
Національний лісотехнічний університет України 

Збірник науково-технічних праць 208

тимчасово завищена сума зареєстрованого капіталу, який є гарантією захисту 
прав кредиторів. На нашу думку, такі внески доцільніше обліковувати як додат-
ковий капітал і показувати їх у статті "Зареєстрований (пайовий) капітал" лише 
після фактичної реєстрації. 

Висновки та перспективи подальших досліджень. На нашу думку, у 
Балансі (Звіті про фінансовий стан) недоцільно у складі зареєстрованого 
(пайового) капіталу показувати внески до незареєстрованого статутного капіта-
лу, оскільки в разі відмови в його реєстрації внески будуть повернуті засновни-
кам підприємства, без погодження з кредиторами. 

Таким чином інформація про власний капітал у суб'єктів малого під-
приємництва, які не складають фінансову звітність за міжнародними стандарта-
ми, не повною мірою забезпечує потреби зовнішніх користувачів, оскільки до 
цих форм не передбачено складання приміток, які пояснюють причини змін у 
складових власного капіталу. Найповніше інформацію про власний капітал на-
водять підприємства, які складають фінансову звітність із застосуванням між-
народних стандартів фінансової звітності. 

МСБО 1 передбачає розкриття набагато ширшого кола інформації, ніж 
це передбачено вимогами НП(С)БО 1, і відображення такої інформації необхід-
но враховувати під час подальшого вдосконалення та гармонізації вітчизняної 
звітності із МСБО 1. 

Література 
1. Боднарчук А.В. Особливості розкриття інформації про власний капітал у фінансовій 

звітності / А.В. Боднарчук. [Електронний ресурс]. – Доступний з http://ic.faaf.org.ua/pdf/139-
osoblivosti-rozkrittya-informacii-pro-vlasniy-kapital-u-finansoviy-zvitnosti.pdf 

2. Господарський кодекс України від 16.01.2003 р., № 436-IV // Відомості Верховної Ради 
України (ВВР), 2003 р., № 18, № 19-20, № 21-22, ст. 144. [Електронний ресурс]. – Доступний з 
http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/436-15 

3. Гудзенко Н.М. Звіт про власний капітал: порядок складання та шляхи удосконалення / 
Н.М. Гудзенко, Т.П. Горобець. [Електронний ресурс]. – Доступний з http://www.rusnauka.com/ 
8_NND_2010/Economics/60336.doc.htm 

4. Міжнародний стандарт бухгалтерського обліку 1 "Подання фінансової звітності". 
[Електронний ресурс]. – Доступний з http://www.minfin.gov.ua/control/publish/article/main? 
art_id=92410 &cat_id=92408 

5. Методичні рекомендації щодо заповнення форм фінансової звітності: наказ Міністерства 
фінансів України від 28.03.2013 р., № 433. [Електронний ресурс]. – Доступний з http:// 
buhgalter911.com/Res/Zakoni/MetodRek/metod. 

6. Національне положення (стандарт) бухгалтерського обліку 1 "Загальні вимоги до 
фінансової звітності": наказ Міністерства фінансів України від 07.02.2013 р., № 73. 

7. Податковий кодекс України від 02.12.2010 р., № 2755-VI // Відомості Верховної Ради 
України (ВВР), 2011 р., № 13-14, № 15-16, № 17, ст. 112. [Електронний ресурс]. – Доступний з 
http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/2755-17 

8. Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні: Закон України від 16.07.1999 
р., № 996-XIV // Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1999 р., № 40, ст. 365. [Електронний 
ресурс]. – Доступний з http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/996-14 

9. Прохар Н.В. Особенности и дискуссионные аспекты финансовой отчетности в 
соответствии с Национальным Положением (стандартом) бухгалтерского учета / Н.В. Прохар. 
[Электронный ресурс]. – Доступный с http://dspace.puet.edu.ua/bitstream/123456789/1814/1/Стаття 
ФЗ за НПСБО.pdf 

10. Яровенко Т.С. Удосконалення методології бухгалтерського обліку власного капіталу у 
сучасних умовах / Т.С. Яровенко, К.П. Свистільник // Вісник Дніпропетровського університету : 
зб. наук. праць. – Сер.: Економіка. [Електронний ресурс]. – Доступний з http://vestnikdnu.com.ua / 
archive/201372/yaroveko-svistilnik1.html 

