про активний дефіцит, коли держава 
інвестує в економіку, стимулюючи зростання ВВП, то такий дефіцит можна  
розглядати як ефективний інструмент фіскального регулювання економіки. 
Якщо ж маємо справу з пасивним дефіцитом, коли кошти спрямовуються на 
покриття поточних видатків (у т.ч. соціальних трансфертів), то дефіцит є інсти-
туціональною деформацією, яка гальмує економічний розвиток. 

Наявність дефіциту бюджету та його розмір хоч і є показником економіч-
ного розвитку, однак більш ґрунтовні висновки можна зробити із показника пи-
томої ваги дефіциту у ВВП (табл. 4.5) 

                                                 
328 Прутська О. Інституціоналізм і проблеми економічної поведінки в перехідній економіці 
[монографія]/ О. Прутська. – К.: Логос, 2003. – С.192. 
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Таблиця 4.5 

Частка бюджетного дефіциту (профіциту) у ВВП, % 
Країни 2006 2007 2008 2009 2010 
Японія -4,0 -3,4 -4,7 -7,1 -7,2 

Великобританія -2,6 -2,7 -4,2 -7,2 -8,1 
Канада 1,3 1,4 0,5 -1,5 -1,9 

Німеччина -1,5 -0,2 -0,1 -3,3 -4,6 
Франція -2,4 -2,7 -3,3 -5,5 -6,3 
Італія -3,4 -1,6 -2,7 -3,9 -4,3 
США -2,2 -2,9 -6,4 -12,0 -8,9 

Австралія 2,1 1,6 1,7 1,8 1,7 
Росія 8,3 6,8 5,3 -2,6 -2,0 
Китай -0,7 0,9 -0,1 -2,0 -2,0 
Джерело: міжнародний валютний фонд 
Як видно з даних таблиці 5.5, найбільшого значення досліджуваний по-

казник набуває у США (-12%), Великобританії (-8,1%) та Японії (-7,2%). Зро-
стання дефіциту є наслідками світової економічної кризи. Канада та Росія у до-
кризовий період мали бюджети з профіцитом, дефіцит з’явився після кризи, для 
цих країн виникнення дефіциту є індикатором економічних проблем.  

Природа виникнення дефіциту бюджету та його вплив на економічний 
розвиток для різних країн суттєво відрізняється. Основні підходи вчених до 
природи виникнення дефіциту бюджетну представлені в табл. 4.6. 

Таблиця 4.6 
Підходи вчених до природи виникнення дефіциту бюджету 

Автор Причини 
1 2 

М. Мітіліно Необґрунтоване витрачання державних коштів і марнославство 
правителів329 

А. Скачко Прояв фінансової кризи330 

Д. Боголєпов Невиправдана емісія паперових грошей і зростання державного  
боргу331 

А. Погребинський Витрачання коштів більше, ніж їх було у наявності332 
М. Романовський, 
О. Врублевський 

Відображення певних змін у процесі відтворення, дефіцит фіксує 
результат цих змін333 

С. Юрій Диспропорції у процесі фінансового планування доходів і видатків 

                                                 
329 Мітіліно М.І. Основи фінансової науки. – Державне видавництво України, 1929. – С. 327. 
330 Скачко А. Кому служит бюджет США/ А. Скачко. – М.: Издательство социально-
экономической литературы, 1959. – С.10. 
331 Боголепов Д. Краткий курс финансовой науки/ Д. Боголепов. – М.: Издательство «Проле-
тарий». – 1925. – С. 49. 
332 Погребинский А.П. Очерки истории финансов дореволюционной России (XIX-XX ) [мо-
нографія]. – Переизд. с изм. и доп./ Погребинский А. – В.: Волгоград. гос. техн. ун-т, 2000. – 
С. 95. 
333 Финансы [учебник для вузов]/ Под ред. проф. М.В. Романовского, проф. 
О.В. Врублевской, проф. Б.М. Сабанти. – М.: Юрайт. – М., 2002. – С.199. 
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бюджету. Бюджетний дефіцит визначається з одного боку  
законами зростання вартості, а з іншого – інфляції334 

Продовження таблиці 4.6 
1 2 

В. Федосов, 
В. Опарін  

Успадкування традицій СРСР, які зумовили неготовність влади до 
офіційного визнання існуючих бюджетних дефіцитів, а неефектив-
ні спроби їхнього збалансування лише загострили ситуацію335 

О. Длугопольський Війни, стихійні лиха, інші надзвичайні події, кризові явища,  
неефективність державної політики336 

Т. Сорокіна  
Залучення додаткових доходів, зверх наявних у державі, та їх ви-
користання за фінансування витрат, не забезпечених державними 
доходами 337 

Р. Масгрейв, 
Л. Ламбертіні, 

Р. Ровелі 

Обсяг ресурсів, який потрібно позичити у національного приватно-
го сектору або ззовні, щоб покрити заплановані видатки338 

Джерело: складено автором 
Сучасна економічна дійсність свідчить (кризи ХХІ століття, особливо 

криза Єврозони), що на сьогоднішній день виникнення дефіциту бюджету най-
частіше є наслідком інституціональних деформацій, які порушують баланс між 
доходами і видатками, вносять диспропорції у структуру видатків бюджету то-
що. Однак якщо намагатися просто збалансувати бюджет, не досліджуючи при-
роду інституціональних деформацій, які спричинили виникнення дефіциту, від-
будеться перетворення дефіциту бюджету з інструменту фіскального регулю-
вання на інституціональну деформацію. 

Підходи до збалансування бюджету, які використовувалися на початку 
минулого століття, представлені у праці М. Мітіліно339: 

– збільшення рівня оподаткування; 
– продаж державного майна; 
– заміна монет на паперові гроші та їх широка емісія; 
– використання судів з метою конфіскації майна банкірів і біржових 

гравців; 
– продаж обвинуваченим «визвольних листів»; 
– нескінченне залучення позик; 
– знецінення грошової одиниці. 

                                                                                                                                                                  
334 Юрій С.І. Антологія бюджетного механізму [монографія]/ С. Юрій, В. Дем’янишин. –   
Тернопіль: Економічна думка. 2001. – С.189-190. 
335 Фінансова реструктуризація в Україні: проблеми і напрями [монографія]/ За наук. ред. 
В. Федосова/ В. Федосов, С. Льовочкін, В. Опарін. – К.: КНЕУ, 2002. – 387 с. 
336 Длугопольський О.В. Теорія економіки державного сектора [навч. посіб.]/ 
О. Длугопольський. – Тернопіль: Економічна думка, 2007. – С.221. 
337 Сорокина Т.В. Государственный бюджет [учеб. пособие]/ Т. Сорокина. – Мн.: БГЭУ, 
2003. – С. 269. 
338 Musgrave R.A. The Theory of Public Finance. A Study in Public Economy. – New-York etc.: 
McGrow-Hill Book Company, 1959. – XVII. – 628 p.; Lambertini L., Rovelli R. Monetary and 
Fiscal Policy Coordination and Macroeconomic Stabilization. A Theoretical Analysis// Dipatimento 
di Scinze Economiche Universita di Bologna. – 2003. – April 4. – P. 1 – 35. 
339 Мітіліно М.І. Основи фінансової науки. – Державне видавництво України, 1929. – С. 328. 
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Кожен із зазначених способів збалансування бюджету не позбавлений недо-
ліків, частина з них у цивілізованих економіках вже давно не використовується. 

У сучасній економічній літературі для пояснення механізму покриття де-
фіциту бюджету використовують термін «фінансування бюджету». Класифіка-
ція способів і джерел фінансування відображена в табл. 4.7. 

Таблиця 4.7 
Джерела фінансування бюджету 

Фінансування бюджету 
За типом кредитора 

Внутрішнє Зовнішнє 
За типом боргового  

зобов’язання 
Інші суб’єкти сектору  
державного управління 

Міжнародні фінансові  
організації Довгострокові облігації 

Органи грошово-кредитного 
регулювання Іноземні уряди Короткострокові облігації і 

векселі 
Банки Запозичення за кордоном Довгострокові позики 

Підприємства Аванси 
Населення Інші зобов’язання 

Коригування Зміни залишків готівки,  
депозитів та цінних паперів 

Інше внутрішнє фінансування 

Продаж державних боргових 
цінних паперів на  

міжнародному ринку 
 

Джерела фінансування бюджетного дефіциту 
За способом залучення За характером впливу За рівнем управління 

Внутрішні Позитивний вплив Локальний (місцевий) 
Негативний вплив Державний 

Зовнішні Нейтральний вплив Міждержавний 
 (міжнародний) 

Джерело: складено автором 
Застосування практики скорочення видатків бюджету з метою зменшення 

дефіциту містить цілий ряд суперечностей інституціонального характеру, які 
призводять до формування інституціональних деформацій не тільки у фінансо-
вій системі, але й в інших сферах суспільного життя. Прикладом таких інститу-
ціональних деформацій можуть бути проблеми, з якими на сьогоднішній день 
мають справу Греція, Іспанія та більшість інших країн єврозони. Скорочення 
видатків бюджету у цих країнах призвело до зростання політичної та соціальної 
нестабільності. Зменшення обсягів трансфертів населенню призвело до скоро-
чення внутрішнього попиту, що, у свою чергу, призвело до скорочення обсягів 
виробництва, а значить – до зменшення доходів бюджету. Тобто утворюється 
інституціональна яма, коли очевидний спосіб зменшення дефіциту бюджету ще 
більше поглиблює наявну проблему. У свою чергу це негативно позначається 
на формуванні позитивного іміджу політичної сили, яка на даний момент керує 
урядом. Тобто самостійно такий метод використовувати небезпечно, він має 
поєднуватися з іншими методами. 

Покрити дефіцит бюджету у короткі терміни здатна емісія грошей, однак 
вона неминуче викликає іншу проблему – інфляцію. Грошова емісія неминуче 
збільшить грошову масу в обігу, що і призведе до розвитку інфляційних проце-
сів. Зростання цін на товари широкого вжитку та знецінення заощаджень насе-
лення сформують негативне ставлення суспільства до уряду, що перебуває при 
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владі. Окрім того, розкручування інфляційної спіралі може призвести до еко-
номічного колапсу, як це було в Україні на початку 90-х рр. 

Підвищення податкового навантаження створює передумови для переходу 
платників податків у неофіційний сектор економіки, тим самим створюючи пере-
думови не для скорочення бюджетного дефіциту, а для його збільшення. Особли-
во швидко це відбувається в тих країнах, де рівень довіри до уряду невисокий. 

Варіант залучення коштів на фінансовому ринку має менше недоліків, 
ніж описані вище шляхи усунення бюджетного дефіциту, оскільки можна 
швидко залучити кошти, один уряд позичає кошти. а інший – шукає як їх від-
дати. Однак такий спосіб фінансування призводить до виникнення інститу-
ціональної петлі, коли один уряд позичає гроші, перекладаючи тягар повер-
нення боргу на наступний уряд, який може бути змушений вдатися до непопу-
лярних заходів. 

Державні позики – альтернативне податкам джерело наповнення бюджету. 
Проте і їх використання має певні обмеження. Розміщені запозичення, забезпечи-
вши виконання видаткової частини бюджету в умовах його дефіцитно-сті, через 
певний час повинні бути повернуті з відсотками Тому за їх рахунок необхідно фі-
нансувати лише ті видатки, які сприятимуть зростанню ВВП. Тільки тоді на об-
слуговування боргу будуть використовуватися кошти, зароблені на використанні 
позик, що дозволить не підвищувати податкове навантаження. Аргументи на ко-
рить і проти використання боргового фінансування представлені в табл. 4.8. 

Таблиця 4.8 
Аргументація «за» і «проти» державних запозичень 

Аргументи за використання запози-
чень Аргументи проти використання запозичень 

1 2 
Позики є не інфляційним джерелом 
фінансування дефіциту державного 
бюджету, оскільки залучаючи кош-
ти у такий спосіб уряд не пожвав-
лює інфляційні процеси в економіці 

Обмеження інвестиційних можливостей населення через так 
званий в економічній науці «ефект витіснення», який можна 
пояснити за допомогою моделі «IS-LM», запропонованої 
представниками кейнсіанської школи (суть цієї моделі поля-
гає в тому, що подорожчання кредитних ресурсів на грошо-
вому ринку внаслідок державних запозичень звузить доступ 
до цього ринку приватних суб’єктів економіки, а це, у свою 
чергу, призведе до скорочення інвестування в економіку з 
боку приватного сектора; інакше кажучи, виникне ситуація, 
при якій державі інвестиції почнуть витісняти приватні з 
економіки, тоді як ефективність державних інвестицій є 
значно нижчою від ефективності вкладання грошей в еко-
номіку приватними суб’єктами) 

Залучення позик у періоди еконо-
мічних криз сприяє збільшенню су-
купного попиту на товари й послуги 
усередині країни, що допомагає 
урядові прискорити швидкість ви-
ходу національної економіки з кри-
зи; у результаті такого стимулюван-
ня попиту розширюється виробниц-
тво і споживання товарів, робіт і 
послуг, а також зростає зайнятість 
населення 

Необхідність сплати процентів за борг (поширеною є ситуа-
цію, коли нестача валютних надходжень від експорту країн, 
які розвиваються, і країн з перехідною економікою призво-
дить до отримання нових позик, які потім витрачаються не 
на розвиток економіки, а на повернення раніше отриманих 
кредитів За даними МБР ці країни витрачають на обслуго-
вування зовнішнього борну 98% нових запозичень 
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Продовження таблиці 4.8 
1 2 

Участь населення у купівлі високо-
ліквідних цінних паперів держави 
забезпечує її додатковими доходами 

Ризик для країни-позичальниці втратили через надмірне 
зростання державного боргу політичну незалежність 

Приплив іноземних позик сприяє 
зміцненню національної валюти, 
поліпшенню грошового обігу та 
стабілізації фінансово-кредитної 
системи країни 

Передання нерезидентам частини створеного національного 
продукту у вигляді виплати процентів і повернення суми 
основної суми боргу 

Позики (психологічно) викликають 
менше опору, ніж підвищення  
податків 

Підвищення банківських процентних ставок по кредитам у 
зв’язку з існуванням високого попиту юридичних і фізичних 
осіб на високоліквідні державні цінні папери, викликаною їх 
високою дохідністю 

Дефіцит бюджету фінансується не 
інфляційним способом 

Можливість зростання податкового навантаження у 
майбутньому 

 Збільшення бюджетного дефіциту 
Заборгованість перерозподіляється у 
часі між поколіннями 

Ревальвація обмінного курсу національної валюти, яка нега-
тивно вплине на зовнішньоекономічну політику, оскільки 
викличе зростання цін на експортовані товари в іноземній 
валюті, знижуючи конкурентоспроможність товарів на між-
народному ринку  
 

Джерело: складено автором 
Фінансування бюджету так чи інакше пов’язане із збільшенням боргового 

навантаження на економіку країни. Традиційно перед урядом держави постає 
дилема: збільшення податкового чи боргового навантаження на економіку. 
Практика останніх двадцяти років свідчить на користь останнього. Підвищення 
боргового навантаження обумовлюється не тільки економічними, але й інсти-
туціональними чинниками. Як було зазначено вище, борг збільшує один уряд, а 
погашає інший, тому тягар непопулярних заходів з підвищення податкового на-
вантаження задля погашення боргів лягає не на уряд, який брав у борг, а на той, 
який борг віддає. У такому випадку, якщо покритий за рахунок запозичень де-
фіцит бюджету є пасивним. він буде трансформуватися в інституціональну де-
формацію. У протилежному випадку – якщо дефіцит бюджету активний – його 
можна вважати інструментом фіскального регулювання. 

Для виявлення впливу дефіциту бюджету на економіку України нами бу-
ло побудовано двофакторну регресійну модель. У якості результуючої величи-
ни (Y) було обрано ВВП, як головний показник динаміки економічного розвит-
ку. У якості залежних величин було обрано видатки бюджету (x1) та дефіцит 
бюджету (x2). Вихідні дані для побудови моделі наведено у додатку М. Резуль-
тати аналізу представлені у табл. 4.9.  

Річні дані для моделі використовувати некоректно, оскільки результати 
спотворює наявність мультиколінеарності між незалежними змінними. Збіль-
шення вибірки удвічі (використання даних за півроку) дозволило уникнути 
явища мультиколінеарності, при здійсненні кореляційного аналізу коефіцієнти 
парної кореляції не перевищують значення 0,39 (при наявності мультиколіне-
арності значення хоча б одного з коефіцієнтів парної кореляції повинно пере-
вищувати 0,8). 
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Таблиця 4.9 
Результати регресійного аналізу 

Регресійна статистика 

Множинний R 0,994756 

R-квадрат 0,98954 

Нормований R-квадрат 0,988309 

Стандартна помилка 19,9328 

Спостереження 20 
Дисперсійний аналіз 

Показники df SS MS F Значимість F 
Регресія 2 638964,1 319482,1 804,0997 1,47E-17
Залишок 17 6754,38 397,3164   

  Коефіцієнти 
Стандартна 
похибка t-статистика P-значення 

Y-перетин 19,94263 9,156257 2,178033 0,043772914
Змінна X 1 2,886629 0,073181 39,44515 3,70897E-18
Змінна X 2 -0,72625 0,379817 -1,9121 0,072866501

Джерело: розраховано автором 
Результати перевірки за тестом Фаррара-Глобера також дали негативний 

результат щодо наявності мультиколінеарності. Таким чином, модель має ви-
гляд (4.2): 

                                                                                 (4.2) 
Параметри моделі свідчать, що збільшення видатків бюджетну на 1 млрд. 

грн. сприяє збільшенню обсягів ВВП на 2,887 млрд. грн., а збільшення дефіциту 
бюджету зменшує обсяги ВВП на 0,726 млрд. грн. 

Графік нормального розподілу відображено на рис. 4.7. 

 
Рис. 4.7. Графік нормального розподілу 

Отримані результати свідчать про те, що дефіцит бюджету в Україні дав-
но перетворився на інституціональну деформацію. Така ситуація є наслідком 
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того, що дефіцит бюджету в Україні обумовлений зростанням видатків на на-
дання суспільних благ і послуг, а не на економічний розвиток, тобто дефіцит 
бюджету є пасивним. Це є інституціональною пасткою, яку затяжна боргова 
криза може перетворити на інституціональний обвал. Подальше боргове фінан-
сування дефіциту бюджету може бути безпечним тільки за умови його транс-
формації в активний дефіцит. 

У ситуації, що склалася, з метою попередження поглиблення інституці-
ональних деформацій необхідно визначитися з оптимальними межами боргового 
навантаження на економіку країни. Традиційно для обґрунтування оптимального 
співвідношення боргового фінансування і фінансування за рахунок податків вико-
ристовується тільки математичний апарат. Однак формалізація за допомогою ма-
тематичних методів не враховує інституціональні властивості податку і боргу.  

