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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
Фіскальна політика держави на�

лежить до найдієвішого засобу мак�
роекономічного регулювання. Вона
використовує широкий спектр
інструментів прямого та непрямого
впливу на різні сфери розвитку краї�
ни. Світовий досвід довів, що на ос�
нові раціонального використання
фіскальних механізмів держава
здатна забезпечувати високу динамі�
ку зростання, виконувати свої соц�
іальні функції, стимулювати інвес�
тиції та інновації, закладати надійну
основу стабільного розвитку регі�
онів, галузей, а також забезпечува�
ти необхідний рівень заощадження
та нагромадження капіталу. Так, з
1913 по 1995 р. питома вага держав�
них видатків у ВВП індустріально
розвинених країн зросла в середньо�
му з 12% до 45% [3]. Водночас на сьо�
годні в Україні не достатньо дослід�
жені питання впливу фіскальної си�
стеми на фінансовий стан суб'єктів
господарювання України та процеси
їх капіталоутворення, тобто тих
учасників, які вносять основний
вклад у  доходи фіскальної системи
та визначають її поточні і довгостро�
кові перспективи.
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У статті здійснено аналіз загальних параметрів фіскальної систе0
ми України у порівнянні із основними фінансовими показниками гос0
подарської діяльності  та результатами процесів капіталоутворення
підприємств. Розраховано коефіцієнти фінансової спроможності,
зміни структури та вартісної оцінки капіталу, що свідчить про гострі
проблеми формування капіталу підприємств та необхідність впрова0
дження ефективних фіскальних важелів впливу на ці процеси.

ванні фіскальної політики та ме�
ханізмів і інструментів її впливу. У
спеціальній науковій літературі зу�
стрічається здебільшого два підходи
до визначення сутності та функціо�
нального призначення фіскальної
політики. Фіскальна політика визна�
чається як бюджетно�податкова, або
бюджетна і пов'язується із системою
впливу на економіку за допомогою
державних видатків і податків через
фіскальну та регулюючу функції [7,
c. 6]. Фіскальна функція визнається
головною, оскільки забезпечує пере�
розподіл та мобілізацію державою
фінансових ресурсів для виконання
визначених Конституцією функцій.
Регулююча функція проявляється
через здатність податків впливати на
поведінку суб'єктів господарювання,
створення умов для розширеного
відтворення, нагромадження різних
форм капіталу тощо. Проте, як
свідчить проведене нами досліджен�
ня, при визначенні пріоритетів та
механізмів фіскальною політикою
України не повною мірою врахову�
ються тенденції фінансового стану і
зміни показників капіталу суб'єктів
господарювання. З огляду на по�
гіршення вартісних та структурних
характеристик капіталу вітчизняних
підприємств (табл. 1), можна висло�
вити думку, що фінансові аспекти
економічного зростання, що виника�
ють у сфері виробничої діяльності
підприємств, не стали поки що домі�

нантою економічної стратегії та
предметом державного впливу [11].
Проте, за опитуванням у 2004 р.,
45,5% респондентів вважали, що не�
обхідно об'єднати державне управ�
ління з ринковими механізмами [5, с.
16]. У цьому аспекті саме тенденції
формування капіталу підприємств та
фінансового стану мають бути пред�
метом економічного аналізу нау�
ковців та сферою для ухвалення
стратегічних рішень виконавчою вла�
дою. Як зазначають учені, політика
держави повинна бути науково об�
грунтованою, тобто виходити із
вірогідних, підтверджених логічно та
емпірично відомостей, які б дозволя�
ли адекватно описувати суспільні
процеси і прогнозувати їх розвиток
[2, с. 4]. Оскільки у сфері капітало�
утворення підприємств мають місце
загрозливі тенденції,  формування
достатніх фінансових ресурсів еко�
номічного зростання на основі збіль�
шення капіталу підприємств, має, на
наш погляд, стати головним пріори�
тетом соціально�орієнтованої стра�
тегії держави.

