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рый не «сыграл на уменьшение», и подлежит 
перенесению на будущие отчетные периоды 
(причем к его составу в «переходном» II квар-
тале 2011 года, считаем, должен попасть и оста-
ток «неиспользованных» авансовых взносов IV 
квартала 2011 года); 

 во вторых, учитывая сохраненный «нараста-
ющий итог», собственно сумму самого опла-
ченного авансового взноса планируется в бу-
дущем показывать в декларации развернуто 
(по аналогии с отображением обязательств 
из налога на прибыль, что декларируются).  
В связи с этим на изменение строки «Авансо-
вые взносы, начисленные на сумму дивидендов 
и приравненных к ним платежей» готовятся 
уже 3 строки, предназначенные для отобра-
жения: 1) «наростающая» на протяжении года 
сумма оплаченных авансовых взносов (строка 
20 проекта декларации); 2) суммы авансовых 
взносов, оплаченных в предыдущем периоде 
(строка 21 проекта декларации, куда, в свою 
очередь, должно переходить значение из стро-
ки 20 предыдущей декларации); 3) и собствен-
ное отображение суммы «дивидендных» аван-
совых взносов, которые оказались фактически 
оплаченными в текущем отчетном периоде (то 
есть оплаченных в последнем квартале текуще-
го отчетного года).

С принятием Налогового кодекса осталось много не-
решенных вопросов и противоречий, связанных 
именно с налоговым учетом дивидендов, а именно:

 непонятно, по какой ставке платить дивиденд-
ный авансовый взнос, если дивиденды, начис-
ленные в IV квартале, будут выплачены только 
в II квартале 2011 года; 

 конкретной даты уплаты «дивидендного» аван-
сового взноса Налоговый кодекс также не уста-

навливает, поэтому плательщикам следует ори-
ентироваться на ставку, которая действует на 
момент уплаты авансового взноса;

 в НКУ четко не прописан предельный срок 
уплаты налога на доходы с физических лиц от-
носительно случаев, когда дивиденды начисле-
ны, но не выплачены физическому лицу. 

В то же время, анализируя нормы НКУ, можно 
сделать вывод, что налог из неоплаченного дохода необ-
ходимо оплатить к окончанию 10-го календарного дня, 
следующего за предельным сроком представления на-
логового расчета. Однако, поскольку однозначный от-
вет на вопрос относительно срока уплаты налога, удер-
жанного из начисленного, но не выплаченого дохода в 
денежной форме, НКУ не содержит, необходимые разъ-
яснения налоговых органов по этому вопросу. 

Не следует забывать и об изменениях, которые 
произошли в порядке налогообложения доходов физи-
ческих лиц с введением в действие НКУ. Эти измене-
ния коснулись и дивидендов, которые выплачиваются 
предприятиями основателям (владельцам). Поскольку 
большинство хозяйственных обществ выплачивает ди-
виденды в начале текущего года по результатам про-
шлого, вопросы, связанные с начислением и выплатой 
дивидендов, сегодня актуальны как никогда и нуждают-
ся в дополнительном исследовании.                   
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Трансформаційні процеси в Україні потребують 
чіткої координації дій в усіх сферах і ланках еко-
номічної і фінансової систем для становлення фі-

нансової безпеки держави. Лише в умовах її належного 
нормативно-правового регулювання та скоординованої 
організаційної діяльності державних органів можна 

говорити про безпечне функціонування всіх елементів 
фінансово-економічного механізму країни.

Необхідною умовою забезпечення безпеки країни 
в усіх сферах політичного, соціально-економічного жит-
тя є формування адекватного ситуації, що склалася, ме-
ханізму протидії кризі, і передусім – його нормативно-
правової складової. 