Абсолютні межі державного боргу визначити неможливо. Тому вони по-
стійно можуть бути досягнені або перевищені, якщо під загрозу поставлені цілі 
макроекономічної політики. При цьому оптимальний розмір боргу можна   
сформулювати тільки в загальному і важко точно визначити: сума державного 
боргу залишається нижче оптимуму, доки додатково фінансовані за рахунок 
кредитів витрати в загальній чи спеціальній формі (наприклад, державні інвес-
тиції) призводять до кращої реалізації виробничого потенціалу, розширюють 
або нарощують потенціал національної економіки, дозволяють очікувати по-
дальше наближення до бажаного розподілу340.  

Динаміка боргового навантаження на економіку України відображена в 
табл. 4.10. 

Таблиця 4.10 
Питома вага дефіциту бюджету та державного боргу в Україні, % 

Роки 
Питома вага  
дефіциту  

бюджету у ВВП 

Питома вага  
державного боргу 

у ВВП 

Питома вага  
зовнішнього  

державного боргу 
у ВВП 

Питома вага у  
доходах бюджету 
витрат на погашен-
ня і обслуговуван-

ня боргу 
2002 0,7 33,5 24,1 15,1 
2003 -0,2 29 21,4 14,7 
2004 -3,2 24,7 18,6 15,4 
2005 -1,8 18,4 13,9 14,1 
2006 -0,7 15,0 11,9 8,5 
2007 -1,1 12,5 10,1 4,3 
2008 -1,5 12,8 10,7 5,1 
2009 -2,2 34,8 14,9 33,3 
2010 -5,9 39,5 16,8 31,0 
2011 -1,8 36,0 14,9 8,8 

Джерело: розраховано автором 
Результати розрахунків, наведені в табл. 5.10 засвідчили поліпшення си-

туації з державною заборгованістю у 2005 – 2007 рр., основними факторами 
                                                 
340 Брюммерхофф Д. Теоия государственных финансов/ Пер. 7-го немецкого издания/ Под 
общей ред. А. Кудрина, В. Дзгоева. – Владикавказ: ООО «Пионер-Пресс», 2001. – С. 317-317. 
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якого були зростання обсягів ВВП, покращення стану платіжного балансу,   
збільшення обсягів іноземних інвестицій, які дозволили реалізувати потенціал 
погашення заборгованості. Пік нарощування боргового навантаження на еко-
номіку країни припадає на 2009-2010 рр., однак на цей же період припадають і 
значні витрати на погашення боргу.  

В умовах глобальних кризових явищ турбулентного характеру нарощу-
вання боргового фінансування є небезпечним. Особливо, якщо нарощування 
запозичень супроводжується зростанням дефіциту бюджету (рис. 4.8). 

 
Рис. 4.8. Динаміка питомої ваги державного боргу у ВВП та дефіциту  

бюджету у ВВП, % 
У той же час Україна має не найбільші показники заборгованості (табл. 4.11). 

Таблиця 4.11 
Питома вага державного боргу у ВВП в країнах із розвинутою та  

трансформаційною економікою, % 
Країна 2007 2008 2009 2010 2011 
Японія 187,7 195,0 216,3 220,3 224,8 
Ірландія 24,9 44,3 65,2 94,9 106,7 
Греція 107,4 113,0 129,3 144,9 160,9 
США 62,0 71,0 4,3 93,6 99,4 
Італія 103,1 105,8 115,5 118,4 120,0 

Португалія 68,3 71,6 83,0 93,3 110,1 
Іспанія 36,2 40,1 53,8 61,0 66,0 

Великобританія 43,9 52,0 68,3 77,2 81,6 
Німеччина 65,2 66,7 74,4 83,2 81,8 
Франція 64,2 68,2 79,0 82,3 85,8 
Польща 45,0 47,1 50,9 54,9 56,3 
Росія 8,5 7,9 11,0 11,7 10,5 
Китай 19,6 17,0 17,7 17,7 17,1 
Україна 12,3 20,0 34,8 39,5 36,0 
Латвія 7,8 17,1 32,8 39,9 41,8 
Литва 16,9 15,6 29,6 38,7 42,6 
Джерело: МВФ, ОЕСР 
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Як видно з даних, представлених в табл. 4.11, найбільше боргове наван-
таження на економіку характерне для Японії, Ірландії, Греції, Італії, Португалії, 
США, найменше – для Росії і Китаю. Рівень заборгованості, який має Україна, 
для більшості із перелічених країн був би не настільки відчутним, оскільки 
структура їхньої економіки дозволяє підняти поріг безпеки боргового фінансу-
вання завдяки розвинутому реальному сектору економіки. 

Боргове фінансування є відносно безпечним у тому випадку, коли держа-
ва має високі стабільні високі показники покриття імпорту експортом. В Украї-
ні такі показники не можна вважати безпечними (табл. 4.12). 

Таблиця 4.12 
Динаміка експорту та імпорту в Україні, млрд. грн.  

Роки Експорт Імпорт Покриття імпорту  
експортом 

2002 17,96 16,98 0,98 
2003 23,07 23,02 0,05 
2004 32,67 28,99 3,68 
2005 34,23 36,14 -1,91 
2006 38,37 45,04 -6,67 
2007 49,29 60,62 -11,33 
2008 66,97 85,54 -18,57 
2009 39,69 45,43 -5,74 
2010 31,41 60,74 -29,33 
2011 68,39 82,61 -14,22 

Джерело: розраховано автором 
Від’ємне значення чистого експорту, яке з’явилося у 2005 р., стрімко  

зростає. За період з 2005 по 2011 р. воно зросло більше як у 7 разів (з ураху-
ванням того, що у 2011 р. аналізований показник знизився проти 2010 р. майже 
удвічі).  

Скоротити від’ємне сальдо навряд чи вдасться найближчим часом, ос-
кільки найбільшу питому вагу у ньому мають обсяги імпорту енергоресурсів 
(13,2 млрд. дол. США). Збільшити експорт в нинішніх умовах досить складно – 
головна експортоорієнтована галузь України (металургія) надто залежна від ко-
ливань макроекономічної кон’юнктури. Проблема ускладнюється тим, що 
Україна експортує переважно ресурси, а не кінцеву продукцію. 

Компенсувати великий розрив у поточному рахунку платіжного балансу 
можна або за рахунок прямих іноземних інвестицій або за рахунок зовнішніх 
позик. Нарощування заборгованості з одночасним зниженням податкового на-
вантаження на сьогоднішній день для України є вкрай небезпечним. Обмеже-
ність потенціалу для нарощування державного боргу України зумовлюється ді-
єю таких факторів: 

– валовий зовнішній борг України (з урахуванням боргів корпоратив-
них структур) уже досяг критичних розмірів, оскільки їх обслуговування ви-
ступає одним з чинників гальмування економічного розвитку; 

– державний борг України, внаслідок високої частки заборгованості в 
іноземній валюті, істотно залежить від динаміки обмінного курсу гривні; 
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– протягом останніх семи років з країни постійно відбувається відтік 
валюти внаслідок перевищення обсягів імпорту над обсягами експорту; 

– уряд України має великі умовні зобов’язання, які за певних обста-
вин можуть значно збільшити розмір державного боргу. 

За розрахунками експертів МВФ, максимально допустимим розміром зов-
нішнього боргу для країн з низьким і середніми рівнями доходів є 49,7% ВВП; при 
перевищенні цього показника імовірність розгортань фінансових криз зростає до 
66,8%. Водночас ряд емпіричних досліджень свідчать, що при нагромадженні зов-
нішнього боргу понад 30-35% ВВП вплив зовнішньо боргових операцій на еконо-
мічне зростання стає негативним341. Як свідчить емпіричний досвід 2009-2011 рр. 
нарощування боргу Україною до 16,8% відчутно тиснуло на економіку, обмежуючи 
свободу перерозподілу фінансових потоків. Тому для України за наявної динаміки 
ВВП поріг боргового навантаження не повинен перевищувати 10-12% ВВП. 

Навантаження на економіку в цілому та на бюджет зокрема зростає вна-
слідок не компенсуючого впливу наступних чинників: 

- повільне відновлення реального сектору економіки, наслідком яко-
го є повільне зростання обсягів ВВП; 

- зростання рівня безробіття, а разом з ним і навантаження на бюджет 
у вигляді необхідності збільшення обсягів соціальних виплат; 

- збільшення бюджетної допомоги на плани порятунку економіки та 
антикризові заходи, які через глобальну економічну турбулентність необхідно 
фінансувати постійно; 

- необхідність здійснення фіскального стимулювання економіки, 
особливо реального сектору економіки; 

- відсутність потенціалу зростання обсягів експорту. 
Стратегія подолання виявлених інституціональних деформацій має ґрун-

туватися на наступному: 
1. Прискорення темпів відновлення конкурентоспроможності реального 

сектору економіки, шляхом оптимізації податкового стимулювання та бюджет-
ної підтримки. 

2. Вироблення чіткої стратегії скорочення зовнішнього боргу, попе-
редження його нарощування у майбутньому. Фінансування бюджету переважно 
за рахунок внутрішніх запозичень. 

3. Забезпечення гнучкості фіскального регулювання фінансових потоків в 
умовах швидкої зміни макроекономічної кон’юнктури. 

4. Збалансування політики видатків, направлене на усунення інститу-
ціональних асиметрій. 

5. Оптимізація величини бюджетного дефіциту в межах правил, викладе-
них у Маастрихтській угоді – не більше 3% ВВП. 

6. Трансформація пасивного дефіциту бюджету в активний. 
 
 

                                                 
341 Вахненко Т. Державний борг України: поточний стан і ризики/ Т. Вахненко//Економіка 
України. – 2008. – №7. – С. 39. 
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Резюме 
Обсяги і структура видатків бюджету є інструментами реалізації фіскаль-

ної політики держави та індикаторами її пріоритетів. Аналіз динаміки і струк-
тури видатків Зведеного бюджету України засвідчив, що коливання зазначених 
показників викликані не тільки змінами макроекономічної кон’юнктури, але і 
змінами векторів економічної політики. Негативним чинником є те, що інтен-
сивність вихідних фінансових потоків бюджету носить хаотичний характер, не 
пов’язаний з циклічними коливаннями в економіці (окрім 2009 р.). 

Питома вага бюджетних інвестицій у ВВП перевищує лінію Фуенте, що свід-
чить про наявність інституціональних деформацій, оскільки збільшення обсягів інвес-
тицій з бюджету не супроводжується адекватними темпами економічного зростання. 

У ході дослідження було з’ясовано, що виникнення інституціональних 
деформацій у фінансовій системі сприяють асиметрії бюджетних видатків. 
Окрім того, тривалі асиметрії бюджетних видатків поступово трансформуються 
в інституціональні деформації видаткової частини бюджету.  Про наявність ін-
ституціональних деформацій свідчить високе значення коефіцієнта співвідно-
шення суми податкових платежів і профінансованих державою суспільних благ 
і послуг. Для України це означає спрямування майже всіх податкових надхо-
джень на фінансування суспільних благ і послуг, що суттєво обмежує фінансу-
вання економічного розвитку. 

Наявність дефіциту бюджету на сьогоднішній день не є фінансовою ано-
малією. У більшості розвинених країн дефіцит бюджету є активним, тому може 
розглядатися як інструмент фіскального регулювання. В Україні дефіцит      
бюджету є пасивним, тому він виступає інституціональною деформацією, а не 
інструментом фіскального регулювання фінансових потоків. Тривалий пасив-
ний дефіцит бюджету є джерелом інституціональних деформацій в інших сфе-
рах економіки, що призводить до зростання державного боргу, погіршення ста-
ну платіжного балансу та уповільнення темпів економічного розвитку. 
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РОЗДІЛ 5 
ВИТРАТИ ІНСТИТУЦІОНАЛІЗАЦІЇ ФІСКАЛЬНОГО РЕГУЛЮВАННЯ 

ФІНАНСОВИХ ПОТОКІВ 
 
5.1. Трансакційні витрати на інституціоналізацію регулювання  

фінансових потоків  
Будь-яка взаємодія між економічними агентами супроводжується виник-

ненням трансакційних витрат, величина яких впливає на кінцевий результат 
трансакції. Як зазначають фахівці у сфері інституціональної теорії342, питома 
вага трансакційних витрат буде зростати там, де права власності слабо специфі-
ковані, оскільки недостатньо розвинений правовий бік розвитку ринкових від-
носин створює сприятливі умови для обману або викривлення інформації. Та-
кож трансакційні витрати зростають пропорційно зростанню кількості еконо-
мічних агентів та кількості трансакцій, які вони здійснюють. Загалом на по-
ходження і роль трансакційних витрат склалися різні погляди (табл. 5.1). 

Таблиця 5.1 
Визначення обсягу трансакційних витрат на основі базових теорій 
Теорія Походження трансакційних витрат та особливості їх розрахунку 
Теорія  

трансакційних 
витрат 

Виведення трансакційних витрат з інформаційних. Саме інформацій-
ними витратами зумовлені витрати, пов’язані з опортуністичною по-
ведінкою економічних агентів 

Теорія  
суспільного  
вибору 

Виникнення трансакційних витрат пов’язується з проблемами, котрі 
супроводжують будь-яке узгодження позицій щодо суспільних благ. 
Тобто індивіди, які бажають отримати суспільні блага завжди будуть 
намагатися перекласти витрати з їх отримання на інших 

Теорія угод Виникнення трансакційних витрат пов’язується з необхідністю 
узгодження вимог протилежного характеру. 

Теорія прав  
власності 

Створення та підтримання прав власності спричиняє появу трансакцій-
них витрат 

Теорія  
трансакційного 

сектору 
Вартість ресурсів, що витрачається у трансакційному секторі 

Контрактна  
теорія фірми 

Зниження трансакційних витрат відбувається при об’єднанні ресурсів в 
одній фірмі. Тобто утворення нових фірм має приводити до зниження 
трансакційних витрат 

Двофакторна 
модель  

трансакційних 
витрат 

Виникнення трансакційних витрат є результатом перевищення 
недосконалої рівноваги над ціною досконалої і різниця між даною ці-
ною пропозиції і можливою більш низькою ціною, що сплачується по-
купцями як альтернатива більш високим витратам пошуку інформації  

Джерело: складено автором 
М. Проніна зауважує, що суб’єкти господарювання несуть значні тран-

сакційні витрати в результаті проходження адміністративних процедур як у 
                                                 
342 Alchian A. Production, Information Costs, and Economic/ A.Alchian, H. Demsetz// 
Organization. – American Economic Review 62(December 1972). – P. 777-795.; Coase R.H. The 
problem of social cost // Journal of Law and Economics. – 1960. – № 3.; Furubotn E., Richter R. 
The new institutional Economics. – Vol. I. – Hants: Edward Elgar Publishing, 1995. – 695 p.; 
Matthews R.C.O. The Economics of Institutions and the Sources of Growth// Economic Journal 
96(December). – 1986. – 96:4. – P. 903 – 918. 
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грошовій, так і не в грошовій формі, спричинені головним чином не офіційною 
вартістю процедур, а неофіційною ціною надання послуги зі сторони державно-
го службовця і часом, витраченим на очікування отримання даної послуги від 
адміністративних органів, на нескінченні узгодження і затвердження343. Тран-
сакційні витрати такого походження особливо високі у період інституціоналі-
зації економічного життя суспільства або якоїсь однієї його сфери. 

Також зростання трансакційних витрат пов’язане із наявністю неофіцій-
ного сектору економіки. Як було зазначено вище, неофіційний сектор економі-
ки на етапі інституціоналізації суспільства не може бути ліквідований повніс-
тю. Відповідно втрати, пов’язані з його функціонуванням також будуть збіль-
шувати загальний обсяг трансакційний витрат.  

Фіскальне регулювання фінансових потоків за своїм економічним змістом 
є сукупністю трансакцій, які також супроводжуються виникненням трансакцій-
них витрат. Трансакційні витрати фіскального регулювання фінансових потоків 
збільшують вартість їх обслуговування. 

Вартість обслуговування фінансових потоків є складовим елементом су-
купної вартості руху фінансових потоків, пов’язаних із забезпеченням прохо-
дженням фінансового потоку через систему процесі використання певного дже-
рела фінансових ресурсів. 

Вартість переміщення офіційних фінансових потоків складається з: 
– операційних витрат, куди входять заробітна плата чиновників, тарифи 

банків; відсотки за користування кредитами тощо; 
– множини додаткових витрат, що формується під впливом множини 

чинників (вартість страхових послуг, оцінки майна тощо); 
– трансакційних витрат, у тому числі і трансакційних втрат. 
Вартість неформальних (нелегальних) фінансових потоків включає у себе 

переважно витрати опортуністичної поведінки (комісійні винагороди посеред-
никам за послуги по ухиленню від (переведення безготівкових коштів в готів-
ку); зовнішні витрати на утримання «даху»; витрати на ведення подвійного об-
ліку тощо). Такі витрати мають сенс тоді, коли переміщення фінансових пото-
ків в неофіційний сектор економіки приносить більший виграш, ніж їх перебу-
вання в офіційному секторі. 

На етапі інституціоналізації фіскального регулювання зростають як про-
дуктивні трансакційні витрати (наприклад, на створення інститутів), так і не-
продуктивні, зумовлені інституціональними деформаціями та зростанням ризи-
ків опортуністичної поведінки (табл. 5.2). 

Трансакційні витрати виникають як на мікро-, так і на макрорівні. У межах 
нашого дослідження науковий інтерес представляє дослідження динаміки тран-
сакційних витрат, які виникають у процесі інституціоналізації фіскального регулю-
вання. На сьогоднішній день відсутні досконалі методики розрахунку трансакцій-
них витрат на макрорівні. Враховуючи можливості статистичної інформації та   

                                                 
343 Пронина М.М. Трансакционные издержки на рынке интелектуальной собственности: ав-
тореф. на соиск. уч. степени канд.. эк. наук. спец. 08.00.01. – «Экономическая теория»/ 
М.М. Пронина. – Санкт-Петербург, 2007. – С.10. 
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особливості процесу інституціоналізації в Україні, пропонуємо динаміку трансак-
ційних витрат в Україні обчислювати непрямим методом на основі витрат трансак-
ційного сектору економіки. За даними відкритої статистики до трансакційного сек-
тора відносяться такі види діяльності: оптова та роздрібна торгівля, транспорт і 
зв’язок, готелі й ресторани, фінансова діяльність, операції з нерухомістю, державне 
управління. Варто зазначити, що затрати трансакційного сектору на сучасному ета-
пі інституціоналізації можна прирівняти до трансакційних витрат на здійснення   
фіскального регулювання, оскільки всі зазначені сектори економіки не просто заді-
яні у процесах фіскального регулювання, але й за їх допомогою економічні агенти 
реагують на зміни у фіскальному регулюванні. Так, при збільшенні податкового на-
вантаження економічні агенти можуть використовувати можливості підприємств 
торгівлі, фінансового посередництва для побудови схем уникнення або й ухилення 
від оподаткування, конвертації безготівкових коштів у готівкові тощо. 