НЕВИРІШЕНІ РАНІШЕ ЧАСТИНИ
ЗАГАЛЬНОЇ ПРОБЛЕМИ

Відомо, що основним принципом
регулювання економічного розвитку
є збалансування попиту і пропозиції.
Вплив на пропозицію фіскальна си�
стема може здійснювати через опо�
даткування виробництва і регулю�
вання процесів формування капіта�
лу підприємств, його руху та зміни
форм, а також стимулювання приро�
щення капіталу та визначення ефек�
тивних напрямів його використання.
До найбільш поширених засобів по�
даткового регулювання традиційно
відносять зниження податкових ста�
вок і надання податкових пільг. При
розробленні пріоритетів податково�
го регулювання державі надається
можливість визначати оптимальні
пропорції перерозподілу ВВП через
бюджет і соціальні фонди та норми
споживання і нагромадження капі�
талу. Однак для здійснення по�
рівняльного аналізу параметрів
фіскальної системи та фінансових
показників підприємств, що можуть
характеризувати фіскальні важелі
впливу на пропозицію та капітало�
утворення, поки що не розроблено
відповідної методики та не визначе�
но оптимально достатній перелік та�
ких показників. Це не дозволяє
здійснювати цілісний та предметний
аналіз процесів капіталоутворення
підприємств та вживати адекватні
заходи впливу на державному рівні
через впровадження адекватних ме�
ханізмів і інструментів фіскальної
політики.  Тому у статті ми ставили
завдання сформувати перелік показ�
ників, що характеризують загальні
параметри фіскальної системи та
фінансові показники  господарської
діяльності підприємств для здійснен�
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ня аналізу ефективності впливу
фіскальної системи на фінансовий
стан і процеси капіталоутворення
суб'єктів економіки.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО
МАТЕРІАЛУ

З метою аналізу впливу фіскаль�
ної системи на фінансові результати
підприємств та капіталокутворення
вважаємо за необхідне представити
ряд статистичних даних, що харак�
теризують з 2000 р. динаміку капіта�
лу підприємств, інвестиції, стан їх
фінансової спроможності, накопи�
чення боргів, рівень забезпеченості
власними оборотними засобами
тощо (табл. 1).

На основі узагальнених даних
балансів українських підприємств та
Методичних рекомендацій щодо ви�
явлення ознак неплатоспромож�
ності підприємства та ознак дій з
приховування банкрутства, фіктив�
ного банкрутства чи доведення до
банкрутства, затверджених наказом
Міністерства економіки України від
19.01.2006 № 14, нами були розрахо�
вані фінансові коефіцієнти, що грун�
туються на вартісних оцінках різних
складових капіталу підприємств.
Значення цих коефіцієнтів показало,
що усі вони знаходяться за нижньою
межею критично допустимих пара�
метрів. Такі тенденції, на наш по�
гляд, мають стати сигналом для пе�
регляду підходів фіскального  регу�
лювання.

Особливо небезпечними тенден�
ціями ми вважаємо погіршення вар�
тісних та структурних характерис�
тик капіталу суб'єктів господарю�
вання. Цей аспект наукового аналі�
зу та фіскального впливу є дуже
важливим, оскільки мають місце спе�
цифічні процеси: збільшення дефіци�
ту власних оборотних засобів украї�
нських підприємств, посилення дис�
пропорцій вартісних величин і струк�
турних характеристик капіталу, по�
гіршення показників фінансової не�
залежності, загрози банкрутства,
ліквідності та ін. (табл. 1). Так, обсяг
сукупного капіталу підприємств по
відношенню до ВВП з 2000 р. по 2006 р.
зменшився з 457% до 339%, а обсяг
власного капіталу — з 246% до 149%.
При цьому позичковий капітал зни�
зився на значно меншу величину — з
202% до 184%. Тобто спостерігаєть�
ся нарощення номінальних обсягів
позичкового капіталу (за 2000�2006
рр. він збільшився з 343 млрд грн. до
988 млрд грн. (у 3 рази), у той час як
власний капітал зріс лише у 1,9 рази).
Отже, в оцінці спроможності
підприємств своєчасно та в повних
обсягах сплачувати податки і пла�
тежі особливо гостро стоїть пробле�
ма надмірної концентрації позичко�
вого капіталу. В умовах дефіциту
ліквідних засобів вони позитивно не
налаштовані сплачувати податки, не�

залежно від того, які ставки податків
і як визначається податкова база.
Переважання у фінансуванні позич�
кового капіталу над власним формує
поведінку, яка провокує прихову�
вання прибутків, тінізацію грошових
потоків, маніпулювання із податко�
вими деклараціями тощо. Така ситу�
ація вимагає особливих підходів при
визначенні  фіскальних механізмів
впливу на економічний розвиток і, у
першу чергу, на процеси формуван�
ня власного капіталу як основи
фінансової і інвестиційної незалеж�
ності підприємств.