 Проблемі вивчення фінансової безпеки присвя-
чені наукові праці багатьох вітчизняних і зарубіжних 
учених. Найбільш вагомий вклад у розвиток науки про 
економічну та фінансову безпеку зробили О. І. Баранов-
ський, В. К. Сенчагов, Е. А. Олейніков, А. І. Сухоруков, 

УДК [346.6: 336.13](488)

УДОСКОНАЛЕННЯ УПРАВЛІННЯ ФІНАНСОВОЮ БЕЗПЕКОЮ КРАЇНИ 
НА ОСНОВІ МЕХАНІЗМУ ПОСИЛЕННЯ ФІНАНСОВОЇ БЕЗПЕКИ 

ТА ПРОТИДІЇ ФІНАНСОВІЙ КРИЗІ



Е
К
О
Н
О
М
ІК

А
	

	ф
Ін

ан
сИ

, г
ро

ш
о

вИ
й

 о
бІ

г 
І к

ре
д

И
т

БІЗНЕСІНФОРМ № 10 ’2011 107

М. М. Єрмошенко, Я. А. Жаліло, В. А. Предборський,  
Г. Пастернак-Таранушенко, В. І. Мунтіян. Разом з тим, не 
дивлячись на велику кількість публікацій, залишається 
багато невирішених проблем управління фінансовою 
безпекою її правових та організаційних засад. 

Мета дослідження – визначити напрямки вдо-
сконалення управління фінансовою безпекою на осно-
ві механізму посилення фінансової безпеки країни та 
протидії фінансовій кризі, провести аналіз нормативно-
правового забезпечення фінансової безпеки Україні і на 
цій основі визначити систему першочергових заходів з 
підвищення ефективності правової протидії кризі. 

Тлумачення терміна «механізм» дає словник ро-
сійської мови С. І. Ожегова: механізм – 1. Внутрішній 
устрій (система ланок) машини, приладу, апарату, що 
приводить їх в дію. 2. Система, пристрій, що визначають 
порядок якого-небудь виду діяльності. 3. Послідовність 
станів, процесів, що визначають собою яку-небудь дію, 
явище [1]. 

Таким чином, механізм управління фінансовою 
безпекою країни в умовах фінансової кризи потребує 
застосування усіх технологій нейтралізації кризи, що 
має носити комплексний характер, тобто має включа-
ти комплекс заходів: концептуально-методичних, нор-
мативно-правових, організаційно-управлінських, фінан-
сово-економічних, інформаційно-аналітичних (рис. 1).

У основі механізму антикризового управління фі-
нансовою безпекою для нормативно-правового регулю-
вання має бути закладений комплексний законодавчий 
базис (рис. 2).

В Україні відсутній повноцінний механізм як нор-
мативно-правовового забезпечення фінансової безпеки 
України, так і законодавчої протидії фінансовій кризі, 
не існує єдиної комплексної національної фінансової 
стратегії та програми запобігання кризовим явищам, 
що значно знижує ефективність попередження і подо-
лання кризи.

Зазначимо, що фінансова безпека досягається 
шляхом проведення виваженої фінансової політики від-
повідно до прийнятих в установленому порядку док-

трини, концепції, стратегій і програм. З огляду на відо-
браження елементів системи фінансової безпеки країни 
в нормативно-правових актах можна зробити висновок, 
що на даному етапі стан формування подібної системи 
ще не відповідає необхідним вимогам (рис. 3).

Рис. 2. Законодавчий базис антикризового управління 
фінансовою безпекою

Саме тому сьогодні перед економікою стоїть про-
блема вироблення такого нового курсу, найважливішим 
елементом якого є стратегія фінансової безпеки, що ви-
магає послідовної цілеспрямованої практичної роботи 

спрямованої на оздоровлен-
ня економіки і відновлення її 
зростання. 
Розробці будь-якої стратегії 
повинні передувати розроб-
ка доктрини і концепції, на 
підставі яких може бути по-
будована ефективна і дієва 
стратегія дій уряду (анти-
кризова) у відповідній сфері. 
Однією з головних перешкод 
подоланню кризи являється 
саме відсутність програмних 
документів, стратегії і такти-
ки управління фінансовою 
безпекою країни, а також 
ефективного інструмента-
рію і механізмів реалізації 
такої політики.

