
Державний вищий навчальний заклад
“УНІВЕРСИТЕТ  БАНКІВСЬКОЇ  СПРАВИ”

ХАРКІВСЬКИЙ  НАВЧАЛЬНО'НАУКОВИЙ ІНСТИТУТ

ФІНАНСОВО'КРЕДИТНА
ДІЯЛЬНІСТЬ:

ПРОБЛЕМИ ТЕОРІЇ
ТА ПРАКТИКИ

Збірник наукових праць

ВИПУСК 3(26)/2018



Державний вищий навчальний заклад
“УНІВЕРСИТЕТ  БАНКІВСЬКОЇ  СПРАВИ”

ХАРКІВСЬКИЙ  НАВЧАЛЬНО'НАУКОВИЙ ІНСТИТУТ
ФІНАНСОВО	КРЕДИТНА ДІЯЛЬНІСТЬ:

          ПРОБЛЕМИ ТЕОРІЇ ТА ПРАКТИКИ
Збірник наукових праць

Випуск 3(26)/2018
Науково�практичне видання

Заснований у грудні 2006 року. Виходить чотири рази на рік.
Засновник: ДВНЗ “Університет банківської справи”.

Збірник наукових праць "Фінансово'кредитна діяльність: проблеми теорії та практики"
внесено до переліку фахових видань України Наказом Міністерства освіти і науки України

від 29 грудня 2014 р. № 1528 (Додаток 11) під №86.

Збірник наукових праць "Фінансово�кредитна діяльність: проблеми теорії та практики" представлено в міжнародних
інформаційних та наукометричних базах даних: Web of Science, EBSCO (США), Ulrich's Periodicals Directory (США);

Citefactor (США); ResearchBib (Японія); Universal Impact Factor (Австралія); Index Copernicus (Польща); Міжнародна
пошукова система  Google Scholar; Російський індекс наукового цитування (РИНЦ); Національна бібліотека України ім.

В.І. Вернадського; Загальнодержавна база даних "Україніка наукова" ; Український  реферативний журнал "Джерело".

Рекомендовано до друку та публікації в мережі інтернет
Вченою радою ДВНЗ “Університет банківської справи”

Головний редактор:  САМОРОДОВ Борис Вадимович, д.е.н., професор, Харківський навчально'науковий
інститут ДВНЗ “Університет банківської справи”, Харків, Україна.
Заступник головного редактора: АЗАРЕНКОВА Галина Михайлівна, д.е.н., професор, Харківський навчально'
науковий інститут ДВНЗ “Університет банківської справи”, Харків, Україна.
Відповідальний секретар: МІРОШНИК Олексій Юрійович, к.е.н.,  доцент Харківський навчально' науковий
інститут ДВНЗ "Університет банківської справи", Харків,, Україна.
Технічний редактор: НЕЧЕПУРЕНКО Олексій Олександрович, Харківський навчально'науковий інститут
ДВНЗ “Університет банківської справи”, Харків, Україна.

Підписано до друку 28.09.2018. Формат 60х84/8.
Ум.'друк. арк. 63.6 Обл.'вид. арк. 38,4 Тираж 300 прим.

Усі права захищені. Передрук і переклади дозволяються лише зі згоди автора та редакції.
Редакція не завжди поділяє думку автора й не відповідає за фактичні помилки, яких він припустився.

Адреса редакції: 61174, Україна, м. Харків, просп.Перемоги, 55.
Сайт збірника: www.fkd.org.ua

Свідоцтво про державну реєстрацію друкованого засобу масової інформації КВ №21816'11716 ПР від 31.12.2015
Індекс для передплати 68590

Редакційна колегія:
Барановський О.І., д.е.н., професор, ДВНЗ "Університет банківської справи", Київ, Україна.
Білан Ю.В. хабілітірований доктор,  ад'юнкт Університет Щецина, Польща.
Бритченко І.Г. доктор економіки, професор Вищої школи в Тарнобжеу, Польща
Велев Д.Г., к.т.н, профессор, Університет національної та світової економіки, Софія, Болгарія.
Віровська Л.М., д.е.н., Балтійська Міжнародна Академія, Рига, Латвійська Республіка.
Глущенко В.В., д.е.н., професор, Харківський національний університет ім. В. Н. Каразіна, Харків, Україна.
Гороховатський В.О., д.т.н., професор, Харківський навчально'науковий інститут ДВНЗ "Університет банківської справи",

