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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
У Концепції забезпечення національної безпеки у

фінансовій сфері, затвердженої розпорядження Кабіне-
ту Міністрів України 15.08.2012 р. [1] підкреслено, що
"для запобігання можливим фінансовим складностям у
реальному секторі економіки державна політика повин-
на бути спрямована на запровадження системи здійснен-
ня постійного моніторингу за збалансованістю активів і
пасивів підприємств", а у бюджетній сфері — "на підви-
щення збалансування системи державних фінансів для за-
побігання виникненню загрози стабільності та стійкості
всієї фінансової системи". Для втілення цих завдань у
життя необхідно постійно оцінювати наслідки впровад-
ження регуляторних змін у фінансово-податковій сфері
та їх вплив на стабільність фінансового стану підприємств
та бюджету. Виконання цієї важливої роботи вимагає по-
стійного вдосконалення системи показників, які поглиб-
лено розкривають взаємозв'язок між податковими дохо-
дами бюджету та фінансовим станом підприємств. До та-
ких показників слід віднести рівень та динаміку заборго-
ваності бюджету перед податкоплатниками у співвідно-
шенні із поточною заборгованістю податкоплатників пе-
ред бюджетом, тобто вичленити із загальної суми дебі-
торської та кредиторської заборгованості ту її частину,
яка безпосередньо характеризує взаємовідносини по по-
датковим платежам між бюджетом та податкоплатника-
ми.

МЕТА СТАТТІ
Метою статті є дослідження впливу заборгованості

бюджету перед податкоплатниками (по економіці в ціло-
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му та по основним видам економічної діяльності) на стан
оборотних активів суб'єктів господарювання та доходну
частину бюджету.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
Дебіторська заборгованість займає важливе місце у

складі оборотних активів підприємств. Відповідно до По-
ложення (стандарту) бухгалтерського обліку "Дебіторсь-
ка заборгованість" під дебіторською заборгованістю ро-
зуміється сума заборгованості дебіторів підприємству на
певну дату [2]. Дебітори — це юридичні та фізичні особи,
які в результаті минулих подій заборгували підприємству
певні суми грошових коштів, їх еквівалентів або інших ак-
тивів. Основними видами дебіторської заборгованості є
наступні:

— за товари, роботи, послуги;
— за розрахунками із бюджетом;
— за виданими авансами;
— за нарахованим доходам;
— за внутрішніми розрахунками;
— інша заборгованість; тобто дебіторська заборго-

ваність за розрахункам із бюджетом (бюджетна забор-
гованість) акумулює заборгованість фінансових та подат-
кових органів перед платниками податків та зборів, а та-
кож переплату по податкам, зборам та іншим платежам
до бюджету.

Дебіторська заборгованість бюджету перед податкоп-
латниками як окремий вид дебіторської заборгованості
стала виникати одночасно з формуванням податкової си-
стеми України починаючи з 1992 р., до складу якої впер-
ше було введено податок на додану вартість.
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Питома вага дебіторської заборгованості на кінець
року по економіці в цілому у 2010 році складала 61,7%
від загальної суми оборотних активів; у 2011—2012 рр.
— 58% [3; 4; 5]. У 1990 році цей показник дорівнював —
5,5% [6], а заборгованість бюджету як складова дебі-
торської заборгованості взагалі була відсутня; в 1995 році
питома вага склала 28,3%; в 1999 р — 67,1%. Різке зро-
стання дебіторської заборгованості на кінець 90-х років
було пов'язане із проведенням податково-фінансової
реформи 1997 р., яка розділила фінансовий та податко-
вий облік [7]. Податок на прибуток та ПДВ почали визна-
чати у бухгалтерському обліку фінансових результатів —
методом нарахування, виходячи з обсягу відвантаженої
продукції без врахування реального надходження гро-
шей; в податковому обліку — за методом "першої опе-
рації", тобто в залежності від того яка операція сталася
раніше: зарахування коштів на банківський рахунок (аван-
совий платіж), або відвантаження товарів. Таким чином,
підприємства були змушені платити податки авансом. У
податкові розрахунки були відвернені оборотні кошти
підприємств, підприємства змушені були збільшити взає-
мне кредитування. Це змінило склад оборотних активів
підприємств — основну їх частину стала складати дебі-
торська заборгованість.