Проаналізуємо загальні пара�
метри фіскальної системи України за
2005—2006 рр. у порівнянні з фінан�
совими показниками підприємств. За
нашими розрахунками, сукупні до�

ходи фіскальної системи України з
урахуванням соціальних фондів за
2006 р. становили 254,8 млрд грн.
Виробничі структури відповідно до
Національних рахунків України за
2006 рік із врахуванням податків на
імпорт та платежів у соціальні фон�
ди у фіскальну систему внесли 168,6
млрд грн. (66,2 % усіх доходів). Реш�
та доходів фіскальної системи, за на�
шими розрахунками, включає:

— надходження від приватизації
державного майна — 0,6 млрд  грн.;

— залучення коштів на зовнішньо�
му, внутрішньому ринках і повернен�
ня бюджетних кредитів, фінансуван�
ня за активними операціями) —13,9
млрд грн.;

— податок на доходи фізичних
осіб — 22,8 млрд грн.;

Таблиця 1. Характеристика стану фінансової спроможності,
капіталоутворення та інвестицій підприємств України на кінець року

* без банків та бюджетних установ
Джерело: розраховано та систематизовано автором на основі  статзбірників "Фінанси

України"  за 2001, 2002, 2003 рік; "Діяльність підприємств — суб'єктів підприємницької діяль�
ності" за 2004, 2005, 2006 рік

Бюлетень НБУ, — № 8, 2007.
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Таблиця 2. Загальні параметри фіскальної системи України за 2005—2006 рр.

— неподаткові надходження —
40,5 млрд грн (доходи від власності і
підприємницької діяльності — 12,7
млрд грн; власні надходження бюд�
жетних установ — 15,2 млрд грн; до�
ходи від операцій з капіталом — 3,2
млрд грн.);

—  інші збори та платежі — 8,4
млрд грн.

Виходячи із зазначених даних
про доходи та узагальнені дані про
функціональні видатки, нами сфор�
мовано загальні параметри фіскаль�
ної системи України у частині до�
ходів та витрат (табл. 2). Із загаль�
них доходів фіскальної системи за
2006 рік у обсязі 254,76 млрд грн.,
доходи державного і місцевого бю�
джетів становили 171,8 млрд грн.
(67,4%), соціальних фондів, а саме:
Пенсійного фонду, фонду загально�
обов'язкового соціального страху�
вання, фондів страхування на випа�
док безробіття та від нещасних ви�
падків на виробництві — 68,48 млрд
грн. (26,9%), решту 5,7% — отрима�
но від приватизації державного май�
на, залучення коштів на фінансово�
му ринку, повернення кредитів.

Як свідчить проведений аналіз,
потенційно збільшили доходи фіс�
кальної системи наступні фактори:
переплата податків — 17,4 млрд грн.,
залишок невідшкодованих сум ПДВ —
9,9 млрд грн.  Зменшили доходи
фіскальної системи: податковий

борг — 8,5 млрд грн., надані пільги
— 13,5 млрд грн. Розстрочені та
відстрочені податкові зобов'язання
за 2006 рік становили 4,6 млрд грн., з
них — податок на прибуток — 3 млрд
грн., ПДВ — 1 млрд грн.

Із загальної суми витрат фіс�

кальної системи у обсязі 254,6 млрд
грн. видатки соціальних фондів дор�
івнювали 68,3 млрд грн. (26,8%), ви�
датки на освіту, охорону здоров'я,
культуру — 22,7%, оборону, управ�
ління — 14%, трансферти спожива�
чам — 10%, субсидії виробникам —

Продовження таблиці 2.

 
3.      

 

2005 2006
 

66348 
 

68321 
 

3.1     56729 56586
3.2          5075 6431
3.3             2022 2346
3.4        2521 2959

Джерело: розроблено на основі збірника "Економічні тенденції"/ Міністер�
ство економіки України, квартальний випуск (травень 2007 року)  — К.: Мінеко�
номіки. — 2007; Звіту про виконання Державного бюджету за 2005—2006 рр. /
Міністерство фінансів України.
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8,5%, капітальні видатки — 8,7%,
процентні платежі з погашенням ос�
новної суми боргу — 5,2%, інші ви�
датки — 4%.