Таблиця 5.2 
Причини зростання трансакційних витрат 

Причина Характер трансакційних витрат 
Витрати на створення інститутів Інституціоналізація фіскального 

регулювання Необхідність адаптації економічних агентів до нового 
економічного середовища 

Низький рівень специфікації 
прав власності 

Витрати на специфікацію і захист прав власності, 
пов’язаних з неефективним розподілом 

Рентні деформації трансакційних 
витрат 

Витрати, пов’язані з діяльністю, спрямованою на  
використання монопольного становища або одержання 
доступу до урядових субсидій (замість прагнення  
максимізувати прибуток) 

Невисокий рівень довіри й 
обов’язковості партнерів 

Витрати опортуністичної поведінки, витрати на пошук 
і перевірку інформації про контрагента, витрати на 
моніторинг угод 

Висока частка неофіційного  
сектору економіки у загальних 
обсягах економічної діяльності 

Витрати на підтримання неформальних відносин 

Опортуністична поведінка  
держави і економічних суб’єктів 

Витрати на ухилення від виконання взятих на себе  
зобов’язань 

Джерело: складено автором 
Такі висновки виходять з наступних міркувань: якщо розглядати трансак-

ційні витрати на пошук, обмін та розподіл ресурсів, тоді до трансакційного секто-
ру потраплять торгівля (оптова та роздрібна), фінансовий сектор та сектор держа-
вного управління. Зважаючи на значну роль неофіційного сектора економіки на 
сучасному етапі розвитку економіки трансакційні витрати цих секторів можна 
вважати витратами фіскального регулювання фінансових потоків. На сьогодніш-
ній день проростання неофіційного сектора економіки в офіційний настільки гли-
боке, що розділяти ці витрати не тільки немає можливості, але і недоцільно. 

Якщо, додержуючись лінії поглядів нових інституціоналістів, вважати, 
що трансакційні витрати це всі витрати за мінусом трансформаційних (вироб-
ничих) витрат, тоді також до складу трансакційних витрат потрапляють витрати 
зазначених вище секторів. Динаміка витрат трансакційного сектору відображе-
на в табл. 5.3.  
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Таблиця 5.3 
Динаміка витрат трансакційного сектору в Україні у 2002-2011 рр. 

Роки 
Витрати 

трансакційного  
сектору, млрд. грн. 

Темпи  
зростання, % до 
попереднього 

року 

Питома вага у 
ВВП, % 

Темпи зростання 
питомої ваги  
трансакційних  

витрат у ВВП, % до 
попереднього року 

2002 62,6 124,56 27,72 102,35 
2003 78,5 125,40 29,37 105,95 
2004 96,3 122,68 27,90 94,99 
2005 131,5 136,55 29,78 106,74 
2006 167,2 127,15 30,72 103,16 
2007 228,9 136,90 31,76 103,39 
2008 314,6 137,44 33,18 104,47 
2009 344,1 109,38 37,68 113,56 
2010 394,4 114,62 36,43 96,68 

2011344 467,8 118,61 35,53 97,53 
Джерело: розраховано автором на основі інформації Державної служби статистики 

України 
Дані таблиці 5.3 свідчать про зростання трансакційних витрат, яке пов’язане 

із зростанням трансакційного сектору економіки. Темпи зростання є відносно рів-
номірними, окрім 2009 р., що обумовлено наслідками глобальної економічної кри-
зи та загальним спадом економічної активності. Питома вага трансакційних ви-
трат у ВВП за досліджуваний проміжок часу стабільно зростає, найвищі показни-
ки спостерігаються у 2009-2010 рр., що обумовлено здійсненням масштабних ре-
форм у цей період часу, які неминуче призводять до зростання витрат інституціо-
налізації. Однак розраховані загальні показники не дають повного уявлення про 
характер трансакційних втрат в економіці України. Тому для більш глибокого 
аналізу пропонуємо використовувати наступні показники (5.1-5.3): 

1. Трансакційні витрати, які припадають на 1 грн. ВВП (5.1): 

                                                                                                  (5.1) 
 – трансакційні витрати на 1 грн. ВВП; 

ТС – загальні трансакційні витрати в економіці в поточному році; 
GDP – ВВП поточного року. 
Даний показник у динаміці характеризує частку трансакційних витрат у одній 

гривна виробленого ВВП. Для економіки, яка пройшла процес інституціоналізації, 
в якій функціонують ефективні інститути цей показник має зменшуватися. 

2. Рентабельність трансакційних витрат (5.2): 

                                                                                                (5.2) 
 – рентабельність трансакційних витрат; 
 – обсяг прибутку в економіці. 

Рентабельність трансакційних витрат показує скільки прибутку прино-
сить одна гривна трансакційних витрат. Про ефективність інституціоналізації 
свідчить зростання рентабельності трансакційних витрат. 
                                                 
344 Попередні дані 
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3. Затратність інститутів державного управління (5.3): 

                                                                                    (5.3) 
 – затратність інститутів державного управління; 
 – трансакційні витрати сектору державного управління. 

Даний показник характеризує ефективність функціонування інститутів 
державного управління. Зниження цього показника у динаміці за рахунок зро-
стання ВВП свідчить про підвищення ефективності функціонування інститутів 
державного управління. 

Результати розрахунків зазначених показників відображені в табл.5.4. Як 
видно з розрахунків, представлених у табл. 5.4, трансакційні витрати на 1 грн. 
ВВП зростають, таке зростання відбувається за рахунок того, що темпи зро-
стання трансакційних витрат суттєво перевищують темпи зростання ВВП. Це 
свідчить про низьку ефективність економічних інститутів в Україні. 

Таблиця 5.4 
Показники трансакційних витрат 

Роки Трансакційні витрати 
на 1 грн. ВВП 

Рентабельність  
трансакційних витрат 

Затратність інститутів 
державного управління

2002 0,28 23,32 18,38 
2003 0,29 24,97 19,00 
2004 0,28 46,31 17,56 
2005 0,30 43,80 18,23 
2006 0,31 40,73 18,45 
2007 0,32 59,37 17,89 
2008 0,33 2,83 17,85 
2009 0,38 0 20,15 
2010 0,36 13,79 20,31 
2011 0,36 25,35 20,08 
Джерело: розраховано автором на основі інформації Державної служби статистики 

України 
Рентабельність трансакційних витрат ілюструє невтішні результати, про-

тягом 2008-2010 рр., у 2011 р. рентабельність трансакційних витрат значно зро-
стає. Це свідчить про нестійкість базових економічних інститутів, їх нездат-
ність протистояти зовнішнім шокам. Таку ситуацію можна вважати загрозли-
вою на фоні зростання затратності державного сектору управління, оскільки 
збільшення витрат у цьому секторі не призводить до позитивних результатів. 

Окрім абсолютних та відносних характеристик грошового виразу тран-
сакційних витрат на основі вітчизняної статистики, можна дати оцінку трансак-
ційним витратам опосередкованими методами. Єдино визнаною є система опо-
середкованих показників, які є індикаторами Індексу економічної свободи краї-
ни, що безпосередньо пов’язано з обсягом трансакційних витрат.  

Індекс економічної свободи характеризує ступінь державного втручання в 
економіку. Даний показник щороку розраховується дослідницьким центром The 
Heritage Foundation. Експерти зазначеної організації економічну свободу визна-
чають за десятьма категоріями: регуляторна політика, торгова політика, фіс-
кальна політика, державні видатки, монетарна політика, інвестиційна політика, 
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фінансова політика, захист прав власності, захист від корупції. Індекс еконо-
мічної свободи вимірюється у відсотках від 0 до 100, де мінімальному значен-
ню відповідають країни з найнижчним ступенем свободи. Країни групуються 
по п’яти категоріях (табл. 5.5). 

Таблиця 5.5 
Групування країн за індексом економічної свободи345 
Значення індексу Група країн 

80-100 Вільні 
70-79,9 В основному вільні 
60-69,9 Відносно вільні 
50-59,9 В основному невільні 
0-49,9 депресивні 

Динаміка індексу економічної свободи та його складових для України ві-
дображена в табл. 5.6. 

Таблиця 5.6 
Динаміка індикаторів трансакційних витрат346 

Показники 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 
Індекс економічної 

свободи 55,5 53,3 51,1 48,8 46,4 45,8 46,1 

Свобода бізнесу 43,1 54,0 44,3 40,5 38,7 47,1 38,7 
Торгова політика 77,2 72,2 82,2 84,0 82,6 85,2 84,4 
Фіскальна політика 90,2 89,1 79,0 77,0 77,9 78,2 78,2 
Державні видатки 75,8 61,9 43,0 39,0 41,1 32,9 29,4 
Монетарна політика 72,9 68,4 69,9 68,1 61,2 63,2 67,7 
Інвестиційна політика 30,0 30,0 30,0 30,0 20,0 20,0 20,0 
Фінансова політика 50,0 50,0 50,0 40,0 30,0 30,0 30,0 
Захист прав власності 30,0 30,0 30,0 30,0 30,0 30,0 30,0 
Захист від корупції 22,0 26,0 28,0 27,0 25,0 22,0 24,0 
Політика у сфері тру-

дових відносин 53,2 51,8 54,3 52,4 57,7 50,0 51,2 

Як видно з даних, представлених в табл. 5.6, починаючи з 2008 р. Україна 
перемістилася із групи в основному невільних країн у групу депресивних. Не-
гативна тенденція до зниження індексу економічної свободи зберігається. Про-
аналізуємо зв’язок динаміки трансакційних витрат та індексу економічної сво-
боди (рис. 5.1-5.3)347. 

Графіки, зображені на рис. 5.1, ілюструють обернену залежність між пи-
томою вагою трансакційних витрат у ВВП та індексом економічної свободи. 
Зростання питомої ваги трансакційних витрат у ВВП супроводжується знижен-
ням індексу економічної свободи, що свідчить про низьку ефективність інсти-
тутів в Україні. Отриманий результат свідчить переважання неформальної ін-
ституціоналізації в Україні, внаслідок якої створюються низько ефективні ін-
ститути. 

                                                 
345 The Heritage Foundation/www.heritage.org 
346 The Heritage Foundation/www.heritage.org/index/Country/Ukraine 
347 Аналіз можливий тільки з 2005 р., оскільки за попередні роки інформація недоступна 
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Рис. 5.1. Динаміка питомої ваги трансакційних витрат у ВВП та індексу 

економічної свободи 
Аналогічний результат отримали при аналізі трансакційних витрат секто-

ру державного управління та індексу економічної свободи. Отриманий резуль-
тат свідчить про необхідність підвищення ефективності державних інститутів 
та сприяння процесам реальної інституціоналізації. 

 
Рис. 5.2. Динаміка питомої ваги трансакційних витрат сектору державного 

управління та індексу економічної свободи 
Далі проаналізуємо динаміку індексу економічної свободи, свободи фіс-

кальної політики та податкового навантаження (рис. 5.3). 
Графіки, зображені на рис. 5.3 показують, що збільшення податкового 

навантаження супроводжується зниженням показника свободи фіскальної 
політики. Це означає, що необдумане збільшення податкового збільшує ризик 
зростання трансакційних витрат та зменшення індекса економічної свободи. 
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Рис. 5.3. Динаміка індексу економічної свободи, свободи фіскальної 

політики та податкового навантаження 
Зважаючи на те, що динаміка трансакційних витрат частково є наслідком 

фіскального регулювання, проаналізуємо її вплив на інвестиційну активність в 
країні (рис. 5.4).  

 
Рис. 5.4. Динаміка питомої ваги трансакційних витрат у ВВП та 

інвестиційної активності в країні 
Як видно з графіків, представлених на рис. 5.4, динаміка питомої ваги 

трансакційних витрат та інвестиційної активності в країні (як в цілому, так й 
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іноземних інвесторів) практично не залежні. Це пояснюється не тільки низькою 
ефективністю фінансових інститутів, але й великою роллю неформальних 
інститутів, які дозволяють перекладати інвесторам трансакційні витрати на 
інших економічних агентів. Ще однією причиною є те, що за рахунок вищої 
ефективності неформальних інститутів, таких як неофіційна економіка, 
корупція, неформальні відносини, інвестори мають можлиості отримувати 
набагато більшу віддачу, ніж понесені трансакційні витрати. 

Динаміка трансакційних витрат та обсягів неофіційних фінансових 
потоків відображені на рис. 5.5. 

 
Рис. 5.5. Динаміка питомої ваги трансакційних витрат у ВВП та 

показників фіскальної політики 
Графіки, зображені на рис. 5.5 показують, що питома вага тіньового 

податку на прибуток, ПДВ та ПДФО у ВВП не залежить від обсягу 
трансакційних витрат. Це свідчить про те, що формальні інститути практично 
не впливають на обсяги тіньвоих фінансових потоків у ВВП. В умовах, що 
склалися, Україна повинна прагнути до мінімізації впливу неефективних 
неформальних інститутів та намагатися легалізувати тіньові фінансові потоки. 
Варто зазначити, що легалізація фінансових потоків неофіційного сектору 
економіки має супроводжуватися еквівалентними відносинами між 
економічними суб’єктами та державними органами. За наявності 
інституціональних деформацій в Україні економічні агенти навряд чи 
легалізуватимуть фінансові потоки тільки в обмін на завіряння з боку держави 
про відсутність переслідувань. При цьому важливо, щоб витрати на легалізацію 
фінансових потоків як з боку держави, так і з боку економічних суб’єктів, були 
суттєво меншими від отриманого виграшу. Як зауважують С. Юрій, 
А. Крисоватий, Т. Кощук, добровільна легалізація доходів суб’єкта господарю-
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вання від вторинної економіки (економіки, яка не сплачує податків, – «тіньо-
вої» економіки) є свідомим оприлюдненням протиправних дій, що дуже важко 
зробити з психологічної точки зору. Тому слід враховувати, в який спосіб еко-
номічним агентам повідомлять про наміри держави щодо легалізації доходів, 
особливо у разі відсутності з боку держави можливостей або прагнення запро-
понувати особам, які легалізують свої доходи, певні переваги щодо цієї дії. По-
даткова амністія, конфіденційність інформації, гарантії відсутності дій з боку 
держави щодо конфіскації задекларованого капіталу – все це може викликати 
інтерес та сформувати в економічного агента психологічне підґрунтя для де-
кларування своїх нелегальних доходів348. 

Іншим аспектом фіскального регулювання фінансових потоків є мінімізація 
ризиків втечі фінансових потоків в неофіційний сектор економіки. Використовуючи 
апарат теорії ігор, зробимо спробу пояснити, чому врахування трансакційних ви-
трат при прийнятті будь-яких рішень в оподаткуванні є важливим. У випадку по-
вторюваної або відновленої гри можливість досягнення узгодженого розв’язку стає 
набагато очевиднішою. Тому, якщо гра триває постійно, то, як правило, сторонам 
вигідно дотримуватись умов обміну, бо виграш від послідовних повторень гри пе-
ревищить вигоди від одноразового виходу з гри, «втечі з прибутками»349.  

Припустимо, на ринку діють два гравця – платник податків і держава. 
Матриця можливих виграшів подана у таблиці 5.7. 

Таблиця 5.7 
Умовна матриця виграшів платника податків і держави 

 E S 
E 2; 2 -1; 3 
S 3; -1 0; 0 

Джерело: складено автором 
У даній матриці кожен з гравців може обрати будь-яку з чотирьох можли-

вих стратегій, не знаючи при цьому, яку стратегію обирає опонент. У даній ситуа-
ції оптимальною стратегією (рівноважною за Нешем) є стратегія ЕЕ, коли кожен з 
гравців отримає виграш у розмірі 2-х одиниць, у такому випадку гра продовжу-
ється далі до тих пір, поки один з гравців не обере іншу стратегію з метою зароби-
ти більше. Проте вибір такої стратегії означає відхилення від   формальних пра-
вил. В оподаткуванні таке бажання виникає у тому випадку, коли існує вірогід-
ність того, що у майбутньому хтось з учасників процесу оподаткування поведе се-
бе не чесно. Припустимо, що платник податку обирає стратегію SE, бажаючи за-
робити 3 одиниці, роблячи припущення, що держава свою стратегію не змінить. 
Тоді з урахуванням фактору дисконтування маємо (5.4): 

3)1(
1
0)1(3)1( δδδδ −=∑

∞

=
⋅−+−

t
t  (5.4)

                                                 
348 Юрій С.І. Сучасні тенденції розвитку європейського оподаткування та новітня парадигма 
податкової політики в Україні [монографія]/ С. Юрій, А. Крисоватий, Т. Кощук. – Тернопіль: 
ТНЕУ, 2010. – С. 45. 
349 Норт Д. Інституції, інституційна зміна та функціонування економіки. Пер. з анг. 
І. Дзюбка, К.: Основи, 2000. – С.76. 
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Звідси 
3
1≥δ  

Таким чином, ігнорування трансакційних витрат та неповноти інформації 
призводить до того, що платник податків замість очікуваного виграшу 3 одини-
ці отримає 1/3. На даному етапі гра припиняється, оскільки держава змінює 
правила гри, відповідно змінюються стратегії поведінки та виграші. Аналогічна 
ситуація складається і у тому випадку, коли стратегію змінює держава. Тобто, 
порушення формальних правил на певному етапі є невигідним як державі, так і 
платнику податків, оскільки воно призводить до їх зміни, а, значить, до збіль-
шення трансакційних витрат і зменшення загального виграшу. 

Однак треба зазначити, що так задумана гра повинна тривати безкінечно. 
Якщо гра має кінець або економічні агенти передчувають його наближення, то з 
метою визначення того, чи вигідно продовжувати співпрацю, в силу може 
вступити коефіцієнт дисконтування. Що менша ймовірність продовження гри 
ще на один раунд, то дорожче обійдеться утримання рівноваги; так само що    
більша ймовірність короткотермінових виграшів, то дорожче доведеться за гру 
розплачуватись. Описаний механізм пояснює чому часті зміни у фіскальному 
регулюванні призводить до втрат, замість виграшів. 

Трансакційні витрати впливають не тільки на фінансові потоки, які 
генеруються в процесі справляння податків, але й на регульовані фінансові 
потоки. Проаналізуємо, як динаміка трансакційних витрат впливає на 
інтенсивність потоків інвестицій та заощаджень (рис. 5.6-5.9). 

 
Рис. 5.6. Динаміка трансакційних витрат на 1 грн. інвестицій в основний 

капітал та інтенсивності фінансового потоку F1 
Графіки, зображені на рис. 5.6 свідчать, що між трансакційними витрата-

ми на 1 грн. інвестицій в основний капітал та інвестиціями в основний капітал 
існує обернений зв’язок, тобто збільшення трансакційних витрат на 1 грн. ін-
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вестицій в основний капітал призводить до зменшення обсягів інвестицій в ос-
новний капітал. Виходячи з отриманого результату, збільшення інституціо-
нальних деформацій в економіці України, яке супроводжується зростанням 
трансакційних витрат, є причиною зниження інвестиційної активності в країні. 