Заборгованість бюджету перед податкоплатниками
як частина дебіторської заборгованості в 2010 році скла-
ла 80,6 млрд грн., тобто 3,0% загальної суми дебіторсь-
кої заборгованості по економіці в цілому; в 2011 році цей
показник підвищився до 87,5 млрд грн. або до 5,8% за-

гальної суми дебіторської заборгованості; в на-
ступному, 2012 році бюджетна заборгованість
зросла до 96,4 млрд грн. (5,7% у загальній сумі
дебіторської заборгованості) (табл. 1).

Із загальної суми бюджетної заборгованості
на заборгованість перед податкоплатниками, які
звітують за формою 1М (малі підприємства) при-
падає 27,0—28,2%, тобто (22,7—23,4 млрд грн.)

Зростання заборгованості бюджету перед по-
даткоплатниками, негативно впливає на стан

фінансових ресурсів, відтягуючи їх з господарського обо-
роту підприємств, що стає однією з причин фінансових
ускладнень їх діяльності.

Одночасно із виникненням дебіторської заборгова-
ності виникає заборгованість податкоплатників по нара-
хованим зобов'язанням перед бюджетом. Поточні зобо-
в'язання податкоплатників за розрахунками із бюдже-
том — це кредиторська заборгованість підприємств за
всіма видами платежів в бюджет, включаючи податки з
доходів працівників підприємств. Поточні зобов'язання
за розрахунками з бюджетом на кінець року (або кінець
кварталу) складаються із зобов'язань по сплаті ПДВ (за
місяць), податку на прибуток за квартал, податку на до-
ходи (заробітну плату) фізичних осіб за місяць (або ІІ
половину місяця) та інші податки та збори. На рисунку 1
наведені абсолютні залишки дебіторської і кредиторсь-
кої заборгованості по розрахункам за бюджетом по еко-
номіці в цілому в 2004—2012 рр. За розрахунковий пе-
ріод випереджаючий зріст бюджетної (дебіторської) за-
боргованості має стабільний характер починаючи з 2006
року.

Зростаюча заборгованість бюджету перед податкоп-
латниками, вимагає виокремити вплив такого стану обо-
ротних активів на фінансову стійкість податкоплатників
та бюджету. Для визначення такої оцінки доцільно роз-
раховувати спеціальний коефіцієнт бюджетної заборго-
ваності як співвідношення заборгованості бюджету перед
податкоплатниками та поточної заборгованостї податкоп-
латників перед бюджетом.

 Роки 

2010 2011 2012 

Заборгованість бюджету на кінець року, млрд грн. 80,6 87,5 96,4 

у % до загальної дебіторської заборгованості, % 3,0 5,8 5,7 

у % до попереднього року, % 103,4 108,6 110,2 

Таблиця 1. Динаміка заборгованості бюджету

перед податкоплатниками по економіці в цілому

Розраховано за даними статистичного збірника "Діяльність суб'єктів
господарювання" за 2012 р., 2011 р., 2010 р. [3; 4; 5].
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 Заборгованість бюджету перед податкоплатниками на кінець звітного періоду (дебіторська заборгованість), млрд.грн.

Поточні зобов'язання податкоплатників за розрахунками з бюджетом  на кінець звітного періоду (кредиторська заборгованість), млрд.грн. 

Рис. 1. Дебіторська та кредиторська заборгованість по розрахункам із бюджетом по економіці

в цілому в 2004 — 2012 рр.

Складено за зведеними статистичними даними форми 1 "Баланс".
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З позиції оцінки впливу на фінансовий стан під-
приємств та доходну частину бюджету коефіцієнт бюд-
жетної заборгованості характеризує наступний вплив
співвідношення між бюджетною заборгованістю та поточ-
ною заборгованістю:

— нейтральний (або одиниця) — коли бюджетна за-
боргованість не перевищує поточної заборгованості по-
даткоплатників перед бюджетом;

— позитивний (менше одиниці) — коли бюджетна за-
боргованість менша ніж поточна заборгованість податкоп-
латників перед бюджетом;

— негативний (більше одиниці) — в разі стійкого пе-
ревищення бюджетної заборгованості над поточною за-
боргованістю податкоплатників. Якщо таке перевищен-
ня має стабільний характер, то це говорить про те, що
державний бюджет користується грошовими коштами
підприємств, обмежуючи їх оборотні активи, а бюджет має
додатковий завуальований дефіцит.