Тому нижче викладено 
основний понятійний апарат 

у сфері державного управління фінансовою безпекою та 
її стратегічного планування.

Доктрина фінансової безпеки – вид стратегічно-
го документу, яким визначається сукупність наукових 
знань, постулатів, концептуальних ідей і поглядів, на-
правлених на пояснення чи визначення теорії явищ, ме-
ханізмів розвитку чи сутності державної політики.

Концепція фінансової безпеки – система теоретич-
них і методичних поглядів на забезпечення фінансової 
безпеки [3].

Стратегія фінансової безпеки – це комлексний, 
системний документ,спрямований на успішне досяг-
нення цілей політики уряду для забезпечення фінансо-

Рис. 1. Комплекс заходів механізму посилення фінансової безпеки країни 
та протидії фінансовій кризі
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спективу. Стратегія розробляється по єдиному задуму, 
єдиним планом і має бути узгоджена і збалансована (за 
системою цілей, часу, ресурсам і виконавцям) між ма-
кроекономічною, галузевою і регіональною політикою; 
коротко- і середньостроковою, внутрішньою і зовніш-
ньою політикою.

Програмні документи фінансової безпеки – це до-
кументи, в яких згідно з цілями та пріоритетами прийня-
тих стратегічних документів формується взаємоузго-
джений комлекс задач, показників (критерієв) і заходів, 
направлених на виконання поставлених завдань, а також 
наводяться розрахунки об'єму необхідних ресурсів (фі-
нансових, включаючи бюджетні) з диференціацією по 
роках, оцінки очікуваних результатів виконання програ-
ми і її ефективності.

Фінансова стратегія – це система науково об-
грунтованих і практичних знань про характер та тен-
денції фінансового розвитку держави, спрямована на 
запобігання реальним і потенційним викликам, рискам, 
загрозам і небезпекам. 

В умовах фінансової кризи видається обгрунтова-
ною необхідність розробки нормативно-правових до-
кументів, концепції, стратегії та програмних документів 
забезпечення фінансової безпеки країни на середньо-
строкову перспективу. 

Зазначимо, що при розробці програмных доку-
ментів і стратегій, спрямованих на мінімізацію впливу 
кризових явищ на фінансову безпеку держави, доцільно 
структурувати такі найважливіші аспекти:

 цілі і завдання фінансової безпеки в конкрет-
них умовах її соціально економічного розвитку 
в коротко- і довгостроковій перспективі;

 принципи політики щодо забезпечення фінан-
сової безпеки;

 тактику фінансової безпеки;
 узгодження інтересів фінансової безпеки дер-

жави; 
 загрози фінансовій системі; 
 індикатори фінансової безпеки; 
 порогові значення індикаторів фінансової без-

пеки; 
 організаційна структура фінансової безпеки; 
 удосконалення правового забезпечення фінан-

сової безпеки;
 шляхи і напрями створення необхідних фінан-

сових умов і фінансових ресурсів для прискоре-
ного економічного зростання;

 засоби і способи протидії загрозам фінансової 
безпеки.

Таким чином, нормативно-правова протидія кризі 
вимагає невідкладних змін і конкретних заходів по під-
вищенню ефективності правової протидії.

Ухвалення відповідних законів антикризового 
ха рактеру обумовлене необхідністю створення право-
вої основи для вироблення профілактичних заходів 
концептуально-методичного, організаційно-управ лін сь-
кого, фінансово-економічного, інформаційно-аналітич-
ного характеру, спрямованих на посилення механізму 
фінансової безпеки України.