Науковий вісник НЛТУ України. – 2014. – Вип. 24.3 

4. Економіка, планування та управління в галузях 209 

Воськало В.И., Воськало Н.М. Отражение собственного капитала в 
финансовой отчетности компаний различных организационно-правовых 
форм 

Рассмотрены особенности отражения в финансовой отчетности собственного ка-
питала для предприятий различных организационно-правовых форм, видов деятельнос-
ти, субъектов малого предпринимательства, предприятий, составляющих финансовую 
отчетность с применением международных стандартов финансовой отчетности. Прове-
дено сравнение Национального положения (стандарта) бухгалтерского учета 1 "Общие 
требования к финансовой отчетности" с Международным стандартом бухгалтерского 
учета 1 "Представление финансовой отчетности" в части отражения информации о соб-
ственном капитале. 

Ключевые слова: собственный капитал, финансовая отчетность, НП (С) БУ 1 "Об-
щие требования к финансовой отчетности", международные стандарты финансовой от-
четности. 

Voskalo V.I., Voskalo N.M. Equity Presentation in the Financial 
Statements of Different Organizational and Legal Forms 

The equity features to be represented in the financial statements for companies of diffe-
rent legal forms, activities, small businesses, companies that prepare financial statements 
using International Financial Reporting Standards are specified. The comparison of National 
Provisions (Standard) Accounting 1 "General Requirements for Financial Statements" to IAS 
1 "Presentation of Financial Statements" in terms of providing information concerning equity 
is drawn. 

Key words: equity, financial statements, NP (S) 1 "General Requirements for Financial 
Statements", IFRS. 
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ПОДАТКОВА ПОЛІТИКА В УКРАЇНІ: ФІСКАЛЬНИЙ  
ТА РЕГУЛЮВАЛЬНИЙ АСПЕКТИ ВПЛИВУ  

НЕПРЯМОГО ОПОДАТКУВАННЯ 

Розглянуто становлення непрямого оподаткування у світі та в Україні зокрема. 
Розкрито етапи формування вітчизняної системи непрямого оподаткування. Проаналі-
зовано фіскальний потенціал непрямих податків та їх регулювальний вплив в умовах 
ринкової економіки. Розглянуто динаміку надходжень непрямих податків в Україні і їх 
роль у наповненні бюджету за останні шість років. Наведено переваги і недоліки непря-
мого оподаткування та запропоновано напрями його вдосконалення в Україні. Окресле-
но основні шляхи реформування непрямого оподаткування у контексті посилення його 
фіскального та регулювального впливу. 

Ключові слова: система оподаткування, непряме оподаткування, фіскальний по-
тенціал, регулювальний вплив, ПДВ, акцизний податок, мито. 

Постановка проблеми. На сучасному етапі розвитку України чільне 
місце з-поміж ключових проблем економіки посідає питання удосконалення на-
ціональної системи оподаткування. Насамперед це робиться з метою наповнен-
ня бюджету країни та пов'язано із суто фіскальними цілями в умовах перманен-
тного дефіциту фінансових ресурсів у державі. Тому сьогодні залишається від-
критим питання вибору податкової політики та побудови справедливої і зрозу-
мілої системи оподаткування. Адже основною метою податкової політики по-
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винно бути забезпечення фінансових потреб, економічного зростання та спри-
яння гармонізації інтересів держави та платників податків з урахуванням соці-
ально-економічної ситуації в країні та перспектив подальшого розвитку. Для 
напрацювання конкретних пропозицій щодо оптимізації податкової політики 
передусім необхідно дослідити регулювальний вплив податків на соціальні та 
економічні процеси в державі, а також дати оцінку фіскальному потенціалу 
непрямих податків в Україні. 