Аналіз коефіцієнта бюджетної заборгованості за
1995—2012 роки (станом на кінець відповідного року) по-
казує, що по економіці в цілому заборгованість податкоп-
латників перед бюджетом перевищувала заборгованість
бюджету перед податкоплатниками до 2006 року (табл.
2). Починаючи з 2006 р. цей показник характеризує
зростання заборгованості бюджету перед податкоп-
латниками — до 2,75 грн. у 2008 р.; до 3,03 грн. у 2009 р.;
до 2,44 грн. у 2011 р.; до 3,18 грн. у 2012 р. Зростання
коефіцієнта бюджетної заборгованості у 2006 р. обумов-

лено приростом бюджетної заборгованості, який у 2,1 ра-
зи перевищив суми приростів цього показника за попе-
редні роки. Так, у 2004 році приріст бюджетної заборго-
ваності за рік склав 3,0 млрд грн.; в 2005 р. — 4,4 млрд
грн.; в 2006 році — 9,2 млрд грн. У подальшому ця тен-
денція збереглася.

Перевищення бюджетної заборгованості над забор-
гованістю податкоплатників характерно для всіх про-
відних видів економічної діяльності, тобто "промисло-
вості"; "сільського господарства, мисливства, лісового
господарства"; "торгівлі, ремонту автомобілів, побутових
виробів та предметів особистого вжитку". Для останньої
галузі такий стан склався ще в 1997 р. у зв'язку із зміною
методики нарахування ПДВ (з валового обороту замість
торгової націнки).

Із започаткуванням відшкодування ПДВ в грошовій
формі для всіх платників податку (з 01.10.1997 р.) необх-
ідною умовою стало наявність у бюджеті коштів для
відшкодування фактичних сум податкового кредиту. Од-
ним із джерел додаткових доходів бюджету стало підви-
щення цін кінцевого споживання за рахунок зміни мето-
дики нарахування ПДВ у торгово-посередницькій, опто-
во-збутовій, роздрібно-торговій галузях та в галузі "гро-
мадське харчування". Замість нарахування ПДВ тільки на
торгово-збутову націнку, цей податок став нараховуватись
на повний товарооборот. Для застосування нових правил
була проведена інвентаризація, на основі якої здійснено
одноразовий перерахунок сум ПДВ у відвантажених то-

Таблиця 2. Рівень коефіцієнта бюджетної заборгованості за 1995 — 2012 рр. на кінець року

(грн./грн.)

Розраховано за зведеними статистичними даними форми 1 "Баланс", за відповідні роки.