Графіки, зображені на рис. 5.7 показують, що збільшення трансакційних 
витрат на 1 грн. заощаджень населення у фінансових установах не призводять 
до зменшення активності фінансового потоку F3. Це є свідченням того, що по-
літика залучення заощаджень населення фінансовими посередниками є ефек-
тивною на даному етапі розвитку економіки України, а трансакційні витрати є 
виправданими. Також це свідчить про невеликі інституціональні деформації, 
які зосереджені переважно у сфері фінансового посередництва. На сьогодніш-
ній день найактивнішими фінансовими посередниками є банківські установи. 

 

 
Рис. 5.7. Динаміка трансакційних витрат на 1 грн. заощаджень населення у 

фінаносвих установах та інтенсивності 
 фінансового потоку F3 

Теорія банку як фінансового посередника була остаточно допрацьована Є. 
Фамою350, який визначив банки як низько ризиковані та низько дохідні взаємні 
фонди, що акумулюють різні внески, пропонуючи переваги диверсифікації та 
професійного управління. Саме ці переваги дають змогу власникам кредитних ак-
тивів зменшувати трансакційні витрати, які б вони мали у разі самостійного інвес-
тування. За Є. Фамою саме розмір банку прямо пропорційно визначає його мож-
ливості для диверсифікації та зниження трансакційних витрат. Це відтворено в 
неоінституціональній теорії, яка стверджує, що за частих невизначеностей, які 
                                                 
350 Eugene F Fama; Merton H Miller The theory of finance: New York [u.a.]: Holt, Rinehart and 
Winston, 1972. 



 

 231

спричиняють зростання витрат на ринку, відбувається централізація трансакцій в 
межах певної організації351. В Україні така централізація відбулася у банківському 
секторі, оскільки активність інших фінансових посередників невелика. Це обме-
жує канали перерозподілу фінансових потоків та сприяє збільшенню трансакцій-
них витрат на їх переміщення. Деформації у секторі фінансового посередництва 
частково зумовлені тим, що фінансові потоки F6 та F7 на динаміку трансакційних 
витрат практично не реагують. Варто зазначити, що деформації у секторі фінансо-
вого посередництва мають зв’язок з неофіційним сектором економіки. 

 
Рис. 5.8. Динаміка трансакційних витрат на 1 грн. грошей поза банками та 

інтенсивності фінансового потоку F6 
Графіки, зображені на рис. 5.8 показують, що збільшення трансакційних 

витрат на 1 грн. грошей поза банками не призводить до активізації цього фінан-
сового потоку.  

Графіки, зображені на рис. 5.9 свідчать про відсутність будь-якого зв’язку 
між аналізованими показниками. Такий результат отримали внаслідок існуван-
ня одразу двох інституціональних деформацій. Наявний інституціональний   
розрив, внаслідок якого виникли інституціональні пустоти. Тобто, утворилася 
частина інституціонального простору, в якому відсутні необхідні інституціо-
нальні утворення. 

Трансакційні витрати, які припадають на 1 дол іноземних інвестицій, на-
правлених в Україну, не сприяють інституціоналізації процесу інвестування. 
Рішення інвестором приймається виходячи з інших міркувань, ніж вартість 
трансакції інвестування, що свідчить або про надвисоку прибутковість такої 
                                                 
351 Олейник А. Институциональная экономика [учеб. пособие]/ А. Олейник. – М.: ИНФРА – 
М, 2000. – С.127. 
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трансакці, яка у будь-якому випадку покриє трансакційні витрати, або про мо-
жливість перекласти трансакційні витрати на інших економічних суб’єктів. 

 
Рис. 5.9. Динаміка трансакційних витрат на 1 грн. прямих іноземних  

інвестицій в економіку України та інтенсивності фінансового потоку F7 
Підсумовуючи, варто наголосити на тому, що на сучасному етапі розвит-

ку економіки України увагу необхідно зосередити не на мінімізації трансакцій-
них витрат, а на підвищенні їх ефективності, рентабельності тощо. Зважаючи на 
те, що Україна все ще не подолала початковий етап інституціоналізації як еко-
номіки в цілому, так і фіскального регулювання зокрема, зростання трансакцій-
них витрат є неминучим, однак необхідно вживати заходів щодо мінімізації ри-
зиків виникнення непродуктивних трансакційних витрат. 

 
5.2. Відносини принципал-агент та їх роль у зменшенні витрат на  

регулювання фінансових потоків 
90-ті роки ХХ століття ознаменовані, насамперед, бурхливим становлен-

ням нової економіки, основаної на новітніх інформаційних і телекомунікацій-
них технологіях. Поряд з тим, початок ХХІ ст. показав, що й американська мо-
дель далека від досконалості, а нова економіка також принесла із собою нові 
гострі проблеми. Найголовніша з них, на думку Дж. Стігліца, полягає в асимет-
рії інформації, коли одні учасники ринку знають більше, ніж інші. Звідси ви-
пливає проблема «принципал-агент», коли менеджер корпорації («агент»), який 
зобов’язаний діяти в інтересах власників акціонерів, тобто своїх «принципа-
лів», насправді переслідує свої вузько корисливі цілі352. 

Зростання розміру фірми має наслідком збільшення витрат принципала 
на контроль за діями більшого числа агентів. Як відмічав «батько» наукової ор-

                                                 
352 Маслов А.О. Сучасна економічна криза  в Україні і світі у контексті інформаційної еко-
номічної теорії/ А. Маслов// Актуальні проблеми економіки. – 2010. – №6. – С. 38. 
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ганізації праці Фредерик Тейлор, «навряд чи можна легко знайти компетентно-
го робітника, який не витрачав би суттєву частину свого часу на дослідження 
того, як повільно він може працювати, не викликаючи при цьому у роботодавця 
сумнівів про його добросовісність»353. Аналогічна ситуація складається і на  
макрорівні. Глобалізаційні процеси сприяють збільшенню економічних 
суб’єктів на фінансовому ринку, що поглиблює проблему асиметричності ін-
формації. 

Виникнення асиметричності інформації між принципалом і агентом є 
причиною збільшення витрат на контроль. Фрідріх фон Хайек, критикуючи ко-
мандну економіку як інституціональну систему, зауважував «ніякий мислимий 
центр не може завжди бути в курсі всіх обставин… і оперативно доводити цю 
інформацію до відома зацікавлених сторін»354. 

Відносини принципал-агент – одна з центральних проблем, яка досліджу-
ється новою інституціональною теорією. Принципал – це особа, що уповнова-
жує іншу особу діяти у якості агента. Агент – це посередник між принципалом і 
кінцевим споживачем продукції, власником якої є не агент. Іноді у системі та-
ких відносин розглядають третю особу – актора, тоді агент виступає посеред-
ником між принципалом і актором. 

Вагомий внесок у розробку теорії принципал-агент відносин зробили фахів-
ці Чикагської та Вірджинської шкіл. Чикагська школа виходить з постулату до-
сконалого або майже досконалого функціонування ринків (включаючи політичні). 
Звідси робиться висновок про відсутність інформаційного лага між керівником і 
підлеглим, політиками та виборцями, урядом та чиновниками. Для позначення  
відповідних зв’язків використовується термін principal/agent. Проблема полягає у 
тому, що обсяг повноважень, який передається по лінії principal/agent не еквіва-
лентний тому обсягу повноважень, який використовується агентом. 

На відміну від Чикагської Вірджинська школа не ігнорує цю проблему. 
Загальна схема відносин між принципалом, агентом та актором полягає в екві-
валентному обміні правами таким чином, щоб досягти стану рівноваги. Якщо ж 
агент, який виступає посередником між принципалом та актором, використовує 
передані йому права у власних інтересах, відношення між принципалом та   
агентом проблематизуються і набувають рис позиційного конфлікту. Прикла-
дом такої ситуації можна вважати іпотечну кризу в США, коли банки (агенти) 
переслідували виключно власні інтереси, ігноруючи інтереси держави (прин-
ципала) та акторів (позичальників). 

Як стверджують авторитетні вчені355 проблема формулюється наступним 
чином. Особистість кожної нормальної людини складається з двох «Я»: я  
страждальне і я діюче (object self and acting self), або принципал і агент в одній 
особі. Звідси висновок, що ця проблема виникає тільки тоді, коли принципал та 
агент – це різні особи, що у реальній дійсності практично завжди має місце. 

                                                 
353 Олейник А. Институциональная экономика [учеб. пособие]/ А. Олейник. – М.: ИНФРА – 
М, 2000. –  С.264. 
354 Там же – С.265. 
355 Coleman J. Foundations of social theory. Cambridge, MA: Harvard University Press, 1990. 
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Відносини принципал-агент є невід’ємною складовою руху фінансових 
потоків. Головним принципалом у цих відносинах виступає держава, всі інші 
економічні суб’єкти по відношенню до неї є її агентами, взаємодіючи між со-
бою в межах країни економічні агенти можуть набувати як статусу принципала, 
так і статусу агента. Держава також може виступати у ролі агента, тоді принци-
палами по відношенню до неї виступають або фінансові посередники, або еко-
номічні агенти (рис. 5.10). 
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Рис. 5.10. Відносини принципал-агент у регулюванні фінансових потоків 
Фінансові потоки можуть по-різному рухатися від тих, хто має фінансові 

ресурси до тих, хто їх потребує. Спрощений варіант – коли відбувається пря-
мий рух фінансових потоків від економічного суб’єкта, який генерує фінансо-
вий потік, до реципієнта (наприклад, здійснення прямих інвестицій). На рис. 
4.10 таку ситуацію показано стрілками 1 і 4. Економічні суб’єкти, які є платни-
ками податків, виступають агентами по відношенню до держави (принципала), 
віддаючи їй частину свого доходу у вигляді податків. Держава не володіє пов-
ною інформацією про реальні доходи агентів, тому у них завжди існує спокуса 
поводитися опортуністично. Ризик опортуністичної поведінки зростає із змен-
шенням ймовірності виявлення обману і покарання за нього. В той же час     
збільшення витрат на контроль за діяльністю економічних суб’єктів означає 
зростання трансакційних витрат та зниження ефективності фінансових потоків. 

Протилежний випадок, коли держава виступає агентом, розпоряджаючись 
коштами платників податків (принципалів). Держава володіє більшим обсягом 
інформації і має більше можливостей поводитися опортуністично (наприклад, 
витрачати кошти переважно на фінансування апарату управління). Однак у 
майбутньому така поведінка стане відомою принципалам, що призведе до зрос-
тання ризику опортуністичної поведінки з їх боку. 

Інший варіант – переміщення фінансових потоків через фінансових посе-
редників, що, у випадку відсутності опортуністичної поведінки з боку фінансо-
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вих посередників, значно підвищує ефективність фінансових потоків (лінії 2, 3, 
5, 6). Фінансові посередники можуть виступати як принципалами, так і агентами. 
Якщо економічний суб’єкт здійснює розміщення заощаджень через фінансових 
посередників, тоді фінансовий посередник виступає агентом по відношенню до 
економічного суб’єкта (принципала). Якщо фінансовий посередник здійснює  
розміщення заощаджень у вигляді інвестицій – він виступає принципалом. Дер-
жава у таких відносинах також може виступати агентом – у випадку залучення 
позик на фінансовому ринку, а також принципалом – здійснюючи інвестиції. 

Головною ціллю регулювання фінансових потоків можна вважати захист 
економічних агентів, які володіють неповною інформацією про склад та напря-
ми руху фінансових потоків. Проблеми інституціональних деформацій особли-
вий вплив мають на якість прийняття фінансових рішень. Одним з напрямів  
фіскального регулювання фінансових потоків можна визначити як недопущен-
ня прийняття економічними агентами невиправданих ризиків, які можуть нега-
тивно відобразитися на інтересах принципала. В той же час принципал також 
бере на себе ризик у випадку, якщо агент почне поводитися опортуністично. 
Приклад такої ситуації зображено на рис. 5.11. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 5.11. Відносини принципал-агент у розподілі фінансових потоків 
Головна проблема відносин принципал-агент – це загроза маніпулювання 

агентом принципала при виконанні його доручень. Обман принципала стає  мож-

РОЗПОДІЛ БЮДЖЕТНИХ КОШТІВ НА ЕКОНОМІЧНИЙ  
РОЗВИТОК РЕГІОНУ 

НЕЛЕГІТИМНА ФОРМА ЛЕГІТИМНА ФОРМА 

Принципал: відхиляється від кошто-
рису і дозволяє використання коштів 
не за цільовим призначенням 

Агент: використовує кошти на захо-
ди, які дозволяють йому залучити 
голоси виборців 

Актор: громадянин віддає свій голо 
на виборах, сподіваючись на розпо-
діл коштів на свою користь 

Принципал: Конституція не виключає мож-
ливість нецільового використання коштів у 
випадку фінансування будівництва дитячо-
го садка 

Агент: Розподіляє кошти на користь фінан-
сування будівництва дитячого садка, збері-
гаючи інтереси принципала 

Актор: громадянин оплачує (за рахунок ра-
ніше сплачених податків) будівництво ди-
тячого садка, задовольняє свої потреби, хо-
ча це і порушує порядок розподілу коштів 
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ливим на основі асиметрії інформації та високих витрат на діяльність агентів. 
Реалізація механізму відносин принципал-агент відбувається під впливом 

формальних і неформальних норм. До формальних норм належать оподатку-
вання доходів та майна банків, резервні вимоги за пасивними та активними 
операціями, права власності кредиторів та позичальників. До неформальних – 
неформальні контакти керівників банків і підприємств, схильність до прихову-
вання реальних фінансових результатів, традиції дотримання фінансової дис-
ципліни356. Дослідження таких відносин відбувається переважно із застосуван-
ням апарату теорії ігор, оскільки використання економетричних моделей не дає 
можливість врахувати поведінковий коефіцієнт, а також передбачити появу ек-
зогенних факторів в макроекономічній політиці. 

Фінансовий ринок пов'язаний з кваліфікованим посередництвом між про-
давцем і покупцем фінансових активів. Такі фінансові посередники добре обізнані 
з поточною фінансовою кон'юнктурою, умовами укладення угод, різними фінан-
совими інструментами і в найкоротші терміни можуть встановити зв'язок між 
продавцями і покупцями. Фінансове посередництво сприяє прискоренню не тіль-
ки фінансових, а й товарних потоків, забезпечує мінімізацію пов'язаних із цим   
суспільних витрат та сприяє загальному економічному зростанню (рис. 5.12). 

 
Рис. 5.12. Динаміка ВВП та кількості основних фінансових  

посередників в Україні 

                                                 
356 Анненков И.В. Совершенствование долгосрочного кредитования промышленных предприя-
тий: институциональный аспект: [монографія]/ [Анненков И.В., Матюшин А.В., Половян А.В., 
Охтень А.А.]; НАН Украины. Ин-т экономики промышленности. – Донецк, 2008. –C.58. 
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З графіків, зображених на рис. 5.12 видно, що динаміка ВВП та приросту 
кількості фінансових посередників є пов’язаними, що підкреслює необхідність 
фінансового посередництва для економічного розвитку. Головна умова існу-
вання фінансових посередників полягає у їх здатності вирішувати проблему 
«безбілетника» у процесі збору та обробки інформації. Інформація є специфіч-
ним товаром, при цьому використання інформації одним економічним агентом 
не зменшує її доступність для іншого. 

Більше того, завдяки сучасним інформаційним технологіям інформація роз-
повсюджується досить швидко, що робить її дешевою і призводить до того, що 
обмежити доступ до окремих блоків інформації стає дорогим задоволенням. Саме 
ця ситуація і породжує проблему «безбілетника» та обмежує ринок в отриманні 
достатньої кількості інформації, необхідної для вирішення проблеми інформацій-
ної асиметрії. З одного боку цю проблему можна вирішити шляхом запроваджен-
ня державного регулювання розповсюдження фінансової інформації, з іншого, 
якщо фінансове посередництво значно розвинене, зробити це досить складно. 

Досліджуючи особливості регулювання фінансових потоків, необхідно 
враховувати, що методологія інституціоналізму будується на відношенні люди-
ни до людини, а також те, що найменшою одиницею виміру є не товар, а тран-
сакція, яка є відчуженням та набуттям прав власності між індивідуумами. Ін-
ституціональна економіка носить поведінковий характер, і в цьому сенсі під 
поведінкою розуміється поведінка індивідуумів під час трансакції. Приймаючи 
рішення про визначення обсягу і напряму руху вихідного фінансового потоку 
агент намагається діяти раціонально. О. Уільямсон обґрунтовує можливість   
кількох варіантів поведінки економічних суб’єктів (табл. 5.8). 

Лінія поведінки, яку обирає агент, залежить від інформації якою він во-
лодіє та від обізнаності принципала. Якщо принципал та агент володіють одна-
ковою інформацією і їм про це відомо, вони намагатимуться поводитися раціо-
нально. У протилежному випадку завжди виникає ризик опортуністичної пове-
дінки. У реальній економіці завжди має місце асиметричність інформації і рано 
чи пізно у агентів виникає спокуса цим скористатися. 

Досліджуючи впродовж багатьох років проблему ринків з асиметричною 
інформацією, Дж. Стігліц наочно показав, що висновки традиційних економічних 
моделей з повною інформацією вводять дослідників в оману. Оцінка багатьох ри-
нків за допомогою концепції асиметричної інформації дала можливість виявити, 
що насправді вони функціонують зовсім інакше, ніж уявляють собі економісти. Як 
наслідок, державне регулювання ринкової економіки повинно здійснюватися ін-
акше, ніж про це говориться в неокласичній теорії. Саме це пояснює сучасну еко-
номічну ситуацію з подолання кризи і необхідності попе-редження та мінімізації 
наслідків наступних криз. Особливу увагу Дж. Стігліц приділив фінансовим рин-
кам з асиметричною інформацією. Спільно з Е. Вейссом він показав, що для міні-
мізації втрат від неповернення кредитів   банка потрібно не підвищувати відсотко-
ві ставки як компенсацію за ризик, а нормувати обсяг позик357. 

                                                 
357 Маслов А.О. Сучасна економічна криза  в Україні і світі у контексті інформаційної еко-
номічної теорії/ А. Маслов// Актуальні проблеми економіки. – 2010. – №6. – С. 37. 
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Таблиця 5.8 
Форми поведінки під час здійснення трансакцій 

Форма пове-
дінки Сутність 

1 2 

Максимізація 

Вибір кращого варіанта із всіх наявних альтернатив. Цього принципу 
дотримується неокласична теорія. В рамках цієї передумови фірми 
представлені виробничими функціями, споживачі – функціями корисно-
сті, а оптимізація має місце завжди. 

