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вих ресурсів, а управління ними характеризується 
низькою якістю. Інститути фінансового прогнозу-
вання покликані максимально адаптувати діяль-
ність реального сектору економіки України до мін-
ливих економічних процесів та підвищити рівень 
їхньої фінансової стійкості та конкурентоспромож-
ності. При цьому необхідно стимулювати розви-
ток і інøих суб’єктів фінансового прогнозування, 
таких як інвестиційні та пенсійні фонди, страхові 
та консалтингові компанії, структурні підрозділи 
підприємств та інøі спеціалізовані на фінансовому 
прогнозуванні системи, що дозволить максимально 
забезпечити доступ суб’єктів господарювання до 
джерел якісної прогнозної інформації.

З огляду на необхідність розвитку інформацій-
ного забезпечення реального сектору національ-
ної економічної системи вважаємо, що розвиток 
інститутів фінансового прогнозування є якісно 
новим рівнем застосування механізмів прогно-
зування та необхідною передумовою ефективної 
адаптації економіки України до перспективних 
тенденцій та їх змін. 
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Постановка проблеми. В умовах сучасних еко-
номічних відносин ринкового спрямування та інте-
граційних перетворень особливого значення набуває 

дослідження впливу податкової політики як однієї 
із головних засад державної економічної політики 
в цілому на економічні процеси в державі. У свою 
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чергу вплив податкової політики може проявитися як 
у стримуванні відтворювання та уповільненні темпів 
економічного розвитку країни, так і в стимулюванні 
підприємницької активності, забезпеченні умов для 
стійкого і øвидкого економічного зростання та під-
вищенні рівня суспільного добробуту в Україні. Тому 
регулювання економічних відносин потребує гнучкої 
податкової політики, яка оптимально б пов’язувала 
інтереси держави з інтересами платників податків. 
Саме головною передумовою ефективної політики є 
її стабільність і передбачуваність для ефективності 
прийняття ріøень в сучасних кризових умовах.

Аналіз останніх досліджень та публікацій. Дослі-
дження проблемних теоретичних і практичних 
аспектів формування податкової політики та реа-
лізації ефективних податкових реформ та оцінки 
їх наслідків розглядається у численних наукових 
працях таких українських вчених: О.В. Антонова, 
О.Ю. Антохова, Ю.А. Артеменко, Г.В. Василевська, 
Л.В. Барабаø, А.І. Крисоватий, М.П. Кучерявенко, 
С.В. Сарана та інøі.

Постановка завдання. Завдання статті полягає у 
дослідженні теоретичних засад податкової політики 
та аналізі сучасних етапів її реформування в сучас-
них кризових умовах.

Виклад основного матеріалу дослідження. Подат-
кова політика держави впливає на податкову сис-
тему, яка представлена øироким колом податків і 
зборів різної спрямованості, а також принципами і 
методами їх стягнення.

Для того, щоб покращити податкову політику, 
уряд почав здійснювати податкову реформу, яка 
базуватиметься на основі стратегії сталого розвитку 
«Україна-2020», угоди про асоціацію між Україною 
та ЄС, меморандуму про економічну та фінансову 
політику згідно з новою кредитною угодою МВФ, 
коаліційної угоди, європейського законодавства, до 
якого планується наблизити українське.

Головними напрямами реформи є: перехід від 
наглядово-каральної функції фіскальних органів до 
обслуговуючої, що допомагає у нарахуванні та про-
веденні сплати податків, а не має на меті наповнення 
бюджету за рахунок фінансових санкцій та переплат; 
зменøення кількості податків, їх розміру та спро-
щення порядку розрахунку і сплати; впровадження 
електронних сервісів для платників податків; змен-
øення податкового навантаження на заробітну плату 
з метою її детінізації; удосконалення законодавства 
України, спрямованого на посилення боротьби зі 
схемами ухилення від сплати податків як юридич-
ними, так і фізичними особами, зокрема удоскона-
лення адміністрування податку на додану вартість, 
формування системи податкового контролю залежно 
від ступеня ризику в діяльності платників подат-
ків, забезпечення відкритості доступу до інформації 
про сплату податків, удосконалення законодавства з 
питань трансфертного ціноутворення, впровадження 
контролю за видатками фізичних осіб [8].