Рис. 3. Відображення елементів системи фінансової безпеки країни в нормативно-правових актах*
*  Пунктиром помічені нормативні акти та елементи фінансової безпеки країни, що потребують розроблення та прийняття.
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Створення цілісного державного механізму поси-
лення фінансової безпеки і протидії фінансовій кризі і 
здійснення послідовних і скоординированих заходів у 
цій сфері є одним з головних завдань правових перетво-
рень на сучасному етапі. 

Проведений в дослідженні аналіз дозволяє визна-
чити першочергові заходи щодо посилення фінансової 
безпеки України та протидії кризі. Між тим, системна і 
постійна протидія кризі повинна стати стратегічним за-
вданням держави.

Таким чином, у напрямку удосконалення управ-
ління фінансовою безпекою:

 визначено механізм посилення фінансової без-визначено механізм посилення фінансової без-
пеки країни та протидії фінансовій кризі, що 
включає комплекс заходів: концептуально-
методичних, нормативно-правових, організа-
ційно-управлінських, фінансово-економічних, 
ін формаційно-аналітичних;

 запропоновано теоретико-методичні рекомен-
дації щодо впровадження нормативно-правових 
заходів з метою посилення фінансової безпеки 
країни та протидії фінансовій кризі, а саме:

– розробити нормативно-правові документи за-
безпечення фінансової безпеки України;

– вирішити проблему, розробити і прийняти 
док трину, концепцію, стратегію, програмні докумен-

ти фінансової безпеки, здатні забезпечити безпечне 
функціонування всіх елементів фінансово-економічного 
механізму країни.

Зазначимо, що при розробці нормативно-правових 
актів, спрямованих на посилення фінансової безпеки та 
протидії фінансовій кризі, доцільно структурувати най-
важливіші аспекти та розглядати їх з позиції системного 
підходу.                      
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Стратегічна орієнтація зовнішньоекономічної по-
літики України на інтеграцію до світового співто-
вариства сприяє зростанню кількості національ-

них підприємств, що здійснюють зовнішньоекономічну 
діяльність, та іноземних суб’єктів господарювання, які 
діють на території нашої держави. Від їх ефективної ді-
яльності залежить рівень надходжень до державного 
бюджету. А це, в свою чергу, тісно пов’язане з налаго-
дженням механізму нарахування і справляння податків 
від здійснення зовнішньоекономічних операцій та ва-
лютного контролю у сфері зовнішньої торгівлі товарами 
та послугами.

Законодавством України визначено ряд контролю-
ючих органів виконавчої влади з питань оподаткування 
зовнішньої торгівлі товарами. Чільне місце в цій системі 
органів державної влади займають Державна митна та 
Державна податкова служба України. Як показує між-
народний досвід, лише ефективна взаємодія митних і 
податкових органів може забезпечити адекватний дер-

жавний контроль в сфері оподаткування зовнішньоеко-
номічної діяльності.

Питання взаємодії суб’єктів податкових правовід-
носин, які контролюють справляння податків і зборів, 
неодноразово досліджувалися в працях як вітчизняних, 
так і зарубіжних фахівців. Серед них можна виділити 
дослідження В. Авер’янова, Б. Бахричідзе, І. Бачило,  
Д. Вінницького, М. Кучерявенка, Б. Лазарєва, Т. Реви,  
С. Пепеляєва, Н. Хімічевої, та ін. 

Метою статті є дослідження методики контролю 
за нарахуванням і сплатою акцизного податку з боку 
митних і податкових органів при здійсненні зовнішньо-
економічної діяльності та розробка пропозицій щодо 
напрямків вдосконалення даної проблеми. 

Для досягнення поставленої мети необхідно вико-
нати такі завдання:

 розглянути фінансові та організаційні засади 
системи контролюючих органів при справлянні 
податків та зборів в Україні;

 розкрити компетенцію та функції митних і 
по даткових органів при здійсненні контро-
лю за оподаткуванням зовнішньоекономічної 
діяльності;

 проаналізувати механізм і форми співробіт-
ництва контролюючих органів при оподатку-
ванні акцизним податком при здійсненні ЗЕД.
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