Обмежена  
раціональність 

Передумова, яка прийнята в економічній теорії трансакційних витрат. 
Це форма раціональності, яка передбачає, що суб’єкти в економіці нама-
гаються діяти раціонально, але насправді мають цю властивість в обме-
женій кількості. Часто обмежену раціональність відносять до ірраціо-
нальності або нераціональності. Ця теорія за одну з найважливіших пе-
редумов бере такий обмежений ресурс, як інтелект, на якому кожен 
прагне зекономити. А для цього або зменшується витрати в ході самого 
процесу прийняття рішень, або звертаються за допомогою до владних 
структур 

Органічна  
раціональність 

Слабка раціональність процесу, її використовують в еволюційному під-
ході Нельсон, Уінтер, Алчіан, простежуючи еволюційний процес в рам-
ках однієї або кількох фірм. Така форма раціональності з самого початку 
властива людині. Такі представники австрійської школи К. Менгер, Ф. 
Хайек пов’язують її з процесами більш загального характеру – інститу-
тами грошей, ринків, аспектами прав власності і таке інше. Такі інститу-
ти не можна запланувати. Загальна схема таких інститутів не визріває в 
чиїйсь свідомості.  Насправді існують такі ситуації, коли незнання вияв-
ляється навіть більше ефективним для досягнення певних цілей, ніж 
знання цих цілей і свідоме планування їх досягнення 

Опортунізм 

Переслідування своїх інтересів у тому числі обманним шляхом, вклю-
чаючи такі форми обману як брехня і шахрайство, але не обмежуючись 
ними. Опортунізм передбачає більш тонкі формі обману, які можуть 
приймати активну і пасивну форму, проявляються ex ante і ex post. У за-
гальному випадку мова йде не тільки про інформацію,  але і з усім, що з 
нею пов’язано: заплутування партнера, приховування істини. В ідеалі 
повинна існувати гармонія в процесі обміну інформацією – відкритий 
доступ з обох сторін, термінове повідомлення у випадку зміни інформа-
ції і т.д. Але економічні агенти, які діють опортуністично, проявляють 
це в різному ступені. Хтось більше схильний до обдуманого обману, 
хтось менше. Це створює інформаційну асиметрію, яка значно усклад-
нює задачі економічної організації, тому що у випадку відсутності опор-
туністичної поведінки будь-яка поведінка могла б підкорятися певним 
правилам. Нейтралізацію опортунізму можна здійснити такими ж попе-
реджувальними діями, або укладенням таких контрактів, в яких обидві 
сторони узгодили всі моменти, в яких вони не довіряють один одному 

Просте наслі-
дування своїх 
інтересів 

Це той варіант егоїзму, який прийнятий в неокласичній економетрії. 
Сторони вступають в процес обміну попередньо знаючи вихідні поло-
ження протилежної сторони. Всі їх дії оговорюються, всі відомості про 
навколишнє середовище, з яким доведеться зіштовхнутися – відомі. 
Контракт виконується, оскільки сторони виконують свої зобов’язання і 
наслідують правила. Не існує ніяких перешкод у вигляді нестандартної 
або нераціональної поведінки, а також відхилення від правил  
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Продовження таблиці 5.8 
1 2 

Слухняність 

Остання, слабка форма орієнтації на свій інтерес. В чистому вигляді та-
кий тип навряд чи існує в економіці, тому він скоріше може  бути засто-
сований до вивчення еволюції соціалізації людини, ніж до пояснення 
мотивів прийняття рішень, оскільки за нього це вирішують інші 

Джерело: складено автором 

У зменшенні інформаційної асиметрії у процесі регулювання фінансових 
потоків значну роль як агенти відіграють фінансові посередники. З середини 70-х 
років ХХ ст. вченими розробляються трансакційний та інформаційний підходи до 
фінансового посередництва (transaction cost and information based approaches). У 
центрі досліджень постало питання: чому існують фінансові посередники, у пер-
шу чергу банки, у чому полягає специфіка їх діяльності358. Багато праць присвяче-
ні проблемам доцільності існування феномену фінансового посередництва та його 
можливих негативних наслідках для економіки, проблемам моніторингу зі діяль-
ністю фінансових посередників тощо. Результати до-сліджень засвідчують певні 
відмінності у поглядах фахівців на цю проблему (табл. 5.9). 

Таблиця 5.9 
Підходи до визначення ролі фінансового посередництва 

Автор Сутність 
Дженсен, Меклінг 

(1976) 
Фінансові посередники розглядаються як учасники агентських від-
носин (теорія агентських відносин) 

Дж. Бенстон, 
К. Сміт (1976) 

Причиною виникнення фінансового посередництва є наявність обу-
мовленого недосконалістю ринку (market imperfections) ринкового 
тертя (frictions) у вигляді інформаційних та трансакційних витрат. 
Фінансові посередники з’являються для того, щоб задовольнити по-
треби своїх клієнтів з відносно низькими трансакційними витратами 
(consumer-borne transaction cost – споживчі трансакційні витрати) 
порівняно з прямим фінансуванням і реалізації особливих продуктів, 
які дозволяють зберігачам інвестувати необхідну суму в потрібний 
термін (трансакційний підхід).  

Дж.А. Акерлоф, 
М.А. Спенс, 
Дж. Стігліц 

Фінансові посередники дозволяють зменшити негативний вплив 
асиметричності інформації, коли одні учасники ринку краще воло-
діють інформацією, ніж інші 

Х.Е. Леланд, 
Д.Х. Пайл (1977) 

В основу діяльності фінансових посередників вони поклали вивчен-
ня ситуації несприятливого вибору (adverse selection) при фінансу-
ванні інвестиційних проектів. Такий відбір означає виникнення си-
туації, при якій одна сторона по договору (покупець) знає про фі-
нансовий стан продавця фінансових активів менше, ніж продавець. 
Така проблема може бути вирішена за рахунок певних сигналів, на-
приклад бажання економічного суб’єкта інвестувати власні кошти в 
проект, що свідчить про належну якість проекту. Тобто фінансові 
посередники розглядаються як коаліції, які спільно використовують 
інформацію (інформаційний підхід) 

                                                 
358 Анненков И.В. Совершенствование долгосрочного кредитования промышленных пред-
приятий: институциональный аспект: [монографія]/ [Анненков И.В., Матюшин А.В., Поло-
вян А.В., Охтень А.А.]; НАН Украины. Ин-т экономики промышленности. – Донецк, 2008. –
C.12. 
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Продовження таблиці 5.9 
Д.В. Даймонд 

(1983) 
Концепція фінансового посередництва як делегованого моніторингу, 
в основі якої лежить мінімізація витрат продукування інформації 
(витрат на моніторинг позичальника), необхідної для вирішення 
проблеми стимулювання (incentive problem) поведінки посередника 
в інтересах кредитора.  

Джерело: складено автором на основі359  
Таким чином, відношення до ролі фінансового посередництва у регулю-

ванні руху фінансових потоків є неоднозначним. З одного боку, фінансове по-
середництво може сприяти зменшенню трансакційних витрат, з іншого –       
навпаки, їх збільшенню. З одного боку фінансові посередники можуть зменшу-
вати інформаційну асиметрію, з іншого – породжувати її. До визначення сутно-
сті такого явища як фінансове посередництво у сучасній літературі можна виді-
лити кілька підходів (табл. 5.10). 

Таблиця 5.10 
Тлумачення сутності фінансового посередництва 

Автор Визначення 
Господарський 

кодекс України. – 
Гл. 35. – П. 1. – 
Ст. 333. – п.3. 

Фінансовим посередництвом є діяльність, пов’язана з отриманням 
та перерозподілом фінансових коштів, крім випадків, передбачених 
законодавством. Фінансове посередництво здійснюється установа-
ми банків та іншими фінансово-кредитними організаціями360. 

Корнєєв В.В. 

Фінансове посередництво означає професійну діяльність банківсь-
ких і небанківських фінансових установ щодо задоволення еконо-
мічних потреб клієнтів шляхом надання їм відповідних фінансових 
послуг361. 

Фінансова  
енциклопедія 

Фінансове посередництво – це система опосередкованого фінансу-
вання, що полягає у залученні фінансових ресурсів із метою їх по-
дальшого розміщення у фінансові активи362 

                                                 
359 Стиглиц Дж. Информация и смена парадигмы в экономической науке: Нобелевская лекція 
8 декабря 2001 г./ Дж. Стиглиц// Мировая экономическая мисль. Сквозь призму векав: В 5 
т. – Т. 5: В 2 кн. – Кн. 2. – М.: Мысль, 2005. – С. 535 – 629.; Анненков И.В. Совершенствова-
ние долгосрочного кредитования промышленных предприятий: институциональный аспект: 
[монографія]/ [Анненков И.В., Матюшин А.В., Половян А.В., Охтень А.А.]; НАН Украины. 
Ин-т экономики промышленности. – Донецк, 2008.; Diamond D.W. Financial Intermediation 
and Delegated Monitoring// Working Paper. Graduate School of Business. University of Chicago. – 
1980: Financial Intermediation and Delegated Monitoring// Review of Economic Studies. – 1984. – 
Vol. 51 – P. 393 – 414.; Benston G.J., Smith C.W. A Transaction Cost Approach to the theory of 
Financial Intermediation// Journal of Finance. – 1976. – Vol. 31. – P. 215 – 231.; Leland H.E., 
Pyle D.H. Information Asymmetries, Financial Structure and financial Intermediation//Journal of 
Finance. – 1980. – Vol. 32. – P. 371 – 387. 
360 Господарський кодекс України [Електронний ресурс]. – Режим доступу: 
www.zakon.rada.gov.ua. 
361 Корнєєв В.В. Модифікація форм фінансового посередництва в Україні/ В. Корнєєв / 
В. Корнєєв//Фінанси України. – 2008. – № 1. – С. 77-85. 
362 Фінансова енциклопедія / [О.П. Орлюк, Л.К. Воронова, І.Б. Заверуха та ін.]; за заг. ред. 
О.П. Орлюк. – К.: Юрінком Інтер, 2008. – 472 с. 
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Продовження таблиці 5.10 

Ф. Мишкін 
Фінансове посередництво – процес непрямого інвестування, при 
якому фінансові посередники пов’язують кредиторів-заощадників і 
позичальників-витратників363 

В. Зимовець, 
С. Зубик 

Фінансове посередництво – це система опосередкованого фінансу-
вання, яка полягає в залученні фінансових ресурсів з метою їх по-
дальшого розміщення у фінансові активи364 

Джерело: складено автором 

Фінансові посередники – організації, що залучають кошти через відкрит-
тя чекових, ощадних, страхових рахунків і використовують їх для надання різ-
них позик, придбання кредитних заставних і цінних паперів держави та корпо-
рацій365. Як правило, фінансові посередники – це великі структури. До них на-
лежать організації банківської системи, небанківські кредитні інституції, інвес-
тиційні та контрактні фінансові інституції (рис. 5.13). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Рис. 5.13. Види фінансових посередників 
Фінансове посередництво можна розглядати як процес, від ефективності 

протікання якого залежить ступінь ефективності руху фінансових потоків.     
Ефективність можна розглядати як здатність фінансової системи акумулювати 
фінансові ресурси і забезпечувати максимальну віддачу від руху фінансових 
потоків з точки зору довгострокового економічного зростання. Ефективність 
фінансових потоків можна розглядати з трьох позицій: 

                                                 
363 Мишкін Ф. Економіка грошей, банківської справи і фінансових ринків/ Ф. Мишкін. – К.: 
Основи, 1999. – 963 с. 
364 Зимовець В.В. Фінансове посередництво [навч. посіб]/ Зимовець В.В., Зубик С.П. – К.: 
КНЕУ, 2004. – 288 с. 
365 Федоренко В.Г. Інвестування [підручник]/В. Федоренко. – К.: Алерта, 2006. – 443 с. 

ФІНАНСОВІ ПОСЕРЕДНИКИ 

Банківська система Державні та комерційні банки 

Небанківські кредитні інституції Кредитні спілки, ломбарди 

Інвестиційні посередники Інвестиційні та фінансові компанії 

Контрактні посередники Страхові компанії, недержавні 
 пенсійні фонди 
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1. Здатність акумулювати необхідний обсяг фінансових ресурсів за умов 
мінімізації тіньового сектора їх обороту. 
2. Зниження трансакційних витрат і покращення якості послуг. 
3. Здатність суспільства використовувати фінансові ресурси з точки зору 

довгостроково розвитку. 
На перший погляд у досягненні необхідного рівня ефективності руху фі-

нансових потоків немає нічого складного, однак практика свідчить, що існує 
ймовірність виникнення наступних проблем (табл. 5.11). 

Головна функція фінансових посередників – це допомога у трансформації 
коштів економічних суб’єктів, які здійснюють заощадження, потенційним інве-
сторам. Фінансові посередники отримують прибуток від різниці у вартості за-
лучення та розміщення коштів, саме цей аспект є передумовою для опортуніс-
тичної поведінки з боку фінансових посередників (як агентів) по відношенню 
до принципалів (осіб, які здійснюють заощадження та інвесторів). 

Дана проблема є типовою агентською проблемою, пов’язаною із ситуа-
цією морального ризику. Ця ситуація означає можливість для вкладника здій-
снювати спостереження за реальними зусиллями агента по моніторингу та до-
ступу до отриманої ним інформації, а головне – наявність загрози прихованих 
дій агентів-посередників щодо штучного заниження виплат від проектів, 
отриманих вкладниками-принципалами. Агентська проблема означає необхід-
ність «моніторингу моніторингу» і викликає появу у вкладників-принципалів 
особливих агентських витрат, або точніше – витрат делегування (delegation 
costs)366. 

Таблиця 5.11 
Проблеми досягнення ефективності руху фінансових потоків 

Проблема Сутність 

Проблема 
 управління 

Неузгодженість, хаотичність проведення реформ, відсутність ком-
плексного підходу, непрозорість контролю нестача достовірної ін-
формації 

Проблеми тіньової 
економіки 

Стримування легальної акумуляції фінансових ресурсів, посилення 
розриву між реальним і фінансовим секторами економіки, зростання 
трансакційних витрат та асиметричності інформації. 

Проблеми  
конкуренції Високі трансакційні витрати, асиметричність інформації 

Ефект очікування 
змін 

Відсутність впевненості у завтрашньому дні породжує негативні ре-
акції зі сторони економічних агентів (наприклад, інфляційні очіку-
вання) 

Політико-правове 
середовище 

Нейтралізація впливу найпривабливіших економічних стимулів по-
літичною та законодавчою нестабільністю 

Джерело: складено автором 

У випадку раціональної поведінки роль фінансових посередників є важ-
ливою, оскільки вони забезпечують пошук інвесторів, зменшують ризики непо-
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вернення позики, зменшують трансакційні витрати принципалів на моніторинг 
ринку. 

Слід зазначити, що не всі фінансові посередники здійснюють свою діяль-
ність з метою отримання прибутку, деякі з них функціонують і для надання   
певних фінансових послуг своїм клієнтам. Задача фінансового посередника – 
допомогти економічному суб’єкту обрати банк, страхову або інвестиційну ком-
панію (допомагає обрати програму кредитування, розробляє інвестиційну стра-
тегію клієнта, мінімізує витрати на купівлю страховок тощо). Головний недолік 
у діяльності вітчизняних фінансових посередників – надання клієнту інформації 
про умови кредитування лише в кількох банках, а не про всі пропозиції на рин-
ку, що значно підвищує асиметричність інформації. На відміну від західної 
практики, українські фінансові посередники не несуть відповідальності перед 
клієнтом за надані консультації. Якщо клієнт придбав страховку, а потім знай-
шов вигіднішу пропозицію, то брокер не поверне клієнту гроші за неякісну 
консультацію. 

Однак головне призначення фінансового посередництва – це забезпечен-
ня доступу до фінансових ресурсів тим економічним суб’єктам, які їх потребу-
ють, та залучення коштів тих суб’єктів, які їх мають у надлишку. Доступ до фі-
нансових потоків є необхідним для розвитку бізнесу в будь-якій країні, у тому 
числі і малого. Зростання малого бізнесу сприяє збільшенню економічних аген-
тів, що збільшує асиметричність інформації та ризи опортуністичної поведінки. 
Якщо раніше доступ до мікрофінансування вважався малозначимим на фоні за-
гальної макроекономічної політики, то на сьогодні він є домінуючою складової 
боротьби з бідністю, оскільки мікрофінансування має значний потенціал збіль-
шення доходів та зростання зайнятості. 

Проблеми регулювання фінансових потоків у сфері мікрофінансування 
стали найбільш актуальними для країн, які переживають епоху змін та де три-
ває період адаптації до ринку, коли більша частина населення опинилася за ме-
жею бідності. Держава не може вирішити проблему зниження рівня життя тіль-
ки за рахунок соціальної підтримки через обмеженість обсягу фінансових ре-
сурсів, тому повинні розроблятися і підтримуючі механізми, спрямовані на са-
мостійний розвиток громадянами прибуткових видів бізнесу. Держава при цьо-
му зобов’язана створити сприятливі і рівні умови для всіх економічних 
суб’єктів, що значно знизить трансакційні витрати та ризик опортуністичної 
поведінки у ланцюгу відносин принципал-агент. 

На перший погляд у розподілі фінансових потоків в бізнесі існує фор-
мальна рівність. Однак досить часто економічні агенти можуть мати різні мож-
ливості і навіть протилежні інтереси. Існує багато варіантів прояву опортуніс-
тичної поведінки деяких агентів по відношенню до бізнесу в цілому та до ін-
ших учасників ринку. Як правило такі ситуації мають місце у випадку асимет-
ричного розподілу інформації, низької ефективності інформаційної системи, 
низької оперативності розповсюдження інформації, при виникненні змови на 
фінансовому ринку. 

Опортуністична поведінка більшої частини агентів, які переслідують мету 
власного збагачення, може негативно вплинути на макрофінансову рівновагу в 



 

 244 

країні. Такі ситуації можна досліджувати в рамках контрактного підходу до до-
слідження інституціональних угод. Для попередження опортуністичної пове-
дінки учасникам руху фінансових потоків необхідно нести трансакційні витра-
ти, у першу чергу на моніторинг поведінки інших економічних агентів. 

У сучасних умовах невірним було б обмежити розуміння взаємовідносин 
принципала і агента тільки механізмом делегування повноважень. Отримати 
найбільший ефект від регулювання руху фінансових потоків можна в результа-
тів стимулювання і контролю роботи агентів, що знову-таки є причиною зрос-
тання трансакційних витрат. Тому, на наш погляд, виникає ще одна проблема, 
яка полягає у пошуку шляхів мінімізації трансакційних витрат без завдання 
шкоди очікуваному результату (табл. 5.12). 

Таблиця 5.12 
Напрями мінімізації трансакційних витрат у відносинах  

принципал-агент 
Джерело  

виникнення Вплив результатів Напрям мінімізації трансакційних 
 витрат 

Неповне виконан-
ня державою взя-
тих на себе зо-
бов’язань 

Зростання ризику опортуніс-
тичної поведінки з боку еко-
номічних агентів, наслідком 
чого може стати скорочення 
обсягів фінансових потоків 
на користь держави 

1. Застосування інструментів фіскаль-
ного регулювання переважно стиму-
люючого характеру. 
2. Ведення повторних переговорів з 
агентами для запобігання прийняття 
державою надмірних зобов’язань пе-
ред економічними агентами 

Мульти-
принципальна 
природа уряду 

Зниження ефективності  ре-
гулювання через проблему 
горизонтальної неузгодже-
ності. Проблема вертикаль-
ної координації та суборди-
нації  зменшує ефективність 
стимулювання та збільшує 
затрати на моніторинг. 