Будь-яка реформа має віддзеркалювати цінності 
зазначених документів, а розроблятися реформи 
повинні тільки у збалансованій команді представ-
ників влади, громадськості та бізнесу на платформі 
Національної ради реформ. Саме тому податкова 
реформа в Україні здійснюється за такими напря-
мами (рис. 1).

Відповідно до Стратегії сталого розвитку 
«Украї на-2020», мета податкової реформи – побудова 
податкової системи, яка є простою, економічно спра-
ведливою, з мінімальними затратами часу на розра-
хунок і сплату податків, створює необхідні умови для 

сталого розвитку національної економіки, забезпечує 
достатнє наповнення Державного бюджету України і 
місцевих бюджетів [8].

Який очікувати ефект від реформи, чи зменøить 
вона податкове навантаження, чи, навпаки, збіль-
øить при зменøенні кількості податків, нових пра-
вилах розрахунку податку на прибуток, реформу-
ванні єдиного податку, ПДФО та ЄСВ, а також низки 
«нових» податків – на комерційну нерухомість, 
транспорт тощо.

Отже, як показало опитування суб’єктів підприєм-
ницької діяльності, 62% експертів негативно сприйняли 
нововведення і вважають, що порядок провадження 
змін є незадовільним, багато норм є недопрацьованими, 
суперечливими, у цілому відсутній комплексний підхід 
до реформи податкової системи [5].

Переважна більøість респондентів вважає, що 
«реформа призведе до посилення тиску на легаль-
ний бізнес», а саме податкова реформа, положення 
якої прописані в Законі України «Про внесення змін 
до Податкового кодексу України та деяких законів 
України (щодо податкової реформи)» № 71-VІІІ від 
28 грудня 2014 року.

При реформуванні єдиного податку та введення 
мораторію на проведення перевірок малого бізнесу 
30% очікують позитивних змін, але з пересторогою 
чекають результату їх практичного застосування.

80% опитаних категоричні у своїх поглядах – 
нова прогресивна øкала ПДФО для доходів у формі 
оплати праці та задекларована можливість зниження 
ЄСВ не сприятимуть легалізації зарплат. Номінальне 
зниження ставок ЄСВ сприятливе для більøості пра-
цівників лиøе в трьох регіонах, де середня зарплата 
вища за суму трьох мінімальних зарплат. Але збіль-
øення ставок податку на доходи, військового збору та 
невизначеність з витратами на медичне страхування 
також нівелюють позитивний ефект. На обов’язок 
сплачувати мінімальну суму ЄСВ незалежно від наяв-
ності доходу чимало представників МСП уже реагу-
ють закриттям або фактичним зупиненням власного 
бізнесу. Щодо нових правил розрахунку податку на 
прибуток, то 49% позитивно оцінюють даний крок, 
який відповідає світовим тенденціям.

Активна пропаганда податкової децентралізації 
має практичним наслідком можливість стягнення 
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Рис. 1. Напрями податкової реформи в Україні 
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кількох місцевих акцизів і податків на майно за 
нечітко визначеними процедурами, а також ризик 
податкової конкуренції між населеними пунктами. 
Втім, максимальний дохід від цих «нових» місце-
вих податків навряд чи перевищить 10 млрд грн, 
а їх прозоре стягнення виглядає проблематич-
ним [2, с. 24].

Введення електронного адміністрування ПДВ має 
стати запорукою успіху, оскільки саме цей податок 
є бюджетоутворюючим та одночасно чи не найбільø 
корупційним не лиøе в Україні, а й у світі [1, с. 12].

Усі реформи в частині оподаткування ПДВ мають 
бути пов’язані із забезпеченням прозорості його адмі-
ністрування від збору до відøкодування. Питання 
прозорості стосується не лиøе ПДВ, а усіх непрямих 
податків, в адмініструванні яких слід забрати будь-
який людський фактор. Варто зазначити, що у біль-
øості країн, що розвиваються, присутній загальний 
тренд: лиøе 1% великих платників податків фор-
мують 70% податкових надходжень до бюджету. У 
той же час 80% платників податків малого та серед-
нього бізнесу формують не більøе 5% надходжень до 
бюджету. Україна – не виняток.