Аналіз останніх досліджень. У вітчизняній науковій літературі приділе-
но значну увагу проблемним аспектам вдосконалення податкової системи Укра-
їни, податковій політиці держави, зокрема питанням непрямого оподаткування 
та його впливу на соціально-економічний розвиток держави. Ці проблеми пору-
шені у працях В.Л. Андрущенка, М.Я. Азарова, O.Д. Данілова, Ю.Б. Іванова, 
В.М. Кміть, Т.В. Кощука, А.І. Крисоватого, І.А. Майбурова, В.М. Мельника, 
А.А. Нікітішина, С.І. Юрія та ін. Проте актуальними залишаються питання щодо 
визначення ролі та місця непрямих податків у сучасній податковій політиці Ук-
раїни, зокрема в контексті нормативно-правових змін упродовж 2010-2013 рр. 

Метою роботи є обґрунтування сучасної фіскальної та регулюючої ролі 
непрямих податків у податковій системі України, а також можливостей вдоско-
налення механізму їх адміністрування. 

Результати дослідження. Необхідно зазначити, що у кінці XVII – на по-
чатку XVIII ст. в європейських країнах почали формуватися достатньо чіткі та 
раціональні податкові системи, які складалися з прямих і непрямих податків. 
Попри те, що податки на предмети споживання давали великі доходи, вони 
значною мірою стримували розвиток торгівлі. Тож уже тоді почалося теоретич-
не осмислення ролі непрямих податків у фінансуванні витрат держави [1, с. 15]. 
Так, податок з обороту (попередник ПДВ) мав індивідуальні норми обкладання 
для окремих товарів та в більшості випадків стосувався конкретних видів про-
дукції. Систему ПДВ вперше запропонував у Німеччині у 1919 р. Вільгельм 
фон Сіменс. Запровадження ПДВ викликало багато дискусій, однак, у підсумку, 
податкове законодавство понад 40 країн світу міцно закріпило його як одне з 
основних джерел поповнення дохідної частини бюджету. Зокрема це стосується 
практично всіх країн Європейського Союзу. Мито – ще один вид непрямого 
оподаткування, що накладається на товари, які переміщуються через митний 
кордон. Історія сплати мита починається ще за Богдана Хмельницького, який, 
впорядковуючи митні справи козацької держави, доручив організувати митні 
кордони України. Для прикладу, за вивіз товарів із Гетьманщини до Московії 
стягувалось мито у вигляді евекти, а за ввіз із Московського царства – у вигляді 
індукти. У 1754 р. митні податки (індукту й евекту), які стягував гетьманський 
уряд, були скасовані. 

Розглянемо особливості становлення системи непрямого оподаткування 
в Україні, яка на сьогодні базується на прийнятому у 2010 р. Податковому ко-
дексі України. Так, мито в Україні почали сплачувати з 1993 р. У 2002 р. був 
прийнятий Митний кодекс України, а його нова редакція від 13 березня 2012 р. 
остаточно сформувала законодавчу базу для адміністрування податку. Стаття 
271 Митного кодексу гласить: мито – це загальнодержавний податок, встанов-
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лений Податковим кодексом України та, який нараховується та сплачується від-
повідно до цього Кодексу, законів України та міжнародних договорів, згода на 
обов'язковість яких надана Верховною Радою України [5]. 

Що стосується становлення інших видів непрямого оподаткування в Ук-
раїні, то вітчизняна практика акцизного оподаткування та оподаткування дода-
ної вартості розпочалася з 1992 р. У грудні 1991 р. ухвалено закони України 
"Про акцизний збір" та "Про податок на додану вартість", які набули чинності з 
1992 р. Акцизний збір та ПДВ своїм введенням замінили податок з обороту. 

Після прийняття Податкового кодексу України у грудні 2010 р. рефор-
мування системи непрямого оподаткування не припинилось. Сьогодні продов-
жується модернізація та оптимізація системи оподаткування. З моменту впрова-
дження акцизів в Україні, документи з питань акцизного оподаткування зазна-
вали чимало змін. Це обумовлено як економічною, так і політичною ситуацією 
в країні, державною політикою регулювання виробництва та обігу окремих ви-
дів підакцизних товарів, а також адаптацією українського законодавства до ви-
мог ЄС [2, с. 22]. 