  1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 

Всього по економiцi 
в т.ч. 0,19 0,20 0,24 0,17 0,15 0,28 0,63 0,58 0,56 

Сільське господарство, мисливство, 

лісове господарство 0,11 0,07 0,06 0,05 0,07 0,25 0,30 0,32 0,44 

Промисловість 0,20 0,17 0,19 0,10 0,09 0,18 0,56 0,57 0,54 

Будівництво       0,08 0,06 0,10 0,57 0,60 0,36 

Торгівля та громадське харчування 0,45 0,91 1,94 2,13 2,04     

Торгівля; ремонт автомобілів, 

побутових виробів та предметів 

особистого вжитку 

в т.ч.:      1,92 3,33 3,36 3,38 

оптова торгівля і посередництво в 

оптовій торгівлі 0,94 2,29 2,97 2,88 2,73 2,52 3,46 3,78 3,60 

Діяльність транспорту та зв'язку 0,13 0,38 0,20 0,10 0,13 0,41 1,20 1,27 0,97 

Продовження таблиці 2 

 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

Всього по економіці 
в т.ч. 0,79 0,86 1,54 1,84 2,75 3,03 1,67 2,44 3,18 

Сільське господарство, мисливство, 

лісове господарство 0,54 0,94 1,14 1,87 2,98 1,47 1,62 1,73 1,69 

Промисловість 

в т.ч.: 0,66 0,78 1,31 1,58 2,23 2,35 2,09 2,28 3,09 

добувна промисловість 0,19 0,15 0,38 0,53 0,39 0,46 0,33 0,52 1,82 

переробна промисловість 1,92 2,14 2,87 2,66 5,75 5,01 4,84 4,58 4,75 

виробництво та розподілення 

електроенергії, газу та води 0,12 0,21 0,24 0,39 0,43 0,62 0,31 0,27 1,36 

Будівництво 0,70 0,41 0,99 1,57 2,59 2,67 1,81 2,01 2,89 

Торгівля; ремонт автомобілів, 

побутових виробів та предметів 

особистого вжитку 
в т.ч.: 3,80 3,87 4,13 3,76 5,41 6,10 4,33 3,58 5,21 

оптова торгівля і посередництво в 

оптовій торгівлі 4,06 4,19 4,55 4,17 5,94 6,82 3,81 4,11 6,60 

Діяльність транспорту та зв'язку: 1,68 0,70 0,92 0,86 1,69 1,92 1,30 1,24 1,61 

Операції з нерухомим майном, оренда, 

інжиніринг та надання послуг 

підприємцям 0,18 0,32 0,79 1,42 2,69 4,30 0,53 2,75 3,62 
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варах та запасах. Це призвело до формування "надлиш-
кового" податкового кредиту, який за нормами Закону
України про податок на додану вартість, зараховувався у
зменшення податкових зобов'язань платників податку (до
повного погашення). За аналітичними розрахунками на
основі даних балансу по галузі "Торгівля і громадське
харчування", на початок 1997 р. сума ПДВ в запасах і то-
варах відвантажених становила близько 1,7 млрд грн. На
практиці це призвело, з одного боку, до додаткового
підвищення торгово-збутової націнки в розмірі 20 коп. на
1 грн. валового доходу (торгової націнки), як реального
джерела сплати ПДВ, а з іншого — до постійної заборго-
ваності держбюджету по відшкодуванню ПДВ підприєм-
ствам торгівлі [8; 9].

У 1992—1998 рр. датою виникнення податкових зо-
бов'язань із податку на додану вартість вважалася дата
зарахування коштів на банківський рахунок платника
ПДВ за товари (роботи, послуги), тобто використовував-
ся касовий метод. З 1 жовтня 1998 р. він був замінений
на метод "першої операції" (крім спрощеної системи опо-
даткування), який враховує подію, яка сталася раніше:
або дата зарахування коштів від покупця на банківський
рахунок платника податку, або дата відвантаження
(оформлення) товарів (робіт, послуг). Зміна методики
формування валового доходу також негативно вплину-
ла на співвідношення між податковими зобов'язаннями
торговельних підприємств та сформованим податковим
кредитом. Тому ця галузь має найвищий рівень коефіц-
ієнта бюджетної заборгованості впродовж п'ятнадцяти
років, найбільш високий рівень якого склався в 2009 році
— 6,10 грн.

При зміні методики формування податку на прибу-
ток з 1.01.2004 р. [10], незважаючи на передбачені зако-
нодавчі заходи по зміцненню бази оподаткування, чин-
ники, які сприяли зниженню податкового навантаження
переважали, що і призвело до зменшення темпу прирос-
ту нарахувань податку на прибуток, і одночасно до змен-
шення поточної заборгованості податкоплатників перед
бюджетом. У першу чергу до них відноситься зниження
ставки податку на прибуток з 1.01.2004 р. на 5% — з 30%
до 25%, а також зниження податкового навантаження в
результаті врахування збільшеного обсягу окремих видів
витрат при розрахунку оподаткованого прибутку (дозвіл
на включення до валових витрат 50% видатків на прид-
бання паливно-мастильних матеріалів для легкових авто-
мобілів, які до цього періоду не включалися до валових
витрат у податковому обліку ті інші).

Аналіз структури бюджетної заборгованості за вида-
ми економічної діяльності за 1995—2012 рр. показує, що
найбільшу частину її складає заборгованість у промисло-
вості та в торгівлі. Однак питома вага останньої за 2004—
2012 рр. зменшилась з 36,5% в 2004 р. до 24,1% в 2012
р. У різні роки суттєво підвищувалась питома вага еконо-
мічної діяльності у сфері "операції з нерухомим майном,
оренда, інжиніринг та надання послуг підприємцям" —
до 17,3% в 2009 р. У структурі поточних зобов'язань за
розрахунками з бюджетом головна роль належить також
промисловості — 50,9% в 2012 р., в той час як питома
вага галузі "торгівля; ремонт автомобілів, побутових ви-
робів та предметів особистого вжитку" значно менша —
17,7%.