Бюджетоутворюючими податками у структурі 
доходів зведеного бюджету України за 2014 рік є: 
ПДВ – 41,1%, податок на доходи фізосіб – 16,2%, 
акцизний податок – 10,4%, податок на прибуток – 
8,7%, які сплачує великий бізнес. Питома вага єди-
ного податку – спеціального режиму оподаткування 
малого та середнього бізнесу – становить лиøе 1,6% 
[6] (рис. 2).
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Саме тому процес реформування податкової сис-
теми має відповідати таким принципам:

– забезпечення макроекономічної, соціальної і 
політичної стабільності в суспільстві;

– наявність, окрім фіскальних, достатніх умов 
для активізації інвестиційних процесів, зокрема 
надійного захисту конкуренції і контрактів, а також 
прав власності, захист яких забезпечуватиметься 
незалежною судовою і виконавчою гілками влади;

– реформування бюджетної системи з урахуван-
ням відповідності бюджетних видатків інтересам 
населення;

– узгодження податкової, бюджетної і гроøово-
кредитної політики;

– забезпечення прозорості економічних відносин;
– створення належних нефіскальних умов для 

активізації підприємницької діяльності;
– зниження рівня корупції в державних органах;
– здійснення реальних кроків з реформування 

податкової системи на øляху становлення правової 
держави;

– ефективне використання коøтів державного 
бюджету, одержаних у результаті сплати податків і збо-
рів (обов’язкових платежів), раціоналізації структури 
державних видатків з метою збільøення обсягу держав-
них інвестицій у виробничий та людський капітал. 

Варто зазначити, що основними підставами для 
виходу держави з кризової економічної ситуації є 
забезпечення зростання довіри суспільства до влади, 
що не може супроводжуватися ігноруванням громад-
ської думки та відсутністю громадського обговорення 
найважливіøих для суспільства законопроектів.

Зокрема, посилення відповідальності для біз-
несу має проводитися лиøе після створення умов 
для виходу бізнесу з тіні та умов економічного зрос-
тання. Податкове навантаження має бути адекват-
ним фінансовому стану платників податків та не 
допускати ситуацію, за якою сплата податків при-
зводить до погірøення фінансових показників та 
вимивання обігових коøтів, необґрунтованого кре-
дитування бюджету [3, с. 120].

А також податкова амністія тіньових доходів 
громадян є позитивним кроком, але така амністія 
має супроводжуватися не тільки посиленням відпо-
відальності, а насамперед скасуванням причин для 
тіньової економіки. Без подолання причин уходу біз-
несу у тінь не буде мати очікуваний ефект. Бізнес 
та громадяни у такому разі будуть змуøені знову і 
знову мінімізувати свої податки. Починати реформи 
необхідно було саме з причин, а не наслідків.

Висновки та перспективи подальших розвідок у 
даному напрямі. У контексті висвітлення даної про-
блематики доцільно констатувати те, що очікувані 
результати податкової реформи у 2015 році пере-
важно нейтральні або негативні. Саме формальне 
виконання Програми уряду щодо зменøення подат-
кового тиску на бізнес загалом не поліпøило умови 
його ведення в Україні, але створило чимало нових 
ризиків, які з різних причин не компенсуються жод-
ною підтримкою з боку держави.

Основним завданням нової ефективної податко-
вої системи має бути зниження податкового пере-
розподілу в економіці і звільнення підприємств та 
підприємців від фіскально-адміністративного тиску. 
Це дозволить зберегти виробництво та робочі місця, 
створити передумови для їх розвитку в майбутньому. 
Завданням нової податкової політики має стати не 
посилення фіскальних функцій органів контролю, а 
звільнення людей від неефективних податків.

Таким чином, усе це свідчить про необхідність 
подальøого уточнення пропозицій щодо подальøих 
змін до податкового законодавства, які, очевидно, 
необхідні для ефективної діяльності суб’єктів підпри-
ємницької діяльності в сучасних кризових умовах.
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АНАЛІЗ СТРАТЕГІЙ ІНВЕСТУВАННЯ У ЦІННІ ПАПЕРИ

Стаття присвячена порівняльному аналізу деяких методик інвесторів щодо формування стратегії інвестування у цінні папе-
ри. У дослідженні розглянуто сутність та проведено порівняльний аналіз стратегій інвестування У. Баффета, Б. Грехема, Т. Роу 
Прайса, Дж. Темплтона, Ф. Фішера. Окреслено основні етапи цих методик аналізу, особливості кожного підходу, їх переваги та 
недоліки. З’ясовано, що ключовим підходом, який на практиці використовується інвесторами фондового ринку для ухвалення 
інвестиційних рішень щодо цінних паперів, є фундаментальний аналіз.
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Статья посвящена сравнительному анализу некоторых методик инвесторов по формированию стратегии инвестирования в 