Непрямі податки мають переважно фіскальне спрямування. Без сумніву, 
фіскальні цілі завжди були і будуть залишатися превалюючими. Однак було б 
неправильно заперечувати регулюючу функцію непрямих податків, що в сучас-
них реаліях має важливе значення у контексті реалізації заходів державного ре-
гулювання через бюджетні і податкові інструменти. На суму непрямих податків 
відповідно зростає ціна товарів, що впливає на їх виробництво й реалізацію, а 
відтак реальними платниками непрямих податків є покупці (споживачі) товарів, 
робіт, послуг. Ними можуть бути: фізичні особи (населення); юридичні особи; 
фізичні особи – суб'єкти господарської діяльності; організації, установи, що не 
є суб'єктами господарювання. Населення сплачує непрямі податки зі своїх влас-
них доходів, тому більше податків сплачують ті категорії населення, що більше 
споживають товарів. 

Аналіз систем оподаткування країн з розвиненою ринковою економікою 
дає змогу зробити висновок, що непрямі податки переважають в Норвегії, 
Франції, Австралії, Італії, Греції, Іспанії, їхня роль зросла і в Швеції. У Франції 
на частку ПДВ припадає 45 % усіх податкових надходжень до бюджету. Приб-
лизно такою ж є частка ПДВ до загального обсягу податкових платежів у дер-
жавний бюджет в інших країнах-членах ЄС. 

Водночас, дискусії науковців та практиків перманентно спричиняють 
проблеми обґрунтованості ставок податку. Як відомо, причиною високої ставки 
податку на додану вартість є те, що цей податок є основним бюджетоформу-
ючим інструментом податкової політики держави. Потрібно враховувати, що ці-
на продукції, занадто завищена шляхом додавання ПДВ, призводить до обме-
ження споживання. У цьому аспекті надходження до бюджету не збільшувати-
муться. І навпаки, при помірних ставках податку та збільшенні споживання про-
дукції, навіть при занижених ставках, надходження до бюджету зростатимуть. 

Отже, незважаючи на те, що навколо сплати ПДВ існує чимало дискусій, 
його скасування нині не є доцільним та з огляду на постійний дефіцит ресурсів 
бюджету економічно недопустимим. Сьогодні порядок адміністрування ПДВ 
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регулюється V розділом Податкового кодексу України, прийняттям якого внес-
ло зміни в механізм його сплати. Так, зокрема, передбачено, що з 1 січня 
2014 р. ставка податку становитиме 17 % (до 31 грудня 2013 р. діяла ставка 
20 %) та 0 % при здійсненні окремих видів операцій, що визначені Податковим 
кодексом України [5, c. 329]. Зниження ставки податку та звільнення від його 
сплати дасть змогу зменшити рівень податкового навантаження на платників 
ПДВ та водночас означає послаблення фіскальної функції податку. Встановлен-
ня нульової ставки податку водночас передбачає використання регулюючого 
впливу податку на економічні процеси. Це певною мірою позитивне явище, а-
дже для забезпечення розвитку підприємницької діяльності є важливим 
здійснення державою заходів, що підвищують роль стимулювальної та регулю-
ючої функцій податків. 

Розглянемо динаміку надходжень ПДВ в Україні за останні шість років 
(рис. 1). Так, у 2013 р. податок на додану вартість став другим за обсягом дже-
релом зростання доходів бюджету після податку на прибуток підприємств. Об-
сяги надходжень ПДВ у 2013 р. зросли на 1,7 млрд грн або на 16,3 %, порівняно 
з вересневими показниками 2012 р. У податковому законодавстві й надалі існу-
ють проблеми адміністрування ПДВ як основного непрямого податку в Україні. 
Вважаємо за необхідне визначити та обґрунтувати оптимальні ставки цього по-
датку, спираючись на зарубіжний досвід країн з ринковою економікою. 

 
Рис. 1. Динаміка щомісячних надходжень податку на додану вартість  

до державного бюджету в 2008-2013 рр. [10] 

У більшості держав, у яких функціонує цей податок, ставки є диферен-
ційованими. Ставки встановлюють у розрізі трьох основних груп: 1) мінімальні – 
на товари першої необхідності; 2) стандартні – на основну масу товарів; 3) макси-
мальні – на товари розкоші. В Україні ж ставка ПДВ встановлена з використанням 
універсального підходу, тобто не передбачено диференціацію ставок податку. 

