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Підсумовуючи розгляд специфіки фінансової діяльності корпорацій 
США, можна констатувати, що американській моделі корпорації властиві 
переважання акціонерних товариств як форми організації крупних компаній та 
великий вплив на них фондового ринку. Американська корпоративна культура 
орієнтована перш за все на досягнення короткострокових фінансових 
результатів, на безперервне зростання добробуту акціонерів. Найбільш 
характерним для цієї моделі є зосередження на досягненні та утриманні 
визначальних переваг: великих перемог, спеціалістів і керівників з унікальними 
здібностями тощо, – на що спрямовуються значні фінансові ресурси. Це 
обумовлює орієнтацію на стимулювання підприємницької ініціативи, 
динамічність і високий рівень допустимого ризику корпорацій США. 
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ІНСТРУМЕНТАРІЙ ОЦІНКИ НАСЛІДКІВ  

ГЛОБАЛЬНИХ ТОРГОВИХ ВІЙН ДЛЯ ФІСКАЛЬНОГО ПРОСТОРУ  
 

З поглибленням глобалізаційних процесів локальні торгові війни між 
двома країнами спричиняють суттєвий вплив на зовнішньоекономічну 
діяльність та фіскальний простір третіх країн. Торгова війна між США та 
Китаєм, яка розгорнулася останніми роками, має значні економічні наслідки не 
лише для цих країн, а також для багатьох країн Європи. У пост-пандемічний 
період актуалізуються проблеми корегування зовнішньоекономічної політики 
до сучасних умов, які характеризуються значним рівнем нестабільності 
економічного розвитку.  

Торговий конфлікт США і Китаю призвів до двостороннього підвищення  
тарифів, значного скорочення торгівлі між цими країнами, суттєвої 
переорієнтації на імпортозаміщення та на імпорт з інших регіонів, а також до 
перебудови ланцюга доданої вартості в Східній Азії та Європі.  
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Якщо локальне підвищення тарифів між двома країнами має незначний 
прямий вплив на світову економіку (зниження світового ВВП на 0,1%), то 
зростаюча нестабільність та невизначеність щодо торгівельної політики має 
суттєвий негативний вплив на економічну політику та стійкість державних 
фінансів третіх країн.   

Нестабільність "прогресує та розширює свій вплив на суспільство і 
державу у більшості країн через мегатренд, який розвивається і в результаті 
якого має місце формування на карті світу регіональних об’єднань, у 
середовищі яких загострюється конкуренція і протистояння та проявляється 
національний егоїзм" (що дестабілізує односторонні та багатосторонні 
економічні відносини) [1]. Нестабільність в економіці набуває нових ознак і 
потребує перегляду або суттєвих змін у зовнішньоекономічній політиці з 
урахуванням вигід від протекціонізму, підтримки національних товаровиробників 
та експортерів, а також відповідного коригування фіскального простору. Таким 
чином, актуалізуються дослідження інструментарію оцінки наслідків глобальних 
торгових війн, їх впливу на економіку та фіскальний простір третіх країн.  

Для оцінки наслідків торгових війн для економіки третіх країн 
застосовуються моделі загальної рівноваги, які описують торгові відносини між 
основними учасниками. Глобальна модель торгівлі СОТ (GTM) призначена для  
проектування середньострокових економічних наслідків світових торгових 
конфліктів [2]. Сценарій глобального торгового конфлікту базується на оцінках 
зміни тарифів (початкового або наслідкового підвищення тарифів). Розрахунки, 
проведені Е.Бекер і Р.Тех за цією моделлю, показали, що макроекономічні 
ефекти у середньостроковому періоді будуть значними, зокрема зменшиться 
світовий ВВП приблизно на 1,96% у 2022 р., порівняно з "базовою" ситуацією 
без торговельного конфлікту; скоротиться світова торгівля на 17%; реальний 
дохід зменшиться в середньому на 2,25 в.п.; зросте на 1,15 в.п. безробіття в 
галузях (видах економічної діяльності), які «вимушено» зменшуватимуть 
постачання експортної продукції [3].  

Модель торгівлі Армінгтона (Armington) є спрощеною версією моделі 
глобального аналізу торгівлі (GTAP) та побудована для трьох груп учасників 
(США, Європа та решта світу) на гіпотезі, що кожна група країн виробляє три 
види товарів: сировина (товари добувної промисловості), товари переробної 
промисловості (виробництво харчових продуктів, машинобудування тощо) та 
сфера послуг [4-5]. Ця модель включає оцінку таких економічних ефектів як 
зміни в інвестиціях і продуктивності.  