1. Покращення доступу до інформації. 
2. Зменшення кількості гравців. 
3. Дозвіл регуляторам вільно ділитися 
інформацією для зменшення конкуре-
нції. 
 

Свободи вибору 
політичного  
принципала 

Напрям регулювання визна-
чає розподіл влади між гру-
пами, які мають власні інте-
реси. 
Політики віддають перевагу 
медіанному виборцю, а не 
більшості виборців. 

Фіксація процесів прийняття економі-
чних рішень, включаючи механізми 
голосування для гарантії повноцінної 
репрезентації в процесі прийняття рі-
шень 

Свободи вибору 
агента 

Конфлікт між законодавцями 
і регуляторами, ризик ви-
никнення змови. 
Ризик збільшення бюрократії 
і корупції. 

Збільшення підзвітності та надання 
вільного доступу до будь-якої інфор-
мації. Визначити структури по моні-
торингу і зменшенню ризиків. 

Свободи вибору 
посередника 

Зростання ризику ренто-
орієнтованої поведінки 

Контроль за якістю і оперативністю 
інформації 

Джерело: складено автором 

Як видно з таблиці, у зменшенні трансакційних витрат значну роль віді-
грає регуляторна політика. Регулювання зазвичай розглядається як гра між різ-
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ними гравцями, що мають різну міру знань та інформації, від яких потрібно  
ухвалення рішень, що ведуть до ефективної і справедливої алокації ресурсів. 
Розуміння проблем, які породжують і лежать в основі цих ігор, корисно для ро-
зуміння оптимального механізму режиму регулювання.  

Кожен з рівнів уряду може розглядатися як принципал-агентські відноси-
ни, що мають свою власну інформаційну проблему. Спрощений загальний ви-
гляд суспільства, полягає в тому, що суспільство і його уряд покладаються на 
поєднання вертикальних контрактів, які вирішують (більш менш легко) багато 
агентських проблем. Втрата контролю проявляється тоді, коли мотивація про-
сочується в ієрархію через систему делегування. Проте, уряд ґрунтується не 
лише на вертикальних зв’язках, але і на особливостях його мультипринципаль-
ної природи.  

Перший крок у пошуку інституту регулювання, що мінімізує трансакційні 
витрати полягає в пошуку підходу, що гарантує обов'язковість виконання усіма 
залученими сторонами своїх обіцянок. Оскільки контракти між фірмами, регу-
лятивними інститутами, виконавчою і законодавчою гілками влади з великою 
ймовірністю будуть неповними, дуже важливою є специфікація правил повтор-
них переговорів, а також системи стримувань і противаг. 

 
Резюме 
Процес інституціоналізації пов’язаний із виникненням трансакційних ви-

трат. В той же час мета інституціоналізації – зменшення трансакційних витрат 
економічних агентів у процесі фінансової взаємодії. Трансакційні витрати у 
сфері фінансів – це всі витрати, які пов’язанні із обґрунтуванням, розробкою, 
впровадженням фінансових рішень, аналізом і контролем за їх виконанням. Ре-
алізація фінансових рішень відбувається за допомогою використання відповід-
них фінансових інструментів, тому трансакційні витрати, перш за все, пов’язані 
із функціонуванням та сферами впливу фінансових інструментів на різнома-
нітні економічні процеси. 

Переміщення фінансових потоків країни ґрунтується на побудові відно-
син принципал-агент. Головним принципалом у цих відносинах виступає дер-
жава, всі інші економічні суб’єкти по відношенню до неї є її агентами, взаємо-
діючи між собою в межах країни економічні агенти можуть набувати як статусу 
принципала, так і статусу агента. Держава також може виступати у ролі агента, 
тоді принципалами по відношенню до неї виступають або фінансові посередни-
ки, або економічні агенти. Мета регулювання фінансових потоків полягає у 
зменшенні асиметрії інформації між принципалом та агентом, що знизить ризик 
опортуністичної поведінки та зменшить трансакційні витрати. Максимального 
ефекту у вирішенні проблеми принципал-агент можна досягти у випадку міні-
мальних інституціональних деформацій. 

Значну роль у регулюванні фінансових потоків відіграє фінансове посе-
редництво. Фінансові посередники у процесі переміщення фінансових потоків 
можуть відігравати як роль принципала, так і роль агента. Головна функція фі-
нансових посередників – це допомога у трансформації коштів економічних 
суб’єктів, які здійснюють заощадження, потенційним інвесторам. Фінансове 
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посередництво може сприяти зменшенню трансакційних витрат, а може і       
навпаки – бути джерелом їх збільшення. З одного боку фінансові посередники 
можуть зменшувати інформаційну асиметрію, з іншого – породжувати її. Фі-
нансові посередники отримують прибуток від різниці у вартості залучення та 
розміщення коштів, саме цей аспект є передумовою для опортуністичної пове-
дінки з боку фінансових посередників (як агентів) по відношенню до принци-
палів (осіб, які здійснюють заощадження та інвесторів). 

Нами було розраховано обсяги трансакційних витрат та відносні показни-
ки, які характеризують їх ефективність. Результати аналізу засвідчили наяв-
ність високої частки непродуктивних трансакційних витрат. Також було про-
аналізовано взаємозв’язок трансакційних витрат з інтенсивністю фінансових 
потоків та індексом економічної свободи. Результати засвідчили наявність тіс-
ного оберненого зв’язку, що свідчить про необхідність мінімізації непродук-
тивних трансакційних витрат. 
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ВИСНОВКИ 
Фінансові потоки є циркулюючою вартістю між секторами економіки 

держави та її зовнішнім середовищем. Доповнення дослідження статичних ве-
личин потоковими у сучасних умовах є об’єктивною необхідністю, яка посилю-
ється наступними чинниками: 

- зростання динамічності економічних систем, розвиток глобалізації, що 
полегшує переміщення фінансових потоків між країнами; 

- зростання мобільності перерозподілу капіталу між галузями економіки, 
офіційною і неофіційною економікою; 

- збільшення кількості фінансових криз, обумовлених неоптимальним 
перерозподілом фінансових потоків. 

Як об’єкт фіскального регулювання, фінансові потоки характеризуються не 
тільки мобільністю, але й залежністю від мотивів поведінки учасників фінансових 
відносин. Природа мотивації прийняття рішень щодо перерозподілу фінансових по-
токів пов’язана з обмеженою раціональністю внаслідок неповноти інформації, на 
основі якої приймають рішення учасники фінансових відносин. Фіскальному регу-
люванню фінансових потоків властиві інституціональні ознаки, оскільки воно реа-
лізується через систему законодавчих норм, правил поведінки (гри) та контрактів. 

Сучасна методологія дослідження проблем фіскального регулювання фі-
нансових потоків потребує суттєвих змін, чому сприяють наступні чинники: 

- зростання глобальної економічної турбулентності; 
- неможливість виконувати комплексні дослідження з фінансової    

проблематики виключно засобами фінансового інструментарію, зрос-
таюча потреба у використанні синтезу соціологічних, психологічних, 
математичних підходів; 

- зростання ролі традицій, ідеології, культури у прийнятті економічних 
рішень; 

- збільшення кількості учасників фінансових відносин, яке супроводжу-
ється зростанням трансакційних витрат. 

Дослідження напрацювань західних вчених – представників різних інсти-
туціональних течій, дозволили зробити висновки про можливість і доцільність 
застосування методології інституціоналізму у теорії фінансів. Це обумовлюєть-
ся тим, що Україна на сьогоднішній день все перебуває на етапі інституціоналі-
зації – відбувається запозичення та створення нових інститутів, у тому числі 
фінансових. Процес адаптації нових інститутів до економічних реалій супро-
воджується певними витратами (трансакційними) і не завжди може бути вда-
лим. Невдачі процесу інституціоналізації проявляються через інституціональні 
деформації, які виникають, у тому числі, і у фінансовій системі. 

Інституціоналізація фіскального регулювання фінансових потоків на-
правлена на створення ефективних фінансових інститутів, які здатні витіснити 
наявні інституціональні деформації та не допустити виникнення нових. Реальна 
інституціоналізація фіскального регулювання фінансових потоків, на відміну 
від формальної, здатна забезпечити оптимальний перерозподіл фінансових по-
токів між всіма учасниками фінансових відносин. 

Недоліки формальної інституціоналізації проявляються у неефективному 
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впливі неформальних фінансових інститутів на рух фінансових потоків. Так, не-
формальні інститути у сфері оподаткування є причиною виникнення стійких інсти-
туціональних деформацій в оподаткуванні, які сприяють стійким перекосам у пере-
розподілі податкового навантаження між офіційним та неофіційним секторами еко-
номіки. Таким чином, створюються спонукальні мотиви для перерозподілу фінан-
сових потоків на користь неофіційного сектору економіки. Наявність стійких інсти-
туціональних деформацій в українській податковій системі призводить до значних 
щорічних втрат бюджету від недоотримання податкових платежів внаслідок пере-
розподілу фінансових потоків на користь неофіційного сектору економіки. 

Інституціональні деформації в оподаткуванні призвели до проблем реалі-
зації регуляторного потенціалу більшості податків, про що свідчить відсутність 
реакції іноземних інвесторів на зміни в оподаткуванні, які відбувалися в Украї-
ні протягом досліджуваного періоду. Таким чином, ліквідація інституціональ-
них деформацій в оподаткуванні (у т.ч. процесах адміністрування) є однією з 
умов створення і підтримання сприятливого інвестиційного середовища. 

Будь-яка взаємодія між учасниками фінансових відносин супроводжуєть-
ся трансакційними витратами. Трансакційні витрати у сфері фінансів – це всі 
витрати, пов’язані з обґрунтуванням, розробкою та впровадженням фінансових 
рішень, аналізом і контролем за їх виконанням. Для етапу інституціоналізації 
фіскального регулювання фінансових потоків зростання обсягів трансакційних 
витрат є природним явищем. Однак зростання є виправданим тільки у тому ви-
падку, якщо воно супроводжується підвищенням рівня ефективності трансак-
ційних витрат (підвищення рівня рентабельності, скорочення їх питомої ваги у 
ВВП тощо). На жаль в Україні продуктивність та ефективність трансакційних 
витрат перебуває на низькому рівні. 

Зменшення трансакційних витрат досягається у ході зменшення кількості 
інституціональних деформацій. Досягти такого ефекту можна завдяки оптимі-
зації відносин принципал-агент, коли створюються такі умови, в яких у агента 
зникають стимули для опортуністичної поведінки. 

Також зменшенню обсягів трансакційних витрат може сприяти ефективне 
фінансове посередництво, яке забезпечує зменшення асиметрії інформації. У випа-
дку, якщо фінансові посередники збільшують інформаційні асиметрії, генеруються 
додаткові ризики опортуністичної поведінки учасників економічних відносин. 

Наявність інституціональних деформацій у бюджетній сфері також є нега-
тивним фактором подальшого розвитку країни. На сьогоднішній день в Україні ін-
ституціональні деформації проявляються у сфері політики видатків та фінансування 
дефіциту бюджету. Інституціональні деформації у видатках бюджету виникають на 
основі асиметрій у перерозподілі бюджетних коштів, який залежить не тільки від 
макроекономічної ситуації, але і від суб’єктивних рішень органів влади. 

Дослідження особливостей дефіциту бюджету в Україні засвідчило, що, 
на відміну від більшості розвинених країн, бюджетний дефіцит в Україні є па-
сивним, що перетворює його з інструменту фіскального регулювання фінансо-
вих потоків на інституціональну деформацію. Тривале збереження пасивного 
стану бюджетного дефіциту сприятиме виникненню стійких інституціональних 
деформацій і в інших сферах економіки. 
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Додаток А 

Таблиця 1 

Характеристика підходів до визначення сутності фінансових потоків367 

Ознака 

1-й підхід 
Фінансовий потік  

дорівнює грошовому 
 потоку 

2-й підхід 
Фінансовий потік існує 
тільки на макрорівні 

3-й підхід 
Фінансовий потік існує 

на мікрорівні 

Перевага - розглядається на рівні 
підприємств; 

- враховується динамічна 
сутність потоків 

- розглядається як макро-
економічний механізм; 

- враховуються відноси-
ни, пов’язані з обігом  
фінансових ресурсів 

- розглядається на рівні 
підприємств; 

- охоплюються всі фінан-
сові ресурси (не тільки 
грошові) 

Недолік - окрім грошей не охоп-
люють рух інших фінан-
сових ресурсів; 

- не враховуються 
відносини, які виника-
ють при здійсненні руху 
фінансових ресурсів 

- сфера існування звужу-
ється до перерозподільної 
стадії; 

- визначаються лише 
макроекономічні  
властивості 

- не враховуються відно-
сини, які виникають 
при здійсненні руху; 

- обов’язковість  
супроводження товар-
ним потоком 

                                                 
367 Майборода О.В. Управління фінансовими потоками підприємства/ О. Майборода: авто-
реф. дис. канд. ек. наук. спец. 08.04.01 – фінанси, грошовий обіг і кредит. – Суми: УАБС 
НБУ, 2006. – С.5.  
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Додаток Б 
Заходи боротьби з трудовими мігрантами 

Країна Заходи 

Франція 
Жорсткий контроль за нелегальною міграцією. Запро-
вадження блакитної карти на зразок зеленої карти у 

США (пропозиція) 
Великобританія Введення квот на міграцію 

Італія 
Запровадження штрафів та позбавлення волі для неле-
галів. Тим не італійцям, хто не має засобів до існу-

вання – висилку з країни. 

Іспанія 

«План добровільного повернення». Ті, хто поверне 
робочі візи і дозвіл на проживання, отримають напе-
ред допомогу по безробіттю (приблизно 40 тис. дол. 

на одного мігранта). 
Чехія 500 євро і квиток на батьківщину 

Росія  
Скорочення квоти іноземної робочої сили до 1,7 млн. 
чол. та заборона на роботу іноземцям у сфері роздріб-

ної торгівлі 
Джерело: складено автором 
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Додаток В 
Періодичність виникнення криз в економіці кінця ХХ початку ХХІ ст. 

Період Криза 
Початок 90-х рр. ХХ ст.  Дефляція у США, викликана заборгованістю 

1992 – 1993 рр. Криза європейської валютної системи 
1994 – 1995 рр. Криза в Мексиці 

1997 – 1998 рр.  Фінансова криза у Східній Азії та СНД, дефолт в 
Росії 

2001 – 2002 рр. Криза в Аргентині, найбільший дефолт 

2007 – 2009 рр. 
Світова фінансова криза (іпотечна криза в США, 
поширення глобальної фінансової нестабільності, 
дефолт Ісландії, світовий економічний спад) 

Джерело: складено автором за даними368  

                                                 
368 Мартинес-Солер Ф. Экономический кризис и экономические реформы в Латинской Аме-
рике: обощенный анализ/ Под ред. д.э.н., проф. Стародубского В.Г. – М.: Междунар. научн.-
исслед. ин-т проблем управления, 1997. – 250 с.; Луцишин З. Аргентина: причини та наслід-
ки найбільшого в історії світової валютно-фінансової системи дефолту/ З. Луцишин// Вісник 
НБУ. – 2002. – №4. – С. 5 – 11. 
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Додаток Д 

Глобальні тенденції 2025: відносно визначені фактори та можливий 
вплив369 

Відносно визначені фактори Можливий вплив 
1 2 

Зі зростанням Китаю. Індії та інших країн 
з’являється всесвітня багатополярна систе-
ма. Умовна сила недержавних суб’єктів – 
компаній, кланів, релігійних організацій та 
навіть кримінальних угрупувань, також 
збільшиться. Стрімке перетікання багатства 
та економічної сили, орієнтовано із Заходу 
на Схід, що відбувається тепер, продов-
житься. Сполучені Штати залишаться єди-
ною наймогутнішою країною, але менш до-
мінуючою 

До 2025 р. єдина «міжнародна спільнота», 
яка складається з держав, більше не існува-
тиме. Сила буде більш розсередженою, нові 
гравці принесуть нові правила гри, тоді як 
ризики зростатимуть, традиційні західні 
альянси слабшатимуть. Замість наслідуван-
ня західних моделей політичного та еконо-
мічного розвитку країни зацікавляться ки-
тайською альтернативною моделлю розвит-
ку. Оскільки в економічний добробут де-
яких країн вкладається дедалі більше інвес-
тицій, стимули геополітичної стабільності 
можуть зрости. Однак перехід посилить та-
ка держава, як Росія, яка хоче змінити за-
хідний устрій. Скорочення економіки та во-
єнного потенціалу може втягнути США в 
складні компроміси між пріоритетами вну-
трішньої та зовнішньої політики. 

Продовження економічного зростання ра-
зом із збільшенням населення на 1,2 млрд. 
осіб до 2025 року впливатиме на енергоно-
сії, продовольчі та водні ресурси. 
Кількість країн з молодим населенням у 
«кривій нестабільності» зменшиться, але 
прогнозується, що населення деяких країн з 
демографічним пріоритетом молоді продо-
вжуватиме швидко зростати 

Темп технологічних інтеграцій визначатиме 
результати протягом цього періоду. Сучасні 
технології непридатні для заміни традицій-
ної структури енергетики в потрібному  
масштабі. 
Якщо тільки в країнах з демографічним 
пріоритетом молоді, таких як Афганістан, 
Нігерія, Пакистан та Ємен, становище з 
безробітними не зміниться, вони ще довго 
залишатимуться нестабільними. 

Нараз швидкі зміни у країнах Ближнього 
Сходу та поширення фатальних можли-
востей зросте ймовірність конфлікту. Теро-
ризм навряд чи буде ліквідовано до 2025 
року, але його рівень може знизитися, якщо 
на Ближньому Сході продовжиться еконо-
мічне зростання та зменшиться безробіття 
серед молоді. Завдяки поширенню техноло-
гій діючі терористи отримають доступ до 
небезпечних можливостей. 

Потреба в тому, щоб Сполучені Штати дія-
ли як регіональний балансер на Ближньому 
Сході, збільшиться, хоча зовнішні сили, Ро-
сія, Китай та Індія, відіграватимуть важли-
вішу роль, ніж сьогодні. Можливості для 
терористичних актів масового ураження з 
використанням хімічної, біологічної, або, 
що малоймовірно, ядерної зброї, збільшать-
ся з розвитком технологій та розширенням 
програм ядерної енергетики (і, можливо, 
зброї). Практичні та психологічні наслідки 
таких актів посилюватимуть глобалізацію у 
світі. 