Більшість країн, які застосовують ПДВ у своїх податкових системах, 
запровадили комплекс заходів щодо мінімізації негативного впливу цього по-
датку на добробут населення. Зокрема, в ЄС використовується три режими опо-
даткування залежно від соціальної значущості товарів (відповідно до Директи-
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ви Ради 2006/112/ЄС про спільну систему податку на додану вартість від 
28 листопада 2006 р.) [9]: 

● товари широкого вжитку – стандартна ставка не менше 15 %; 
● товари розкоші – підвищена ставка; 
● соціально важливі товари і послуги (харчова, фармацевтична продукція, послу-

ги бібліотек) – за зниженою ставкою – не менше 5 %. 
Вважаємо, що такий підхід є раціональним і може бути визначений як 

один із шляхів вдосконалення системи адміністрування ПДВ в Україні. Потріб-
но при цьому враховувати, що в країнах ЄС спостерігаємо різноманітність ста-
вок цього податку. Так, стандартна ставка податку змінюється від 15 % на Кіпрі 
до 25 % в Данії та Швеції. Крім цього, в більшості країн використовується ди-
ференційований підхід, тобто встановлюється кілька ставок. Аналіз фіскально-
го і регулюючого впливу в реаліях національної економіки підтверджує важли-
ву роль у системі непрямого оподаткування акцизного податку. Широке вико-
ристання як в Україні, та і за кордоном акцизного оподаткування пояснюємо 
насамперед його високим фіскальним потенціалом (рис. 2). 

 
Рис. 2. Динаміка щомісячних надходжень акцизного податку  

до державного бюджету в 2008-2013 рр. [10] 

Як показує рис. 2, за акцизним податком із вироблених в Україні товарів 
у вересні 2013 р. було зафіксовано зменшення обсягів надходжень на 8,5 %, по-
рівняно з вереснем 2012 р. Попри ці та інші коливання, акциз є одним із важли-
вих бюджетоутворюючих податків і містить певний прихований потенціал, тоб-
то за умови вмілого застосування він потенційно може забезпечувати більші 
надходження. Так, у податкових надходженнях до державних бюджетів зару-
біжних країн цей податок посідає третє місце після ПДВ та податку на прибу-
ток підприємств. В Україні, за даними 2012 р., акцизний податок посідав чет-
верте місце серед податкових надходжень до Зведеного бюджету після ПДВ, 
податку з доходів фізичних осіб та податку на прибуток підприємств. Його час-
тка в податкових надходженнях становила 12,6 % [8]. Це свідчить про невисоку 
ефективність адміністрування акцизного податку. 

Отже, серед переваг непрямого оподаткування виділяють: 
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● бюджетні: регулярність та значні суми надходжень до бюджету; 
● економічні: регулювання, тобто стимулювання (стримування) розвитку окре-

мих виробництв, регулювання процесу споживання і, таким чином, вплив на 
економіку загалом; 

● фіскально-технічні: для кінцевого споживача непрямі податки зручніші, адже їх 
визначають розміром споживання, не мають примусового характеру, не потре-
бують накопичення значних сум; 

● психологічні: непрямий податок входить до ціни товару (послуги) і якщо плат-
ник і усвідомлює, що ціна підвищена через податок, то він усе одно отримує на-
томість необхідний продукт; 

● територіальні: споживання більш-менш рівномірне у територіальному розрізі, а 
тому непрямі податки знімають напруження у міжрегіональному розподілі до-
ходів. 
Можна запропонувати такі основні шляхи реформування непрямого опо-

даткування в Україні, зокрема в контексті посилення його фіскального та регу-
люючого впливу: 

● звільнення від оподаткування соціально значущих товарів чи застосування для 
них знижених ставок ПДВ (повинно базуватись на досвіді ЄС у цьому напрямі); 

● введення диференціації ставок ПДВ залежно від груп товарів (таким чином 
вдасться посилити регулювальний вплив); 