Проаналізуємо базові фінансові
показники суб'єктів фіскальної сис�
теми — підприємств (табл. 3), які
сформовані на основі даних про об�
сяги виробництва, параметрів гро�
шових потоків, показників щодо вар�
тісних оцінок та структури капіталу,
ресурсів власного інвестування, по�
казників платоспроможності, забор�
гованості, забезпеченості власними
оборотними активами та ін. Базую�
чись на таких фінансових показни�
ках, можна здійснювати порівняння
параметрів фіскальної системи із по�
казниками діяльності суб'єктів гос�
подарювання з точки зору оцінки їх
вкладу у фіскальну сферу та зворот�
ного впливу фіскальної системи на
фінансову діяльність підприємств та
процеси капіталоутворення. При
цьому необхідно враховувати той
факт, що  надходження платежів до
фіскальної системи забезпечують
органи Державної податкової адмі�
ністрації України з операцій на внут�
рішньому ринку та Державні митні
органи із зовнішніх операцій. Оскі�
льки фінансові показники підпри�
ємств показують обсяги виробницт�
ва в країні на внутрішній і зовнішній
ринок, проведемо окремо їх по�
рівняння із обсягами податків та
зборів, акумульованими податкови�
ми органами та разом митними і  по�
датковими органами.

Згідно з даними Державної по�
даткової адміністрації України аку�
мульовані ними податки, збори та
платежі у 2006 р. дорівнювали 96,1
млрд грн . із 171,8 млрд грн. усіх над�
ходжень до зведеного бюджету, та
Державні митні органи із зовнішніх
операцій зібрали 75,7 млрд грн. Вра�
ховуючи, що податкові органи аку�
мулюють податки та збори на внут�
рішньому ринку, їх дані порівняємо
із показниками національних ра�
хунків, грошових потоків від реалі�
зації продукції, індикаторів ліквід�
ності, власного і позичкового капі�
талу та обсягів власних інвестицій�
них ресурсів CASH�FLOW. Так, за�
гальні сплачені податки та збори за
2006 р. на внутрішньому ринку дорі�
внювали 96,1 млрд грн., перевищив�
ши ліквідні активи підприємств (77,5
млрд грн.) на 24% (що ще раз підтвер�
джує стан незадовільної платоспро�
можності суб'єктів господарюван�
ня). Від обсягу власних інвестицій�
них ресурсів CASH�FLOW сплачені
податки на внутрішньому ринку ста�
новили 62%. Але якщо додати спла�
чені податки із імпортних операцій,
то стан платоспроможності виявить�
ся значно нижчим.

Відносно сукупного капіталу,
який у своїй діяльності використо�
вували у 2006 р. суб'єкти господарю�
вання України (зокрема, 988,2 млрд

грн. — позичковий капітал та 801,9
млрд грн. власний капітал), сплачені
податки та збори на внутрішньому
ринку становили 5,4%. У загальних
грошових потоках від реалізації про�
дукції (без ПДВ та акцизу), сплачені
на внутрішньому ринку податки та
збори теж знаходилися на рівні 5%.
Усі податки сплачені як на внутріш�
ньому, так із імпорту, по відношен�
ню до сукупного капіталу станови�
ли близько 10%.

Накопичений податковий борг у
обсязі 8,5 млрд грн. у 2006 р. повністю
перекрився переплатою податків —
17,4 млрд грн. Отримані пільги ста�
новили 14% від сплачених податків
та 9% від обсягу власних інвестицій�
них ресурсів CASH�FLOW. Отри�
мані субсидії із бюджету також ста�
новили 10�ту частину від  обсягу
власних інвестиційних ресурсів
CASH�FLOW. Із таких пропорцій
можна зробити висновок, що суб'єк�
ти господарювання відчувають ре�
альне податкове навантаження на
ліквідні платіжні ресурси, і саме це
можна вважати головним фактором
в оцінці податкового тиску і форму�
вання поведінки, яка провокує уник�
нення від сплати податків і маніпу�
лювання податковими деклараціями.
Ситуація загострюється через
збільшення із року в рік дефіциту
власних оборотних засобів та по�
гіршення структури капіталу в на�
слідок збільшення позичкового капі�
талу. Але фіскальна система поки що
не враховує ці тенденції і традицій�
но підпорядкована виконанню, пере�
дусім, великих соціальних зобов'я�
зань держави. Про переважно
фіскальну спрямованість бюджетно�
податкової системи в Україні може
свідчити динаміка та співвідношення
власного капіталу суб'єктів господа�
рювання та доходів зведеного бю�
джету (рис. 1).