Для оцінки глобальних наслідків торгових війн застосовується модель 
GTAP, яка базується на закономірностях загальної рівноваги, досконалої 
конкуренції та модифікується через врахування зміни ключових факторів: 
митних тарифів та транспортних націнок, поведінки домогосподарств (як 
споживачів), рівня заощаджень та споживання, рівня безробіття, інвестиційної 
поведінки тощо [6]. Модель GTAP формує сценарії щодо ВВП, торгового 
балансу та заміни податкових надходжень тощо. 

Багатокраїнові моделі розробляють як науковці, так і фахівці міжнародних 
організацій, зокрема ОЕСР (The OECD's New Global Model), МВФ (MULTIMOD, 
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GEM, GIMF), Світовий банк (The Long Term Growth Model), центральні банки 
(The European System of Central Banks (ESCB), Multi-Country Model) [7-8].  

Загалом інструментарій оцінки наслідків глобальних торгових війн 
включає 
моделі макроекономічного циклу ділової активності та кількісні моделі світової  
торгівлі. Існуючі моделі різняться за розміром тарифних шоків, часовим 
горизонтом впливу, статичними і динамічними макроекономічними ефектами, 
сукупністю каналів впливу, рівнем невизначеності, розміром «панельних 
розрахунків» та описом сценаріїв.  

За різними моделями торговий конфлікт США і Китаю у середньостроковому 
періоді призведе до зменшення ВВП Китаю від 0,25 до 3,5%; США від 0,14 до 
1,66%,  інших (третіх) країн світу від 0,13 до 1,7% [2-3]. 

При оцінках зміни зовнішньоекономічної політики різних країн світу має 
також враховуватися вплив глобальних ризиків на обсяги світової торгівлі. 
Зокрема, COVID-19 уповільнив мобільність світової торгівлі (у 2 кв. 2020 р. 
експорт товарів у номінальному вираженні знизився на 21%). Проте, до жовтня 
2020 р. введено значний обсяг державної підтримки, загальна вартість яких 
склала кілька трильйонів доларів США [9]. 

Торгова політика різних країн залежить від багатьох чинників, зокрема 
рівня відкритості економіки, будови глобальних ланцюгів створення вартості та 
участі  в них національних підприємств [10].  

Для України ризики і виклики останніх років – ослаблення експортного 
потенціалу і слабке включення у нові конкурентні середовища [11]; 
доповнюється проблемами опосередкованого впливу зміни торговельних 
відносин Китаю та США, США та окремих країн Європи на зовнішньоекономічну 
діяльність вітчизняних підприємств та відповідно на фіскальний простір.  

За даними Державної служби статистики України експорт товарів до 
Америки за 2018-2019 рр. зменшився на 152,1 млн дол США (з 1620,0 млн дол 
США у 2018 р. до 1467,9 млн дол США у 2019 р.). Проте, імпорт товарів за цей 
період збільшився майже у двічі – на 287,1 млн дол США (з 4110,6 млн дол 
США у 2018 р. до 4397,7 млн дол США у 2019 р.). У 2019 р. перевищення 
імпорту товарів над експортом становило майже 3 рази (або -2929,8 млн дол 
США).  

Загалом товарна структура зовнішньої торгівлі України у 2019 р. 
складалася:  

експорт – зерновi культури (19,2% загального обсягу); чорні метали 
(17,5%); жири та олії тваринного або рослинного походження (9,5%); насіння і 
плоди олійних рослин (5,1%);  

імпорт – машини, обладнання та механізми, електротехнічне обладнання 
(21,9% загального обсягу); палива мінеральні, нафта і продукти її перегонки 
(20,0%); засоби наземного транспорту, крім залізничного (9,5%). 

Це свідчить про те, що експорт продовжує мати сировинну спрямованість.  
За даними опитування промислових підприємств оцінка поточного обсягу 

іноземних замовлень на виробництво продукції (експортного попиту) упродовж 
2019 р. погіршувалася: у січні достатній (нормальний для сезону) обсяг 
експорту був у 29% опитуваних підприємств, а недостатній (нижче норми) у 
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21% підприємств; у жовтні достатній (нормальний для сезону) обсяг експорту 
був лише у 27% опитуваних підприємств, а недостатній (нижче норми) у 25% 
підприємств. У січні-березні 2021 р. очікувалося зменшення обсягу іноземних 
замовлень на виробництво продукції (зниження експортного попиту у 
промисловості) на 10% до загальної кількості опитаних підприємств. 
Зменшення обсягу іноземних замовлень очікували 12% підприємств переробної 
промисловості [12].  