 

                                                 
369 Глобальні тенденції 2025: Змінений світ// Національна рада розвідки США. – листоп. – 
2008. 
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Продовження додатку Д 
1 2 

Чи завершиться перехід енергетики з нафти 
та газу на інші джерела., що підтримувати-
меться удосконаленням умов зберігання 
енергії, біопалива та збагачення вугілля, до 
2025 року. Як швидко відбуватиметься змі-
на клімату та в яких місцях її вплив буде 
найбільш очевидним. Чи повернеться наці-
ональний меркантилізм і чи згубить це гло-
бальні ринки 

З високими цінами на нафту і газ основні 
експортери, такі як Росія та Іран, значно 
збільшать свою міць, а ВВП Росії набли-
зиться до рівня ВВП Великобританії та 
Франції. Постійне зниження цін, яке може 
підтримуватися переходом на нові енерго-
носії, може зумовити довготривалий спад у 
діяльності виробників, світових та регіо-
нальних гравців. Зміна клімату може поси-
лити дефіцит ресурсів (зокрема водних). 
Повернення до ресурсного націоналізму 
збільшує ризик протистояння великих дер-
жав 

Чи рухатимуться Росія і Китай до демокра-
тії 

Політичний плюралізм здається менш ймо-
вірним у Росії, де немає економічної дивер-
сифікації. Збільшення середнього класу 
підвищує шанси політичної лібералізації та 
посилення націоналізму в Китаї 

Чи призведе страх регіонів щодо ядерного 
озброєння Ірану до гонки озброєння та 
більшої мілітаризації. Чи стане Близький 
Схід стабільнішим, зокрема, чи стабілізу-
ється ситуація в Іраку, і чи вирішаться мир-
ним шляхом арабо-ізраїльський конфлікт. 
Чи подолають Європа та Японія економічні 
та соціальні проблеми, спричинені або 
ускладнені демографією. Чи співпрацюва-
тимуть світові сили з міжнародними органі-
заціями, щоб пристосувати свій устрій та 
роботу до зміненого геополітичного ланд-
шафту 

Конфлікти незначної інтенсивності та теро-
ристичні акти, які відбуваються під «ядер-
ною парасолькою», можуть призвести до 
загострення конфліктів. За більшістю сце-
наріїв турбулентність посилиться. Віднов-
лення економічного зростання, процвітання 
Іраку та вирішення ізраїльсько-
палестинського конфлікту можуть сприяти 
певній стабільності, оскільки регіон має 
справу з Іраном, що посилює свої позиції, 
та відчуває глобальне зменшення викорис-
тання нафти й газу. Успішна інтеграція му-
сульманських меншин в Європі може 
збільшити обсяги трудових ресурсів та за-
побігти соціальній кризі. Недостатні зусил-
ля Європи та Японії зменшити демографіч-
ні проблеми можуть призвести до довго-
тривалого спаду. Нові великі держави пока-
зують своє подвійне ставлення до міжна-
родних організацій, таких як ООН та МВФ, 
але ситуація може змінитися, коли вони 
стануть впливовими гравцями на світовій 
арені. Інтеграційні процеси в Азії можуть 
зумовити створення впливовіших регіо-
нальних організацій. НАТО опинитися пе-
ред серйозними проблемами. Цьому альян-
су доведеться виконувати обов’язки за ме-
жами компетенції, оскільки воєнний потен-
ціал Європи зменшиться. Традиційні альян-
си слабшатимуть. 
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Додаток Е 
Таблиця 1 

Механізми податкового регулювання 
Вид Складові 

Системні Загальний рівень оподаткування, структура системи оподат-
кування, альтернативні системи оподаткування 

Комплексні Спеціальні режими оподаткування (за територіальними або 
галузевими ознаками). 

Локальні Об’єкт і предмет оподаткування, платники податків, ставки 
податків і зборів, порядок нарахування і сплати податків, 
податкові пільги. 

Джерело: складено автором на основі370  

 
Таблиця 2 

Механізми податкового регулювання 
Класифікаційна ознака Групи інструментів за виділеною ознакою 

Стимулюючі (заохочувальні) 
Дестимулюючі (стримувальні) За призначенням (напрямком впливу) 
Підтримуючі (компенсаційні) 
Стратегічні За характером цілей соціально-

економічного розвитку Оперативні (тактичні) 
Економічні За сферою впливу Соціальні 
Системні 
Комплексні За характером дії 
Локальні  

 
 

                                                 
370 Іванов Ю.Б. Сучасне оподаткування: мотиваційний аспект [монографія]/Ю. Іванов, 
О. Єськов. – Харків: ВД «ІНЖЕК», 2007. – 328 с. 
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Додаток Є 
Таблиця 1 

Класифікація трансакційних витрат за етапами укладання угод371 
Витрати ex ante  Витрати eх post.  

Витрати на пошук інформації вклю-
чають витрати на збір даних про по-
тенційного партнера, про ситуацію 
на ринку, а також втрати, пов’язані з 
неповнотою й недосконалістю такої 
інформації. 
Витрати на проведення переговорів 
щодо умов обміну, форми угоди. 
Витрати на вимір необхідні для ви-
значення якості товарів і послуг 
Витрати на укладання угоди вклю-
чають витрати на її юридичне або 
нелегальне оформлення 

Витрати на моніторинг і попередження опортунізму вклю-
чають витрати, пов’язані з контролем дотримання умов 
угоди та попередженням ухилення від виконання цих умов 
Витрати, пов’язані зі специфікацією й захистом прав влас-
ності, включають витрати на утримання судів, арбітражу, 
витрати часу і ресурсів, потрібних для відновлення пору-
шених у процесі виконання контракту прав, а також втрати 
через неналежну специфікацію прав власності та ненадій-
ний захист. 
Витрати на захист від третіх осіб потрібні для захисту від 
претензій держави, злочинних угрупувань тощо та частину 
прибутку, отримуваного в результаті угоди 

 

Таблиця 2 

Класифікація трансакційних витрат372 
Витрати ex ante Витрати ex post 

Витрати пошуку інформації включають ви-
трати на пошук інформації про потенційного 
партнера, про ситуацію на ринку, а також ви-
трати, пов’язані з неповнотою і недоскона-
лістю набутої інформації. 

Витрати моніторингу і попередження опортуніз-
му стосуються затрат на контроль за дотриман-
ням умов угоди і попередження ухиляння від ви-
конання умов. 

Витрати ведення переговорів включають ви-
трати на ведення переговорів про умови обмі-
ну, про вибір форми угоди. 

Витрати специфікації і захисту прав власності 
включають: витрати на утримання суддів, арбіт-
ражу, витрати часу і ресурсів, необхідних для по-
новлення порушення в ході виконання контракту 
прав, а також втрати від поганої специфікації 
прав власності і ненадійного їх захисту. 

Витрати виміру стосуються витрат, необхід-
них для вимірювання якості товарів та послуг, 
з приводу яких укладається угода. 

Витрати захисту від третіх осіб включають витра-
ти на захист від претензій третіх осіб (держави, 
організованої злочинності тощо) на частину ко-
рисного ефекту, отриманого в результаті угоди 

Витрати укладання контракту відбивають за-
трати на юридичне або нелегальне (неформа-
льне) оформлення угоди. 

 

                                                 
371 Кириченко О.А. Управління трансакційними витратами суб’єктів господарської діяльно-
сті/ О. Кириченко, І. Білоусова// Фінанси України. – 2010. – №8. – С. 102. 
372 Прутська О. Інституціоналізм і проблеми економічної поведінки в перехідній економіці 
[монографія]/ О. Прутська. – К.: Логос, 2003. – С. 80. 
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Продовження додатку Є 

Таблиця 3 

Класифікація трансакційних витрат373 
          Витрати ex ante                  Витрати ex past 

Витрати пошуку інформації  

Включають витрати на пошук інформації 
про потенційного партнера, про ситуацію 
на ринку, а також втрати, зв’язані з непов-
нотою і недосконалістю інформації, що 
здобувається  

Витрати специфікації і захисту прав 
власності включають: витрати на утриман-
ня судів, арбітражу; витрати часу і ресурсів, 
необхідних для відновлення прав, що по-
рушені у ході виконання контракту, а також 
втрати від поганої специфікації прав влас-
ності і ненадійного захисту 

Витрати пошуку альтернатив  
Включають витрати на пошук найбільш ви-
гідної ціни (як з боку покупців, так і з боку 
продавців), а також підбором потенційних 
контрагентів  

Витрати здійснення розрахунків 
Включають витрати на здійснення і прийн-
яття платежів від контрагентів, контроль за 
дотриманням порядку розрахунків  зі свого 
боку і з боку партнера 

Витрати виміру стосуються витрат, необ-
хідних для виміру якості товарів і послуг, з 
приводу яких відбувається угода 
 

Витрати захисту від третіх осіб включа-
ють витрати на захист від третіх осіб (дер-
жави, організованої злочинності і т.п.) на 
частину корисного ефекту, що одержано в 
результаті угоди 

Витрати підготовки і заключення конт-
рактів включають витрати на ведення пе-
реговорів про умови обміну, про вибір 
форми угоди, на юридичне чи нелегальне 
(неформальне) оформлення угоди 

Витрати опортуністичної поведінки сто-
суються витрат на контроль за дотриманням 
умов угоди і запобігання відхилення від ви-
конання цих умов 

Витрати опортуністичної поведінки сто-
суються витрат на вибір потенційних парт-
нерів, перевірку їхньої надійності 

 

                                                 
373 Семенова Т.В. Трансакційні витрати іноземного інвестування в Україні та шляхи їх скоро-
чення/ Т. Семенова: автореф. дис. канд. ек. наук. спец. 08.01.01 «Економічна теорія». – Д: 
ДНУ, 2001. – С. 5. 
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Додаток Ж 
Таблиця 1 

Еволюція теорії податкових відносин 
Етапи розвитку Особливості етапів 

Період Стародавнього світу і 
середньовіччя (1) 

Податкові відносини носять розрізнений, безсистемний 
характер 

Період до 30-х рр. ХХ ст. (2) Податкові відносини набувають регламентованого, зако-
нодавчого характеру 

З 30-х по 50-ті рр. ХХ ст. (3) Розвиток теорії державного регулювання в області подат-
кових відносин 

З 50-х рр. ХХ ст. до кінця ХХ 
ст. (4) 

Податкове регулювання використовується як інструмент 
прискорення відтворення НТП і його найважливішої 

складової – інтелектуального потенціалу 
З початку ХХІ ст. (5) Формування нових податкових відносин у трансформова-

ній економічній системі в умовах розвитку інформацій-
них технологій 

Таблиця 2 
Характеристика етапів еволюції податкових відносин 

Етап Особливості 
1 2 

1 

Період роздробленості, слабкість державної влади, податки носять випадковий 
характер, держава не має постійного професійного інституту справляння подат-
ків. Податки переважно сплачували пригноблені верстви населення (бідняки або 
підкорені племена, держави). Наукова основа справляння податків відсутня 

2 

Формуються теоретичні погляди на сутність податків. Ці погляди переважно 
підтримують інтереси капіталізму, захищають інтереси приватної власності, 
розвивають ідею невтручання держави у господарську діяльність власників. 
Державна влада укріплюється, що викликає необхідність утримувати сильну ар-
мію і чиновницький апарат. У свою чергу це вимагає збільшення державних ви-
трат. У цей період виникають перші професійні фінансові установи, які встанов-
люють податки, визначають механізм їй справляння та контролюють цей про-
цес. Податки отримують законодавче закріплення і справляються переважно в 
грошах. 
У наукових поглядах сутність і призначення податків неодноразово переосмис-
лювалося, що частково пов’язано із формуванням різних напрямів економічної 
думки та динамічним розвитком капіталізму. Так, у XV-XVI ст. домінували по-
гляди меркантелістів, які не розглядали податок як головне джерело доходів 
держави. У XVІІ т. з’являються теорії, які розглядають податку як плату грома-
дян за послуги держави, зокрема захисту від зовнішніх ворогів і забезпечення 
особистої безпеки громадян 
У VIII ст. класики економічної теорії вперше намагаються осмислити роль по-
датків як регулятора економічних процесів. У цей період відбувається концен-
трація влади, податки стають основою державних доходів. У поглядах економіс-
тів (А. Сміта, Д. Рікардо) знаходять своє відображення ідеї стосовно невідворот-
ності податків, які мали на меті примирити населення із необхідністю сплачува-
ти податки та відобразити інтереси промислової буржуазії, яка прагнула обме-
жити державне втручання у свою діяльність. 
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Продовження додатку Ж 
Продовження таблиці 2 

1 2 

2 

У ХІХ ст. погляди на оподаткування змінюються під впливом економічної кризи 
перевиробництва, яка показала необхідність державного втручання в економіку. 
Держава має взяти на себе обов’язки по соціальному забезпеченню, розвитку 
науки, інфраструктури тощо. Окрім фіскальної функції податків вчені почина-
ють розглядати регулюючу. Однак на податкові пільги погляди були неоднозна-
чні, так Д.С. Мілль не підтримує застосування податкових пільг, вважаючи їх 
махінаціями. 
На початку ХХ ст. значний вплив на розвиток теорії оподаткування справили 
погляди німецьких вчених, які обґрунтували сутність податків як продуктивного 
споживання капіталу. 

3 

Дж. Кейнс і його послідовники пропонували управляти динамікою сукупного 
попиту через податки. Кейнс вважав, що податки діють в економічній системі як 
«вбудовані механізми гнучкості». Був прихильником прогресії в оподаткуванні 
та обгрунтовував необхідність вилучення заощаджень за допомогою податків, 
оскільки вони є пасивним джерелом доходів і не вкладаються у виробництво. 

4 

Зростає роль регулюючої функції податків. Податки визначають не тільки роз-
мір державних доходів, але і визнаються чинником, що визначає масштаби дер-
жавного втручання в економіку. 
Відбуваються процеси реформування податкової політики, обумовлене зростан-
ням дефіцитів бюджетів. 

5 

Посилення міжнаціональних зв’язків у результаті активного розвитку інтегра-
ційних процесів у світовій економіці і пов’язаних з цим тенденцій гармонізації 
податкових систем. Акценти в оподаткуванні робляться на посиленні його регу-
люючих ефектів, що обумовлює зниження ставок корпоративних прибуткових 
податків. 
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Додаток И 
Підходи до визначення сутності податкового навантаження 

Автор Підхід 
1 2 

А. Азріліан , 
О. Вилкова, 
Д. Мельник 

Податковий тягар – як ступінь, рівень економічних обмежень, що 
накладаються на платників податків, які обумовлені відрахуванням 
коштів на сплату податків, відволіканням їх від інших можливих 
напрямків їх використання374 

О. Найденко 
 

Вважає показник податкового навантаження основним критерієм 
успішності податкової системи. Податкове навантаження характе-
ризує частку нарахованих податків і зборів, які має сплатити плат-
ник податків для поповнення доходної частини бюджетів різних 
рівнів Він розподіляє існуючі визначення податкового тягаря на 
три групи: 
1) під податковим тягарем на рівні господарюючого суб’єкта розу-
міється відносний показник, що характеризує частку нарахованих 
податків у доходах, обчислених з урахуванням вимог податкового 
законодавства з формуванням різних елементів податку; 
2) під податковим навантаженням (тягарем) на рівні держави розу-
міється співвідношення суми податкових платежів та сукупного 
національного продукту; 
3) під податковим тягарем розуміють узагальнену характеристику 
дії податків, що вказує на частку вилучень у сукупному доході 
держави, а також у доходах окремих категорій платників375. 

М. Кучерявенко 
 

Оперує терміном «податковий тиск» і розмежовує його таким чи-
ном: 
1 рівень – тиск безпосередньо податкових важелів; 
2 рівень – тиск всієї групи податків, зборів і платежів; 
3 рівень – використання механізму пільг платниками податків. 
При цьому податковий тиск перерозподіляється від одних платни-
ків податків до інших376 

В. Бурлуцький  
 

Податковий тягар визначає як питому вагу податків у ВВП. Для 
оцінки податкового тягаря використовує 4 коефіцієнти: 

%100×=
ВВП
ПКп  (1)

П – податки; 
ВВП – валовий внутрішній продукт; 

%1002 ×
+

=
ВВП

ЗП
К с

п  
(2)

Зс – збори у соціальні фонди. 
 

                                                 
374 Новый экономический и юридический словарь/ Сост. А.Н. Азрилиян. – М.: Ин-т новой 
экономики, 2003. – 1088 с.; Вылкова Е. Налоговое планирование [учеб. пособие]/ Е. Вылкова, 
М. Романовский. – СПб.: Питер, 2004. – С.476.; Мельник Д.Ю. Налоговый менеджмент 
[учеб. пособие]/ Д. Мельник. – М.: Финансы и статистика, 1999. – С.46-47. 
375 Найденко О.Є. Економічний зміст податкового навантаження та фактори, що зумовлюють 
його рівень. В кн. Проблеми розвитку податкової політики та оподаткування: [монографія]/ 
За заг. ред. проф. Ю.Б. Іванова. – Х.: ВД «ІНЖЕК». – С. 150. 
376 Кучерявенко Н.П. Налоговое право [учебник]/ Н. Кучерявенко. – Харьков: Легас, 2004. – 
488 с. 
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Продовження додатку И 
 

1 2 

В. Бурлуцький 
 

%1003 ×
++

=
ВВП

ВЗП
К пс

п  
(3)

Вп – витрати платників податків. 

%1004 ×
+++

=
ВВП

ВЗПП
К псб

п  
(4)

Пб – податковий борг. 
Тобто, Кп4 – це теоретичний податковий тягар, бо враховує подат-
ковий борг на кінець року377 

Методика департа-
менту податкової по-
літики Міністерства 
фінансів Російської 

Федерації 

Податковий тягар – питома вага податків у загальній виручці378 

М. Крейніна  

%100
)(
•

−

−−
=

СВВ
ПСВВ

ПН ф ,  (5)

де В – загальна сума виручки від реалізації; 
СВ – витрати на виробництво продукції, за вирахуванням непрямих 
податків; 
Пф – фактичний прибуток, що залишається в розпорядженні під-
приємства після сплати всіх податків379 

О. Кирова, 
М. Литвин, 
А. Кадушина, 
Н. Михайлова 

Податкова навантаження – це питома вага податків у виручці, або у 
базі оподаткування, або джерелі сплати податку380 

 
 
 

                                                 
377 Бурлуцький Б.В. Вплив використання податкового потенціалу на податкові доходи Украї-
ни/ Б. Бурлуцький// Вісник ДонДует. Економічні науки. – 2006. – №4/2 (32). – С.34 – 45. 
378 Злобина Л.А. Практика оптимизации налоговой загрузки экономического субъекта/ 
Л.А. Злобина, М.М. Стажкова. – М.: Академич. Проект, 2003. – 112 с.; Методические реко-
мендации по составлению плана-графика проведения плановых выездных проверок субъек-
тов хозяйствования, утвержденные приказом ГНАУ от 28.03.2008 г. № 201.// Бухгалтерия. – 
2008. – №16. – С. 20 – 31. 
379 Вылкова Е. Налоговое планирование [учеб. пособие]/ Е. Вылкова, М. Романовский. – 
СПб.: Питер, 2004. – С.476.; Злобина Л.А. Практика оптимизации налоговой загрузки эконо-
мического субъекта/ Л.А. Злобина, М.М. Стажкова. – М.: Академич. Проект, 2003. – 112 с. 
380 Злобина Л.А. Практика оптимизации налоговой загрузки экономического субъекта/ 
Л.А. Злобина, М.М. Стажкова. – М.: Академич. Проект, 2003. – 112 с.; Кадушин А. Насколь-
ко посильно налоговое бремя/ А. Кадушин, Н. Михайлова//[Електронний ресурс]. – Режим 
доступу:www.cfin.ru.; Кирова Е.А. Методология определения налоговой нагрузки на хозяй-
ственные объекты/ Е. Кирова// Финансы. – 1998. – №9. – С. 30.; Литвин М.И. Налоговая на-
грузка и экономические интересы предприятия/ М. Литвин// Финансы. – 1998. – №5. – С. 
29 – 31. 
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Продовження додатку И 
1 2 

Лист ДПАУ ВР
ППНвр = , (6)

де П – сума всіх нарахованих податків; 
ВР – виручка від реалізації продукції (робіт, послуг). 