Так, з 2000 р. власний капітал
зріс лише у 1,6 раз, а бюджетні до�
ходи — у 2,5 раз. Така пропорція
свідчить, що інтенсивність нарощен�
ня бюджетних ресурсів державою
значно вища, ніж капіталу суб'єкта�
ми підприємництва. Цей аспект може
теж розглядатися як посилення по�
даткового навантаження на власний
капітал підприємств та процеси капі�
талоутворення.

Тому головним завданням фіс�
кальної політики, на наш погляд,
враховуючи погіршення вартісних і
структурних характеристик капіта�
лу підприємств, збільшення дефіци�
ту власних оборотних засобів, що
викликає посилення податкового на�
вантаження безпосередньо на влас�
ний капітал, має стати переорієнта�
ція державної політики з фінансово�
донорської підтримки окремих
підприємств і галузей на створення
привабливих умов для підвищення
капіталізації економіки на основі на�
рощення власного капіталу суб'єк�

тами економіки, збільшення внут�
рішніх інвестиційних ресурсів, недо�
пущення розсіювання капіталу та
закріплення його на підприємствах,
де реально створюються матеріальні
блага.

Проте, як свідчить проведене
нами дослідження, в Україні аналіз
процесів капіталоутворення на рівні
підприємств та вплив на них фіскаль�
ної системи грунтовно не вивчаєть�
ся і не вживаються адекватні заходи
впливу. Найчастіше мова йде про
стимулювання ринків капіталу та їх
розвиток. Зокрема, податкове сти�
мулювання ринків капіталу, визначе�
не Розпорядженням Кабінету
Міністрів України від 8.11.2007 №
976�р. "Про схвалення Концепції
Державної цільової економічної
програми модернізації ринків капі�
талу в Україні" [1], передбачає для
стимулювання залучення фінансо�
вих інвестицій через ринки капіталу
звільнення від сплати податку на
прибуток: фінансових установ, що
обслуговують обіг та ведуть облік
цінних паперів (фондових бірж, цен�
трального депозитарію), при умові,
що вони будуть мати статус некомер�
ційних (неприбуткових) організацій,
а також не оподаткування сум еміс�
ійного доходу, сплаченого інвесто�
ром — покупцем акцій на користь
емітента цінних паперів. Крім того,
розпорядженням передбачено:

а) неоподаткування курсових
різниць, що виникають при перера�
хуванні у національну валюту інвес�
тицій на ринку цінних паперів, які
надходять в іноземній валюті;

б) звільнення від оподаткування
майна, коштів та інших передбачених
законодавством форм інвестицій, що
надходять підприємству — платни�
ку податків на виконання інвести�
ційних зобов'язань покупців акцій
під час приватизації такого підприє�
мства;

в) звільнення від сплати податку
на додану вартість фінансових по�
слуг, які надаються професійними
учасниками фінансового ринку в ме�
жах ліцензованих видів діяльності;

г) встановлення єдиних умов
оподаткування інвестиційних до�
ходів фізичних осіб, отриманих за
різними фінансовими інструментами
(банківськими депозитами, інвести�
ційними сертифікатами, акціями
інститутів спільного інвестування,
депозитними сертифікатами, іпотеч�
ними сертифікатами участі, іпотеч�
ними сертифікатами з фіксованою
дохідністю тощо).

Але питання стосовно стимулю�
вання до нарощення власного капі�
талу суб'єктами господарювання, які
із різних причин не мають виходу на
фінансовий ринок, у тому числі че�
рез неспроможність сплачувати ви�
сокі відсотки та проводити емісійну
діяльність з цінних паперів, поки що
не знайшли відображення у норма�
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тивних документах.
Тим часом дефіцит власного ка�

піталу безпосередньо впливає на
стан інноваційно�інвестиційної сфе�
ри в Україні. У 2005 р. інвестиції
здійснювали 92 тис. підприємств, що
становить лише четверту частину від
загальної кількості зареєстрованих
підприємств, які подають звітність в
органи державної статистики. За
2005 р. у економіку було спрямова�
но  лише 106,2 млрд грн . валових ка�
пітальних інвестицій. За 2006 р.
кількість підприємств зросла до 98
тис., а валові капітальні інвестиції
збільшилися до 142,5 млрд грн. З них
було спрямовано на: будівництво —
46,3% (66 млрд грн.), придбання но�
вих основних фондів — 41,4% (59
млрд грн), придбання старих основ�
них фондів — 8,4% (12 млрд грн.).