Інша динаміка коефіцієнта бюджетної заборгованості
складається в групі малих підприємств. Малі підприємства
мають стабільний рівень перевищення заборгованості
бюджету над поточною заборгованістю податкоплатників
перед бюджетом по кожному виду економічної діяльності
впродовж всього періоду дії спрощеного оподаткування.
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Якщо в 2000 р. бюджетна
заборгованість складала
1,76 грн. на 1 грн. поточ-
ної заборгованості, то в
2010—2011 рр. вже 3,66
грн. та 3,72 грн. відповід-
но. Структура заборгова-
ності бюджету перед по-
даткоплатниками в розрізі
видів економічної діяль-
ності показує, що про-
відними видами економіч-
ної діяльності в цій групі підприємств з моменту запро-
вадження спрощеної системи оподаткування є "торгівля,
ремонт автомобілів, побутових виробів та предметів осо-
бистого вжитку", а з подальшим розвитком спрощеної си-
стеми оподаткування — економічна діяльність у сфері
"операції з нерухомим майном, орендою, інжинірингом
та наданням послуг підприємцям".

Аналізуючи коефіцієнт бюджетної заборгованості не-
обхідно враховувати, що на саму суму заборгованості по
розрахункам з бюджетом як дебіторської, так і креди-
торської за період з 1995 по 2012 рр. включно впливали
не тільки зміни в методиці розрахунку податків (податку
на прибуток та ПДВ) в цілому по економіці, по окремим
видам економічної діяльності (торгівля) та надання пільг
окремим галузям, а також і результати фінансової діяль-
ності підприємств.

Аналіз фінансових результатів роботи підприємств за
1995—2012 рр. показує, що різке збільшення збиткових
підприємств та сум збитків виникло у період 1996—1999
рр. (43—56%), тобто в період внесення кардинальних
змін у механізм фінансово-грошової та податкової пол-
ітики (табл. 3). У наступні роки цей показник стабілізу-
вався на рівні 35—40%, що значно перевищує показники
1995 року, який передував проведенню змін у методиці
бухгалтерського обліку фінансових результатів та відок-
ремленню податкового обліку.

Аналіз фінансових результатів господарської діяль-
ності підприємств, який розкриває умови виникнення
збитковості, показує, що основна сума збитків формуєть-
ся поза операційною собівартістю продукції, тобто за
рахунок фінансово інвестиційної діяльності. Так, за пер-
іод 2001—2011 роки (окрім 2007 року) від інвестиційно-
фінансової діяльності були отримані збитки, які в 2008—
2009 роках повністю поглинула прибутки від операційної
діяльності. В 2001, 2005, 2006 роках збитки від інвести-
ційно-фінансової діяльності зменшили отримані у реаль-
ному виробництві прибутки на 12—16%, у 2002—2004
роках — на 25—36%, у 2010 році — на 50%, у 2011 році
— на 36,5%. Це означає, що приблизно на таку ж частку
була знижена база оподаткування для нарахування по-
датку на прибуток.

Співвідношення між нарахованими збитками та чис-
тим прибутком показує, що в 2008—2009 роках збитки
від інвестаційно-фінансової діяльності не лише погасили
прибутки отримані від операційної діяльності, але за об-
сягами майже утричі перевищили нарахований податок
на прибуток. У 2002—2004 роках збитки від інвестицій-
но-фінансової діяльності майже дорівнювали величині
податку на прибуток.

Лише у 2005—2006 роках збитки були майже вдвічі
менші, ніж податок на прибуток, а в 2010 році — мен-
ше на 24%. Із цих десяти років виключенням був тільки
2007 рік, в якому від інвестиційно-фінансової діяльності
були отримані  прибутки [11]. Наявність великої
кількості збиткових підприємств та значної суми збитків

 Роки 

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

Доходи зведеного бюджету України, млрд грн. 171,8 219,9 297,9 273,0 314,5 398,6 445,5 

Перевищення (+) бюджетної заборгованості над 

заборгованістю по зобов’язанням по сплаті 

податків 10,4 20,4 40,0 53,6 32,2 51,7 66,1 

у % до доходів зведеного бюджету,  

млрд грн. 6,1 9,3 13,4 19,6 10,2 13,0 14,8 

 

Таблиця 4. Вплив перевищення бюджетної заборгованості над

заборгованістю по сплаті податків на доходи бюджету

Розраховано за даними Державного комітету статистики України [13, 14, 15].