● підвищення ставок акцизного податку на предмети розкоші (наближених до 
рівня ЄС), розширення об'єктів такого оподаткування (посилення фіскальної 
ролі акцизу як бюджетоутворюючого податку); 

● посилення контролю за рухом підакцизних товарів. 
Висновки. Відтак, здійснення запропонованих заходів забезпечить ре-

алізацію принципу соціальної справедливості оподаткування, розширить мож-
ливості для підвищення ефективності використання інструментів регулюючого 
впливу податку на економічні процеси. Такі заходи також сприятимуть зростан-
ню податкових надходжень до бюджету, що стане основою фінансової стабіль-
ності держави та запорукою успішності заходів із соціально-економічного роз-
витку в умовах удосконалення механізму реалізації податкової політики в Ук-
раїні та руху в європейський економічний простір. 
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Демчишак Н.Б., Процак О.-О.В. Налоговая политика в Украине: фис-
кальный и регулирующий аспекты влияния косвенного налогообложения 

Рассмотрено становление косвенного налогообложения в мире и в Украине в час-
тности. Раскрыты этапы формирования отечественной системы непрямого налогообло-
жения. Проанализирован фискальный потенциал косвенных налогов и их регулиру-
ющее воздействие в условиях рыночной экономики. Рассмотрена динамика поступле-
ний косвенных налогов в Украине и их роль в наполнении бюджета за последние шесть 
лет. Приведены преимущества и недостатки косвенного налогообложения и предложе-
ны направления их совершенствования в Украине. Очерчены основные пути реформи-
рования непрямого налогообложения в контексте усиления его фискального и регули-
рующего влияния. 

Ключевые слова: система налогообложения, косвенное налогообложение, фис-
кальный потенциал, регулирующее воздействие, НДС, акцизный налог, пошлина. 

Demchyshak N.B., Protsak O.-O.V. Tax Policy in Ukraine: the Fiscal and 
Regulatory Aspects of the Indirect Taxation Influence 

Introducing of indirect taxation in the world and in Ukraine in particular are considered. 
The stages of forming of the home system of indirect taxation are exposed. Fiscal potential of 
indirect taxes and its regulative influence in the conditions of market economy is analysed. 
The dynamics of indirect taxes receipts in Ukraine and its role in filling of budget for the last 
six years is considered. Advantages and disadvantages of the indirect taxation are provided 
and directions of its perfection in Ukraine are offered. The basic ways of indirect taxation re-
formation in the context of strengthening of its fiscal and regulative influence are outlined. 

Key words: system of taxation, indirect taxation, fiscal potential, regulative influence, 
VAT, excise tax, duty. 
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ЕКОНОМІЧНЕ ФОРМУЛЮВАННЯ ТА РОЗГОРНУТА 
КЛАСИФІКАЦІЯ ГРОШОВИХ ПОТОКІВ 

Проведено дослідження макроекономічних і галузевих умов формування грошо-
вих потоків, що дало б змогу виявити проблеми, з якими зіткнулася економіка України 
в умовах зростання платоспроможного попиту населення і перетворення дефіцитного 
споживчого ринку в насичений. Визначено, що однією з проблем в умовах нестачі влас-
ного капіталу і дорожнечі позик є оптимізація формування грошових потоків під-
приємств. Вирішення цієї проблеми в економіці підприємств потребує теоретико-мето-
дологічного обґрунтування та побудови розгорнутої класифікації грошових потоків з 
метою подальшої оптимізації механізмів їх функціонування. 

Ключові слова: грошовий потік, надходження і виплата, рух грошових коштів, ви-
ди грошових потоків, готівкові кошти, класифікація, позитивний грошовий потік, 
від'ємний грошовий потік, валовий грошовий потік, чистий грошовий потік, збалансо-
ваний грошовий потік, незбалансований грошовий потік, фінансово-неспроможні під-
приємства, ефективність управління грошовими потоками. 

Вступ. У ринкових економічних відносинах грошовим потокам відво-
дять одну з ключових позицій, оскільки фінансові відносини підприємства ви-
никають тоді коли на грошовій основі виникає формування власних ресурсів 
підприємства, його доходів, які виникають внаслідок цієї діяльності, їх вико-
ристання на цілі розвитку підприємства. 