Оцінка конкурентної позиції промислових підприємств на зовнішніх 
ринках за жовтень-грудень 2020 р. погіршилася у 6% опитуваних підприємств. 
У січні-березні 2021 р. виробничих потужностей промислових підприємств, 
ураховуючи поточний обсяг замовлень та очікувані зміни попиту, більш ніж 
достатньо у 16% до загальної кількості опитаних підприємств і достатньо у 76% 
підприємств. Завантаженість виробничих потужностей промислових підприємств 
на початок 1кв. 2021 р. становила лише 63,8%, що на 4 в.п. менше відповідного 
показника на початок 2019 р. [12]. 

У 2019 р. податкові надходження від підприємств металургійного 
виробництва зменшилися, порівняно 2018 р., і становили 13022,4 млн грн [13]. 
Це свідчить про фіскальні ризики щодо зменшення податкових надходжень від 
підприємств цього виду економічної діяльності.    

Звуження фіскального простору, зокрема від недоотримання податкових 
доходів, потребує зменшення бюджетних видатків, а також запровадження 
інших бюджетно-податкових інструментів забезпечення стійкості державних 
фінансів.  

За підсумком січня 2021 р. найбільші темпи падіння мала металургія 
(«мінус» 3,9%) через високу конкуренцію та протекціонізм у традиційних для 
української металургії країнах-експортерах [14]. 

Згідно з прогнозами, зробленими за Глобальною моделлю торгівлі СОТ, у 
2022 р. очікується зменшення експертних операцій, ВВП та зменшення 
занятості у підприємств-експортерів. Це звужує фіскальний простір країни і 
тому має розглядатися у складі фіскальних ризиків.  

Фіскальні ризики відповідно до статті 2 Бюджетного кодексу України 
визнаються «чинниками (включаючи умовні зобов’язання та квазіфіскальні 
операції), що можуть призводити до зменшення надходжень бюджету та/або 
потребувати додаткових витрат бюджету, відповідно спричинити збільшення 
дефіциту бюджету та державного (місцевого) боргу порівняно з плановими 
бюджетними показниками» [15]. До складу фіскальних ризиків, пов’язаних із 
змінами у макроекономічному середовищі, визначених у Методиці оцінювання 
фіскальних ризиків, затвердженій постановою Кабінету Міністрів України від 
24.04.2019 р. № 351, доцільно включити фіскальні ризики, що виникають через 
втрати зовнішньої торгівлі від глобальних торговий війн та через різні канали 
впливу призводять до зменшення податкових надходжень та збільшення 
видатків на державну підтримку підприємств.  

Для оцінки наслідків глобальних торгових війн для фіскального простору 
України, а також моніторингу фіскальних ризиків може тимчасово (до формування 
належної інформаційної бази) застосовуватися Глобальна модель торгівлі СОТ 
(GTM). Опосередкований вплив наслідків глобальних торгових війн на фіскальний 
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простір України, як країни з малою, відкритою та переважно сировинною 
економікою, свідчить про необхідність (для забезпечення стратегічного розвитку 
економіки) мінімізації втрат та використання можливостей від ефекту заміщення 
контрагентів на зовнішніх ринках, отримання нових іноземних замовлень на 
виробництво продукції (експортного попиту) у промисловості. Реалізація цього 
можлива за умови ефективної взаємодії держави та вітчизняних підприємств.  
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ОСОБЛИВОСТІ ФУНКЦІОНУВАННЯ ОБОРОТНОГО КАПІТАЛУ 

ПІДПРИЄМСТВ УКРАЇНИ 
 

Під оборотним капіталом розуміють частину капіталу, що інвестується 
підприємством в його поточну діяльність на час кожного операційного циклу. 
Іншими словами, він являється засобами підприємства, що вкладені в поточні 
активи. Оборотний капітал, так само, як і основний, виражає певні виробничі 
відносини, що складаються з розвитком підприємництва.  

Оборотний капітал приймає безпосередню участь в створенні нової 
вартості, функціонуючи у процесі кругообігу всього капіталу. При цьому 
співвідношення основного й оборотного капіталу впливає на обсяг прибутку, 
який отримується підприємством. Оскільки оборотний капітал обертається 
швидше, аніж основний, із зростанням частки оборотного капіталу в загальній 
сумі авансованого капіталу час обороту всього капіталу скорочується, та, 
відповідно, зростає можливість підвищення нової вартості, а отже -  прибутку. 

Оборотний капітал послідовно проходить три фази, унаслідок чого 
змінює свою натурально – речову форму. 

У першій фазі оборотний капітал, який початково має форму грошових 
засобів, перетворюється у виробничі запаси, переходячи таким чином з сфери 
обігу до виробничої сфери. 

В другій фазі оборотний капітал бере безпосередню участь у виробничому 
процесі та приймає форму незавершеного виробництва, готових виробів або 
напівфабрикатів. 