Методичні рекоме-
ндації № 201 

%100×=
доходу  валоовго  огоскоригованСума 
прибутокна податку  гонарахованоСума 

ПнП ПВ  (7)

ПВ ПнП – податкова віддача податку на прибуток 

%100×=
поставкиобсяг  Загальний

ПДВ гонарахованоСума ПДВ ПВ  
(8)

 

М. Жежера  

Податковий тягар: 

1−
−

=
ф

рр
т П

ВВВ
П  

(9)

Пт – податкове навантаження; 
Вр – виручка від реалізації (без ПДВ та непрямих податків); 
ВВ – витрати на виробництво реалізованої продукції (без враху-
вання сум податків, сплачених за рахунок собівартості); 
Пф – фактичний прибуток підприємства після сплати податків381 

Є. Балацький Податкове навантаження – відношення всіх сплачених податків до 
виручки від реалізації382 

Інститут проблем 
перехідного періоду 

Податкове навантаження – відношення сплачених податків до дода-
ної вартості 

О. Кірова Пн=(Т – Тндфл)/ (ВСС+ВП)                                                          (11) 
де Т – сума сплачених податків; Тндфл – сума сплаченого податку з 
доходів фізичних осіб; ВСС – додана вартість за мінусом амортиза-
ції;ВП – позареалізаційний прибуток. 

Є. Бережний  
 

При розрахунку податкового навантаження враховує на макрорівні, 
крім загальновизнаних складових, враховувати також суму фінан-
сових санкцій за порушення податкового законодавства та суми 
пільг, що надаються окремим суб’єктам господарювання; на мікро-
рівні – виходити з положень теорії перекладення податків383  

А. Соколовська 

Розмежування понять „податковий тягар” та „рівень оподатку-
вання” є передумовою для прийняття ефективних рішень у сфері 
державних фінансів і коректних оцінок фіскальної політики урядів. 
Так, поняття „податковий тягар” є узагальненим теоретичним вира-
зом ефектів впливу оподаткування на економіку і суспільство. У 
свою чергу, рівень оподаткування економіки характеризує фіскаль-
ну ефективність податкової системи384 

                                                 
381 Жежера М. Визначення міри податкового тягаря і його вплив на фінансовий стан підпри-
ємства/ М. Жежера// Економіка, фінанси, право. – 1999. – №9. – С. 38. 
382 Балацкий Е.В. Анализ влияния налоговой нагрузки на экономический рост с помощью 
производственно-институциональных функций/ Е.В. Балацкий // Проблемы прогнозирова-
ния. – 2003. – № 2. – С. 88-105. 
383 Бережний Є.Б. Податкове регулювання підприємницької діяльності/ Є. Бережний: авто-
реф. дис. канд. ек. наук. спец. 08.06.02 – підприємництво, менеджмент, маркетинг. – Х.: 
ХДЕУ, 2000. – С.10. 
384 Соколовська А.М. Теоретичні засади визначення податкового навантаження та рівня опо-
даткування економіки/ А. Соколовська// Фінанси України. – 2006. – №7. – С. 4-12 
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Продовження додатку И 
1 2 

В. Лановий. 
І. Акімова  

Рівень податкового навантаження оцінено як сукупність податкових 
вимог відносно доданої вартості (доходу)385 

І. Лютий, 
В. Тропіна  

Оперують поняттям «індекс податкового тягаря»386 

В. Глухов, І. Дольде  
Податкове навантаження як співвідношення загальної суми подат-
ків і платежів, внесених підприємством…, до доданої вартості в 
процесі виробництва і реалізації товарів і послуг387 

А. Бризгалін  
Узагальнений показник, що характеризує роль податків в житті сус-
пільства і визначається як відношення загальної суми податкових 
зборів до сукупного національного продукту388 

Д. Чернік  
Величина, що характеризує частку податкових відрахувань в за-
гальному обсязі виробництва і доходів, похідна величина від моделі 
ринкової економіки, що реалізовується389 

В. Пансков  Відношення суми сплачених в країні податків до ВВП390 

І. Майбуров  

ПТ= (ФН+З)/(ПО-ТСЕ-А)-100 
ПТ=(ФН+З)/(ВВП-ПО)*100 
ФН – фактичні надходження обов’язкових платежів у бюджетну 
систему; З – заборгованість за обов’язковими платежами; ТСЕ – ве-
личина ВВП, створеного тіньовим сектором економіки; ПО – при-
ховані оплата праці й змішані доходи, що використовуються при 
обчисленні ВВП; А – амортизаційні відрахування391. 

Джерело: складено автором 

                                                 
385 Концепція реформування податкової системи України. Підготовлено робочою групою Се-
кретаріату Президента України у складі В.Ланового, І.Акімової, М.Альперова та ін. Київ, ве-
ресень, 2005 р. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: www.uspishnaukraina.com.ua 
386 Лютий І. Концепція реформування податкової системи України та конкурентоспромож-
ність національної економіки/ І. Лютий, В. Тропіна// Економіка України. – 2007.– №8. С.19-
27. 
387 Глухов В. В. Налоги: теория и практика [учеб. пособие]/ В. В. Глухов, И. В. Дольдэ. – 
СПб. : «Специальная литература», 1996. – С.78-79. 
388 Брызгалин А. Правовые вопросы нового налогового администрирования в 2007 году/ 
А. Брызгалин // Хозяйство и право. – 2007. –№ 3. – С.3. 
389 Черник Д.Г. Основы налоговой системы [учеб. пособие]/ Д. Черник. – М., 2000. – С. 445. 
390 Пансков В. Налоги и налогообложение в Российской Федерации [монография]/ 
В. Пансков. – М., 2002. – С. 85 
391 Податкова політика: теорія, методологія, інструментарій [навч. посібник]/ Під ред. д-ра 
екон. наук, проф. Іванова Ю.Б., д-ра екон. наук, проф. Майбурова І.А. – Х.: ВД «ІНЖЕК», 
2010. – С. 149. 
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Додаток К 
Динаміка міжнародної інвестиційної позиції, млн. дол. 

Показники На 
01.01.02 

На 
01.01.03 

На 
01.01.04 

На 
01.01.05 

На 
01.01.06 

На 
01.01.07 

Прямі інвестиції за 
кордон 156 144 166 198 467 344 

Портфельні інвестиції 30 28 26 43 48 63 
Цінні папери, що да-
ють право на участь у 
капіталі 

20 19 23 40 36 56 

Прямі інвестиції в 
Україну 4801 5924 7566 9606 17311 23125 

В т.ч. акціонерний ка-
пітал та реінвестовані 
доходи 

4801 5648 7152 9047 16477 21182 

Інший капітал - 276 414 559 834 1943 
Портфельні інвестиції 2980 3293 4065 6391 9191 12861 
Цінні папери, що да-
ють право на участь в 
капіталі 

763 668 464 589 796 1248 

Інші інвестиційні зо-
бов’язання 18185 18786 19796 24286 29589 40956 

Чиста міжнародна ін-
вестиційна позиція -19746 -20327 -20390 -24364 -28801 -19919 

Показники На 01.01.08 На 01.01.09 На 01.01.10 На 01.01.11 На 01.01.12 
Прямі інвестиції за 
кордон 6077 7005 7262 7958 8117 

Портфельні інвестиції 103 49 79 94 139 
Цінні папери, що да-
ють право на участь у 
капіталі 

88 45 73 67 74 

Прямі інвестиції в 
Україну 38059 46997 52021 57985 64513 

В т.ч. акціонерний ка-
пітал та реінвестовані 
доходи 

34980 42748 46943 52092 57393 

Інший капітал 3079 4249 5078 5893 7120 
Портфельні інвестиції 18618 17059 15567 20034 21743 
Цінні папери, що да-
ють право на участь в 
капіталі 

2082 2304 2421 2773 3588 

Інші інвестиційні зо-
бов’язання 60340 82655 85172 94192 100961 

Чиста міжнародна ін-
вестиційна позиція -26699 -40199 -40247 -38785 -46301 

Джерело: побудовано за даними офіційного веб-сайту Національного банку України/ 
www.bank.gov.ua 

http://www.bank.gov.ua/�
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Додаток Л 
ФАТФ-рекомендації 

у сфері протидії відмиванню грошей та фінансування тероризму 
1. «Відмивання грошей» повинно розглядатися як злочин. 
2. Для доведення провини необхідно, щоб умисел чи поінформова-

ність, необхідні для доведення злочину відповідали Віденській та Палермські 
конвенції. Також має бути передбачено відповідальність юридичних і фізичних 
осіб. 

3. У законодавстві повинні бути передбачені можливість конфіскації 
легалізованого майна, доходів від легалізації, інструментів, які були використа-
ні чи які у перспективі могли б використовуватися для відмивання грошей, або 
майна аналогічної вартості. 

4. Законодавство країни про захист таємниці фінансових установ не 
повинно перешкоджати реалізації Рекомендаціям ФАТФ. 

5. Фінансові установи не повинні вести анонімні рахунки або рахунки, 
які відкриті на вигадані імена. Фінансові установи повинні проводити моніто-
ринг операцій клієнта. 

6. Фінансові організації до політичних діячих повинні застосовувати 
ряд додаткових вимог. А саме: використовувати відповідні системи управління 
ризиками для визначення того, чи є клієнт політичним діячем; отримувати     
дозвіл старшого керівництва на встановлення ділових відносин з такими клієн-
тами; застосовувати розумні заходи для встановлення джерела добробуту і 
джерела грошових коштів; здійснювати поглиблений постійний моніторинг ді-
лових відносин. 

7. Фінансові організації повинні проявляти підвищені вимоги до    
транскордонних кореспондентських банків і фінансових установ. Заборонити 
вести справи з банками, стосовно яких немає впевненості, що вони проводять 
такі ж заходи по контролю за клієнтами і збиранню інформації про них. 

8. Фінансові організації повинні проявляти підвищену пильність до  
загроз з точки зору відмивання доходів, які можуть походити від нових або     
розроблених технологій, які підвищують ступінь анонімності, і застосовувати 
заходи, якщо це необхідно, для попередження їх застосування у схемах відми-
вання доходів. 

9. Дозволено використовувати фінансових посередників для залучен-
ня клієнтів при цьому якщо роботу по перевірці клієнта веде посередник, то за 
її якість відповідає, передусім, сама фінансова організація. 

10. Архіви з інформацією про клієнтів і всіх операціях повинні зберіга-
тися мінімум 5 років від дня припинення відносин з клієнтом. 

11. Фінансові організації повинні звертати особливу увагу на складні, 
незвичайно великі угоди і вимагати письмових пояснень для вивчення підстав 
угод. 

12. Вимоги по контрою за клієнтами повинні розповсюджуватися не 
тільки на фінансові організації, але і на агентів по операціях з нерухомістю, ка-
зино, адвокатів, торговців ювелірними виробами, юристів, нотаріусів, інших 
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незалежних юридичних консультантів і бухгалтерів. Зокрема, коли вони допо-
магають реєструвати компанії і наповнювати їх статутний капітал, а також осіб, 
які надають послуги по створенню та адмініструванню компаній і трастів. 

13. Фінансові організації зобов’язані повідомляти про підозрілі опера-
ції, пов’язані з отриманнях доходів від злочинної діяльності або фінансуванням 
тероризму, у підрозділи фінансової розвідки. 

14. Фінансові організації , які повідомили про підозрілі операції, та їх 
посадові особи, звільняються від відповідальності перед клієнтами за розкриття 
їхніх таємниць. 

15. Фінансові організації повинні розробити і запровадити спеціальні 
алгоритми поведінки по боротьбі з відмиванням грошей і фінансуванням теро-
ризму. 

16. Інформувати про «підозрілі операції» зобов’язані також юристи, 
аудитори і бухгалтери. 

17. На рівні держави повинна забезпечуватись можливість застосуван-
ня ефективних санкцій стосовно юридичних і фізичних осіб, які порушують зо-
бов’язання про боротьбу з відмиванням грошей чи фінансуванням тероризму. 

18. Заборонено створення «банків-ширм» і встановлення відносин з 
«банками-ширмами». 

19. Необхідність застосування заходів для виявлення чи від слідкуван-
ня випадків фізичного переміщення готівкових грошових коштів через кордон і 
оборотних документів на пред’явника. 

20. Країни повинні розглядати питання про розповсюдження рекомен-
дацій ФАТФ на інші види діяльності, які не відносяться до фінансової і являють 
ризик з точки зору відмивання грошей або фінансування тероризму. 

21. Фінансові організації повинні відноситися з підвищеною увагою до 
угод і операціях з особами з країн, які не досить повно виконують рекомендації 
ФАТФ. 

22. Всі принципи і рекомендації ФАТФ повинні розповсюджуватися на 
філії і дочірні компанії з переважаючою дольовою участю, що знаходиться за 
кордоном. 

23. Фінансові організації повинні функціонувати під належним контро-
лем зі сторони держави. Щоб злочинці та їх спільники не могли б контролюва-
ти або впливати на їх діяльність. 

24. Для не фінансових організацій (юристів, аудиторів, агентів-
інкорпораторів та ін.) повинні бути введені системи контролю за дотриманням 
правил ФАТФ. 

25. Компетентні органи зобов’язані розробити інструкції для кожного 
виду бізнесу про правила контролю і боротьби з можливим відмиванням гро-
шей і фінансуванням тероризму. 

26. На рівні держави повинна бути створена національна організація  
по боротьбі з відмиванням грошей. 

27. Правоохоронні органи повинні мати право розслідувати справи про 
відмивання грошей отриманих злочинним шляхом і нести відповідальність за 
проведення розслідувань по відмиванню грошей і фінансуванню тероризму. 
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28. При проведенні розслідувань за фактом відмивання грошей компе-
тентні органи в праві отримувати документи  та інформацію у рамках розсліду-
вань по відмиванню грошей. 

29. Наглядаючий орган має право проводити перевірки організацій для 
контролю дотримання фінансовими установами вимог по боротьбі з відмиван-
ням грошей і фінансуванням тероризму, включаючи право проводити інспекції. 

30. Держава повинна забезпечити свої органи, задіяні у боротьбі з від-
миванням грошей, адекватними фінансовими, людськими і технічними ресур-
сами. 

31. Між правоохоронними і наглядовими органами повинна бути вста-
новлена система співпраці і координації дій. 

32. Компетентні органи повинні вести статистику по отриманих і роз-
повсюджених повідомленнях про підозрілі угоди; по розслідуваннях, судових 
переслідуваннях і судових справах у зв’язку із справами про відмивання гро-
шей і фінансування тероризму. 

33. Країна повинна забезпечити наявність адекватної, точної і сучасної 
інформації про бенефіціарного власника юридичної особи. 

34. Держава повинна вжити заходів про попередження незаконного ви-
користання юридичних утворень, довірчих фондів. 

35. Країни повинні вжити заходів щодо приєднання до Віденської Кон-
венції, Палермської Конвенції і Міжнародної Конвенції ООН про боротьбу з 
фінансуванням тероризму 1999 р. і повного їх виконання. 

36. Країни повинні безперешкодно надавати інформацію іншим держа-
вам в контексті відмивання грошей. 

37. Країни повинні надавати одна одній допомогу і підтримку у розслі-
дуваннях відмивання грошей, навіть якщо в одній з країн такі дії не є злочином. 

38. Країни повинні забезпечити підтримку іноземним державам у по-
шуку, конфіскації і заморожуванні активів, які мають відношення до відмиван-
ня грошей. 

39. Країни повинні визнати відмивання грошей злочином, який можу 
слугувати підставою для екстрадиції. 

40. Країни повинні полегшити обмін інформацією між спеціальними 
органами всіх країн, не відмовляти у наданні інформації, навіть якщо вона є ба-
нківською таємницею. 

41. Кожній країні варто терміново вжити необхідні дії по ратифікації і 
застосуванню Міжнародної конвенції ООН про боротьбу з фінансуванням те-
роризму від 1999 р. 

42. Кожній країні варто встановити кримінальну відповідальність за 
фінансування тероризму, терористичних актів і терористичних організацій. При 
цьому варто передбачити, що вказані дії відповідно  з національним законодав-
ством визнаються як злочини, що є вихідними для відмивання капіталів. 

43. Кожні країні на виконання резолюцій ООН з питань попередження 
фінансування терористичних актів варто вжити необхідні заходи і терміново 
заморозити грошові кошти та інші активи, що знаходяться у розпорядженні те-
рористів, осіб, які здійснюють фінансування терористичної діяльності, а також 
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терористичних організацій. 
44. Фінансові установи або інші організації повинні повідомляти про 

підозрілі операції, пов’язані з терористичною діяльністю. 
45. На підставі міжнародних договорів кожній країні варто надавати 

підтримку іншим державам з питань, пов’язаних з фінансуванням тероризму, 
терористичних актів або терористичних організацій. 

46. Кожній країні варто пересвідчитися. Що особи, які здійснюють пе-
рекази грошових коштів чи активів через неофіційні системи, володіли відпо-
відною ліцензією і дотримувалися всіх рекомендацій ФАТФ. 

47. Країнам варто зобов’язати свої фінансові установи отримувати точ-
ні і достовірні відомості про клієнта. 

48. Країнам варто переглянути чинне законодавство, яке регулює       
діяльність організацій, які можуть неправомірно використовуватися з метою 
фінансування тероризму. Найбільший ризик мають некомерційні організації. 

49. Країни повинні мати заходи для виявлення фізичного переміщення 
через кордон готівкових грошових коштів і цінних паперів на пред’явника, 
включаючи систему декларування або інше обов’язкове інформування. 
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Додаток М 
Вихідні дані для побудови моделі 

ВВП, млрд. грн.  Видатки бюджету, млрд. грн. Дефіцит бюджету, млрд. грн.  
101,61 28,9 0,8 
124,19 31,35 0,8 
120,28 36,38 -0,2 
147,02 39,42 -0,25 
155,3 50,22 -5,3 
189,81 52,28 -5,7 
198,65 66,74 -3,51 
242,79 75,26 -3,49 
244,84 82,48 -1,8 
299,2 92,5 -1,9 
345,94 104,69 -3,8 
374,76 122,9 -3,9 
426,6 145,5 -6,4 
521,43 163,67 -7,8 
438,38 144,4 -18,1 
474,9 162,92 -19,2 
497,9 166,23 -30,3 
584,6 211,56 34,4 
618,8 200,11 -10,5 
697,7 216,79 -12,6 

Джерело: складено автором 
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