    Водночас найважливішим на�
прямом є технічне і технологічне
оновлення виробництва. Але масш�
табне технічне переозброєння вима�
гає значних інвестицій. Розмір необ�
хідних інвестицій у реальний сектор
економіки, які далі дадуть мульти�
плікативний ефект, оцінюються ек�
спертами приблизно в 40—60 млрд
дол. США протягом 4—5 років щор�
ічно [8, с. 191]. Але у фіскальній  си�
стемі такі ресурси виділити немож�
ливо. Соціальну спрямованість фіс�
кальної політики фіксували усі зако�
ни про державний бюджет. Така по�
зиція з огляду на гостру необхідність
підвищення соціальних стандартів та
рівня добробуту цілком правомірно

підтримується науковцями у кон�
тексті соціогуманітарних складових
перспектив переходу до соціально�
орієнтованої економіки в Україні [4].
Слід відзначити, що у бюджетах
інших країн також спостерігається
збільшення витрат на соціальні
статті, охорону здоров'я, освіту, на�
уку. Наприклад, у Великій Британії
бюджет на 2005 р. був прийнятий під
гаслом "Інвестиції у наше майбутнє"
[12, с. 158].

Враховуючи низький рівень ка�
піталізації бізнесу в Україні та по�
гіршення вартісних та структурних
характеристик капіталу суб'єктів
господарювання,  інтерес викликає
досвід окремих західних країн у пи�
таннях державної підтримки бізне�
су, регулювання капіталу та стиму�
лювання нарощення його обсягів.
Зокрема, у країнах ЄС широко зас�
тосовують такі заходи державної
фінансової підтримки підприємств
та формування їх капіталу, як: доту�
вання цін на окремі товари та фак�
тори виробництва на безповоротній
основі (у аграрній сфері можуть
встановлюватися ціни, нижче яких
не дозволяється продавати продук�
цію, а також надаватися експортні
субсидії, вводитися квоти на вироб�
ництво окремих видів сільгосппро�
дукції, підвищуватися ставки ввізно�
го мита); надання субсидій із бюдже�
ту, пільгове кредитування, відстроч�
ка термінів сплати податків, списан�
ня податкової заборгованості, по�
даткові пільги, участь держави в ста�

тутному капіталі
корпорацій  та його
збільшення в ре�
зультаті придбання
частки корпоратив�
них прав.

У Франції та
Греції передбачено
диференціацію ста�
вок оподаткування
залежно від джерел
прибутку, який от�
римано від основ�
ної діяльності або у
результаті прирос�
ту капіталу. Зни�
ження ставки опо�
даткування капі�
тального прибутку
свідчить про стиму�
лювання в цих краї�
нах операцій з про�
дажу основних
фондів та операцій
з цінними папера�
ми. Застосовуються
також податкові
канікули. Наприк�
лад, у Франції вони
надаються лише но�
воствореним акціо�
нерним товари�
ствам. У перші два
роки діяльності
вони повністю

звільнені від оподаткування, на
третій рік — оподаткуванню підля�
гає лише 25% прибутку, на  четвер�
тий — 50%, на п'ятий — 75% [13, с.
121—122, 155].

У США Федеральна податкова
система визначає порядок сплати
податку на прибуток корпорацій.
При цьому невеликі корпорації
звільняються від сплати  податку, а
їх прибуток розподіляється між ак�
ціонерами і зараховується до опо�
даткованого доходу акціонерів. Ста�
тус невеликої корпорації надається
за таких умов: якщо корпорація є
американською, акціонерів більше
35, акціонерами є приватні особи,
акціонери — виключно резиденти
США, корпорація випускає один вид
акцій [6, с. 232].

Застосовуються також система
пільг залежно від організаційно�пра�
вової форми підприємства. Наприк�
лад, в Іспанії та Греції передбачаєть�
ся зниження ставки для підприємств
певних організаційно�правових
форм, стимулюючи у такий спосіб
створення нових чи трансформацію
діючих підприємств в організаційно�
правові форми, які, з точки зору еко�
номічної політики держави та капі�
талізації економіки, є найперспек�
тивнішими (акціонерні товариства,
кооперативи) [13, с. 122].

