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принятие курса на многовекторность, развитие отношений как со странами СНГ, и 

особенно с Россией, так и расширение экономических отношений со странами ЕС; 

участие в региональных организациях; формирование нового механизма 

внешнеэкономической деятельности, основанного на принципах обеспечения 

постоянного характера экономических связей, поэтапного перехода от 

административной к саморегулируемой системе, демонополизация, 

деидеологизация, учет критериев экономического сотрудничества; формирование 

реальных стимулов для иностранных инвесторов; снижение зависимости Украины 

от внешних поступлений продукции топливо-энергетического комплекса; политика 

протекционизма; перспективным направлением является участие украинских 

предприятий в поставках деталей и комплектующих для предприятий ТНК. 

 

Вовк Н.В. 

НТУ «ХПІ» 

РЕФОРМУВАННЯ ПОДАТКОВИХ НАДХОДЖЕНЬ ДО 

ЗВЕДЕНОГО БЮДЖЕТУ УКРАЇНИ 

Державні фінанси є основою економічного життя держави. В умовах 

переходу до ринку бюджет не втрачає своєї ролі – він є основним інструментом 

регулювання соціально-економічних процесів. Актуальним завданням є 

визначення пропозицій щодо вдосконалення формування доходів Державного 

бюджету України на основі вивчення практичних та теоретичних аспектів 

досліджуваної проблематики. 

Однією з основних проблем є проблема зборів податків. Податкова 

система України вельми недосконала. Можна виділити три основні причини, по 

яких люди і підприємства не платять податки. По-перше, сюди можна віднести 

несумлінність деяких суб’єктів, які просто не хочуть платити податки в 

принципі. По-друге, діяльність деяких суб’єктів межує з криміналом. І, 

нарешті, третя причина просто банальна і стосується саме безпосередньо 

податкової політики держави: держава за допомогою своєї жорсткої політики 

змушує громадян приховувати свої і без того нечисленні прибутки. 

Крім того, серед причин недоотримання прибутків є і прорахунки самої 

держави. Сюди можна віднести і неповернені кредити, і невдалі операції на 

зовнішньому ринку. Без чітко впорядкованої податкової системи, яка відповідає 

умовам розвитку виробництва, ефективної ринкової економіки не збудувати.  

Таким чином, ми звертаємо увагу на найбільш вагомий чинник, який 

впливає на поповнення бюджету – це система і принципи оподаткування. 

Законодавством про Державний бюджет України визначено, що до 80 % 

надходжень до Зведеного бюджету складають податки й інші платежі, які 

контролюють органи державної податкової служби. Передбачена загальна сума 

надходжень до Зведеного державного бюджету у 2013 році становить 

361510 млн. грн., причому сума податкових надходжень становила 

275205 млн. грн., що становить 76,13%. Серед податків найбільша частка 

припадає на ПДВ – 42,76 % (154576 млн. грн.). 
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Податкова система країни є продуктом не лише економічного, а й 

політичного розвитку суспільства. Вона віддзеркалює інтереси різних 

суспільних груп та політичних партій і становить результат спільного рішення, 

до якого прийшли ці сили в процесі ухвалення податкових законопроектів. Але 

розбіжності залишаються і досі. Тому і показники надходжень до бюджету не є 

поки що максимальними. Однак, нині можна стверджувати, що в Україні 

створено податкову систему, яка дає змогу мобілізувати кошти в 

розпорядження держави, здійснювати їхній розподіл та перерозподіл на цілі 

економічного і соціального розвитку. 

 

Вороніна Т. Е. 

ВП «КТД ЛНУ ім. Т. Шевченка» 

ЧИННИКИ ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ВИКОРИСТАННЯ 

КАПІТАЛЬНИХ ВКЛАДЕНЬ 

Рівень економічної та соціальної ефективності виробництва залежить від 

багатьох чинників, тому для практичного розв’язання завдань управління 

ефективністю важливою э класифікація чинників її зростання. Класифікацію 

доцільно здійснювати за такими ознаками: видами витрат і ресурсів (джерела 

підвищення); напрямами розвитку та вдосконалення виробництва (діяльності); 

місцем реалізації в системі управління виробництвом (діяльністю). 

Капітальні вкладення – витрати на будівництво нових, розширення, 

реконструкцію і технічне переобладнання наявних основних фондів 

виробничого і невиробничого призначення. Досить часто термін "інвестиції" 

ототожнюється з терміном "капітальні вкладення". При цьому термін 

"інвестиції" розглядається як вкладення коштів у відтворення основних засобів 

(будівель, устаткування, транспортних засобів тощо). Але водночас інвестиції 

можуть здійснюватися і в оборотні активи, і в різноманітні фінансові 

інструменти (акції, облігації, тощо), і в окремі види нематеріальних активів 

(придбання патентів, ліцензій, "ноу-хау" тощо) . 

Поняття "інвестиція" походить від латинського терміна invest, що означає 

"одягати". У широкому розумінні цієї категорії інвестиції є вкладанням 

капіталу з метою його майбутнього зростання. При цьому приріст капіталу 

повинен бути достатнім, щоб компенсувати інвестору відмову від використання 

ним наявних коштів на споживання в поточному періоді, одержати винагороду 

за ризик, відшкодувати втрати від інфляції у майбутньому періоді. 

Важелем ефективнішого залучення фінансових інвестицій в економіку 

України э оптимізація пакетів різних видів цінних паперів вітчизняними й 

зарубіжними інвесторами. Методичні основи оптимізації інвестиційного 

портфеля учасників ринку цінних паперів полягають у тім, що потенційні 

інвестори: 1) розглядають кожну інвестицію як можливий розподіл очікуваних 

прибутків за період володіння цінними паперами, 2) намагаються збільшити 

очікуваний дохід протягом одного інвестиційного циклу, 3) оцінюють можливий 

ризик за інвестиційним портфелем, ураховуючи мінливість очікуваних доходів, 