ценные бумаги. В исследовании рассмотрена сущность и проведен сравнительный анализ стратегий инвестирования У. Баффета, 
Б. Грэхема, Т. Роу Прайса, Дж. Темплтона, Ф. Фишера. Определены основные этапы этих методик анализа, особенности каждого 
подхода, их преимущества и недостатки. Установлено, что ключевым подходом, который на практике используется инвесторами 
фондового рынка для принятия инвестиционных решений в отношении ценных бумаг, является фундаментальный анализ.
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essence and the comparative analysis of investment strategies of W. Buffett, B. Graham, T. Rowe Price’s, J. Templeton, F. Fisher are 
explored. The basic stages of analysis methods, characteristics of each approach, their advantages and disadvantages are shown. It is 
found that the fundamental analysis is the key approach used by investors to the stock market investment decisions in practice.
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Постановка проблеми. Будь-який фінансовий 
актив володіє певною реальною вартістю. Для успіø-
ного інвестування та управління активами необхід-
ним є розуміння поняття «реальна вартість» та зна-
ння природи усіх факторів, що на неї впливають. 
При цьому аналіз цінності, наприклад, цінних папе-
рів залежить як від специфічності діяльності певного 
емітента так і від інформації, що здійснює вплив на 
весь фондовий ринок чи певну галузь. Саме тому 
виріøення питань, пов’язаних із побудовою страте-
гії інвестування у цінні папери, є актуальною. Адже 
ефективна та збалансована стратегія дозволить інвес-
тору знизити ризики та приймати раціональні управ-
лінські ріøення.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Ана-
ліз літературних джерел [1-9] дає можливість роз-
глянути основні принципи інвестиційної стратегії та 
методики вибору цінних паперів інвесторами фон-
дового ринку. Концептуальні засади аналізу цін-
них паперів та формування стратегій інвестування 
заклали у своїх працях Б. Грехем [1; 4], Д. Додд [1] 
та Ф. Фіøер [8]. У праці Ф. Фіøера [8] детально 
описано методологію відбору компаній, які є пер-
спективними з позиції інвестицій. Серед практиків 
інвестування у цінні папери варто відзначити працю 
У. Баффета [6], де розкриваються інвестиційні стра-
тегії і тактичні прийоми, які принесли йому великі 
статки. У книгах Ван К. Тарпа [2], П. КрассА [3], 

У. Бернстайна [5] та Н. Росс [7] наведено інвестиційні 
стратегії таких інвесторів як Дж. Богла, А. Берн-
харда, М. Габеллі, Ф. Карре, Г. Клуза, П. Лінча, 
Е. Лефевра, Дж. Муди, Т. Роу Прайса, Р. Претчтера, 
Дж. Роджерса, Д. Сороса, Дж. Темплтона, Р. Уітні, 
М. Цвейга. У праці Р.Дж. Тьюлз [9] розкрита про-
блематика формування інвестиційної стратегії на 
фондовому ринку США. Однак, незважаючи на зна-
чну розробленість цієї проблематики, особливо у 
зарубіжній літературі, питання формування страте-
гії інвестування на фондовому ринку залиøаються 
дискусійними та потребують подальøого вивчення.

Постановка завдання. Метою статті є проведення 
порівняльного аналізу стратегії інвестування у цінні 
папери та з’ясування основоположного підходу, який 
використовується інвесторами фондового ринку на 
практиці. Реалізація мети дослідження зумовила 
виявлення та розв’язання таких завдань: розкрити 
сутність інвестиційних стратегій У. Баффета, Б. Гре-
хема, Т. Роу Прайса, Дж. Темплтона, Ф. Фіøера; 
провести порівняльний аналіз стратегій інвесту-
вання, виділяючи основні етапи методики аналізу, 
особливості кожного підходу, переваги та недоліки; 
з’ясувати ключовий підхід, який використовується 
інвесторами фондового ринку на практиці.

Виклад основного матеріалу дослідження. Роз-
почнемо оцінку стратегій інвестування з підходу 
Б. Грехема. Інвестиційна стратегія Б. Грехема одер-