Цікавим є досвід Південної
Кореї. У 70�х рр. ХХ ст. для підтрим�
ки пріоритетних галузей і збільшен�
ня капіталу у машинобудуванні,
електроніці, суднобудуванні, чаву�

Таблиця 3. Фінансові показники суб'єктів фіскальної системи за 2005—2006 рр.

Джерело: розраховано та узагальнено на основі Національних рахунків України за 2006 рік; "Діяльність
підприємств — суб'єктів підприємницької діяльності" за 2006 рік; Бюлетень НБУ. — №. 8.— 2007.
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ноливарній, сталеливарній галузях,
промисловій  хімії були впроваджені
податкові канікули, інвестиційні по�
даткові кредити, прискорена  амор�
тизація. Для розвитку імпортозамі�
щення у базових галузях економіки
держава всіляко сприяла створенню
різних об'єднань підприємств [9, с.
79].

ВИСНОВОК
Тенденції капіталоутворення ук�

раїнських підприємств та формуван�
ня достатніх власних інвестиційних
ресурсів мають стати предметом
розроблення та впровадження спеці�
альних фіскальних механізмів впли�
ву на економічний розвиток. Досяг�
нення оптимальних вартісних і
структурних пропорцій капіталу під�
приємств, що здатні забезпечити не�
обхідний рівень економічної безпе�
ки та нагромадження капіталу, необ�
хідно визначити головною домінан�
тою  економічної стратегії та фіс�
кальної підтримки у частині капіта�
лоутворення. Кардинальної зміни
потребує ідеологія пільг у напрямі
запровадження податкових префе�
ренцій, спрямованих на нарощення
статутного та інших складових влас�
ного капіталу, а також стимулів до
створення прогресивних організа�
ційно�правових форм структуруван�
ня бізнесу. Такі заходи, на наш по�
гляд, дозволять активізувати проце�
си заощадження та нагромадження
капіталу, а також збільшити рівень
ендогенізації фінансових ресурсів з
метою забезпечення сталого еконо�
мічного зростання.
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Новини

 При внесенні змін до закону про
державний бюджет на 2008 рік Уряд
запропонує збільшення видатків
Аграрному фонду додатково на 880
млн грн. Про це заявив сьогодні під
час прес#конференції в Будинку
Уряду Міністр аграрної політики Ук#
раїни Юрій Мельник. На формуван#
ня в поточному році Державного
продовольчого резерву Аграрний
фонд має в своєму розпорядженні
наразі лише 150 млн грн.

Як повідомив урядовець,
Міністерством аграрної політики
зроблено розрахунки мінімальних
цін на зерно нинішнього врожаю.
Це, на думку Юрія Мельника, доз#
волить всім учасникам ринку зер#
на працювати узгоджено і мати
"добрі результати". За його слова#
ми, також сформовано порядок
здійснення закупівель зерна до
Державного продовольчого ре#
зерву та розроблено порядок про#

ведення фінансових інтервенцій на
сезон 2008—2009 рр.

Юрій Мельник повідомив, що в
цьому році вперше запроваджу#
ються форвардні закупівлі зерна
до Державного продовольчого
резерву. Наразі за цією схемою
вже придбано 60 тис. тонн зерна.

Як зазначив міністр, цього року
Аграрний фонд також здійснював
товарні інтервенції на ринку борош#
на в обсязі 35 тис. тонн з метою ста#
білізації ціни на цей важливий про#
дукт. У режимі товарних інтер#
венцій також працював Державний
комітет з матеріального резерву
України. Як вважає Юрій Мельник,
попередні результати діяльності
Аграрного фонду свідчать про
"працездатність схем фінансових і
товарних інтервенцій".

Управління у зв’язках із ЗМІ
Секретаріату Кабінету Міністрів
України

УРЯД МАЄ НАМІР ЗБІЛЬШИТИ ФІНАНСУВАННЯ АГРАРНОГО ФОНДУ

 Джерело: розраховано на основі статистичних збірників "Фінанси України" за
2000—2003 рр.; "Діяльність підприємств — суб'єктів підприємницької діяльності" за 2004—
2006 рр.; Звітів про виконання державного бюджету за відповідні роки

Рис. 1. Співвідношення доходів Зведеного бюджету та власного капіталу
підприємств України (на кінець року)