не тільки негативно впливає на фінансовий стан дер-
жавних фінансів та фінансовий стан підприємств, а і
спотворює результативність стимулюючих заходів, які
передбачені при оподаткуванні прибутку підприємств.
Наслідком великої кількості збиткових підприємств та
суми збитків є те, що пільги, які передбачені в системі
оподаткування по стимулюванню розвитку підприємств
та їх інвестиційної діяльності не можуть дати очікува-
ного ефекту, тому що реально направляються також і
на зменшення збитків.

Перевищення бюджетної заборгованості над забор-
гованістю по зобов'язанням із сплати податків, яке пост-
ійно формується в активах підприємств починаючи з 2006
року, тобто має стабільний характер, створює умови для
формування прихованого дефіциту бюджету.

Аналіз співвідношення між бюджетною заборговані-
стю та поточною заборгованістю податкоплатників перед
бюджетом дозволяє оцінити вплив такого перевищення
на дохідну частину бюджету (табл. 4).

Як свідчать дані таблиці 4, за період з 2006 по 2012
рр. перевищення бюджетної заборгованості над забор-
гованістю по зобов'язанням по сплаті податків складало
від 10,4 млрд грн. в 2006 р. до 66,1 млрд грн. в 2012 р.,
тобто виросло в 6,6 рази. За цей період питома вага суми
перевищення відносно у дохідній частині зведеного бюд-
жету складала від 6,1% в 2006 р. до 19,6% в 2009 р. Після
2009 року питома вага суми перевищення (прихованого
дефіциту) зменшилась до 10,2% в 2010 р, але наступні
роки (2011—2012) сума перевищення почала збільшува-
тися і зросла до 13,0—14,8% по відношенню до доходів
зведеного бюджету.

ВИСНОВКИ
Аналіз коефіцієнта бюджетної заборгованості,

який розкриває характер співвідношення між заборго-
ваністю бюджету перед податкоплатниками та поточ-
ною заборгованістю податкоплатників перед бюджетом
показав, що зміна методик формування ПДВ та подат-
ку на прибуток зумовлює утворення скритих диспро-
порцій, які виражаються у взаємокредитуванні бюдже-
ту за рахунок збільшення бюджетної заборгованості
перед податкоплатниками та підприємств за рахунок
зниження податкового навантаження на економіку, яка
обумовлюється головним чином за рахунок зниження
податку на прибуток. Враховуючи, що ПДВ складає
основу заборгованості бюджету перед суб'єктами гос-
подарювання (як по економіці в цілому, так і по окре-
мих видах економічної діяльності), така заборгованість
фактично перетворює ПДВ на податок з обороту, який
підвищує кінцеве податкове навантаження на доходи
фізичних осіб.

Негативний вплив зростання бюджетної заборгова-
ності по відношенню до поточної заборгованості прояв-
ляється не тільки в тому, що створюється умови виник-
нення прихованого бюджетного дефіциту, але і в тому,
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що така ситуація вимагає постійного поповлення оборот-
них активів підприємства за рахунок запозичення, що
призводить до збільшення собівартості продукції, а та-
кож необхідності створення страхових резервів підприє-
мства.

Для об'єктивної оцінки заходів щодо підвищення зба-
лансованості державних фінансів необхідно враховува-
ти фінансовий стан, на який зокрема впливають зміни роз-
рахунку податкових платежів у структурі балансу внаслі-
док змін податкового законодавства, а також висока збит-
ковість економічної діяльності підприємств.

Для об'єктивного відображення наслідків змін в по-
датковій політиці та їхнього впливу на зростання бюджет-
ної заборгованості доцільно поряд із прямим дефіцитом
бюджету також визначити прихований дефіцит як на-
слідок бюджетної заборгованості перед платниками по-
датків. Це потребує оцінки та комплексного аналізу кое-
фіцієнта бюджетної заборгованості, що дозволить оціню-
вати наслідки змін в податковій політиці та розробляти
заходи по зниженню напруги у грошово-фінансовому
стані підприємств.
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