Харків, Україна.
Дубницький В.Ю., к.т.н., ст. наук. співр., академік Академії наук прикладної радіоелектроніки, Харків, Україна.
Кавун С.В., д.е.н., професор, Харківський навчально'науковий інститут ДВНЗ "Університет банківської справи", Харків, Україна.
Калашников В.В., к.е.н., доцент, Університет Autonoma de Nuevo Leon, Монтеррей, Мексика.
Кізим М.О., д.е.н., професор, член'кореспондент НАН України, Науково'дослідний центр індустріальних проблем розвитку

Національної академії наук України, Харків, Україна.
Козьменко С.М., д.е.н., професор, Харківський національний економічний університет ім. С. Кузнеця, Харків, Україна.
Кузнецова А. Я. д.е.н., професор, ДВНЗ "Університет банківської справи", Київ, Україна.
Кузнецова С. А. д.е.н., професор, ДВНЗ "Університет банківської справи", Київ, Україна.
Масерінскіене Ірене, д.е.н., професор, зав. кафедрою банківської справи та інвестицій, факультет економіки та управління
фінансами, Університет Міколаса Ромеріса, Вільнюс, Литва.
Міщенко В.І., д.е.н., професор, ДВНЗ "Університет банківської справи", Київ, Україна.
Науменкова С. В.,  д.е.н., професор, Київський національний університет ім. Тараса Шевченка (м. Київ), Київ, Україна.
Носова О.В., д.е.н., професор, Харківський навчально'науковий інститут ДВНЗ "Університет банківської справи", Харків, Україна.
Янкал Радослав, доктор з менеджменту, к.е.н., викладач університету, факультет менеджменту и інформатики, університет

Жиліна, Жиліна, Словаччина.





УДК 336.71  
Кузнєцова А. Я. 
д.е.н., професор, 

ректор ДВНЗ «Університет банківської справи» 
e–mail: angel@ubs.edu.ua, ORCID ID 0000-0003-3590-7625 

Погореленко Н.П. 
к.е.н., доцент, Харківський навчально-науковий інститут  

ДВНЗ «Університет банківської справи» 
e-mail: pogorelenko.n.p@gmail.com, , ORCID ID 0000-0001-9815-9818 

 
КОНЦЕПТУАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ  

СТАБІЛЬНОСТІ БАНКІВСЬКОЇ СИСТЕМИ 
Анотація. Доведено недостатню розробленість концептуальних положень 

забезпечення фінансової стабільності банківської системи, які б у комплексі охоплювали 
необхідні та достатні умови забезпечення фінансової стабільності, її складові щодо 
системного підходу, необхідність збалансування основних фінансових потоків, перелік 
індикаторів для визначення рівня фінансової стабільності, основні фінансові ризики, 
визначення рівня вразливості банківської системи та інструментарій забезпечення її 
стабільності.  

До дослідження проблеми забезпечення фінансової стабільності банківської системи 
застосовано принципи системного підходу та специфічні принципи, що дозволить 
обґрунтувати компоненти механізму її ефективного функціонування.  

До принципів системного підходу віднесено: цілісність, ієрархічність, 
структуризацію, множинність, узгодженість та спільність цілей, єдину основу, неповну 
детермінованість, безперервність процесу коригування цілей системи, комплексність.  

Принципами забезпечення фінансової стабільності банківської системи є принципи 
наукової обґрунтованості, безперервності, адаптивності, збалансованої прибутковості, 
суспільної відповідальності, економічної відповідальності, довіри, ефективності, завчасної 
обачності, надлишковості. 

Запропонована концепція забезпечення фінансової стабільності банківської системи 
базується на принципах, які відображені у висунутих гіпотезах і положеннях, що її 
розкривають, та може слугувати основою забезпечення фінансової стабільності як 
відповідного теоретико-методологічного базису. 

Концепція є частиною теорії фінансів, побудована в межах системної парадигми, 
ураховує стабільність інституціональних складових банківської системи (центрального 
банку, системних банків, банків з іноземним капіталом, банків із приватним капіталом) і 
збалансованість руху фінансових потоків. 

Ключові слова: банківська система, фінансова стабільність, концепція, парадигма, 
системний підхід, гіпотези, положення, фінансові потоки. 

Формул: 0; рис.: 2, табл.: 0, бібл.: 42 
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CONCEPTUAL PROVISIONS OF BANKING SYSTEM  

STABILITY ENSURANCE 
Abstract. The article insufficiently elaborates the conceptual provisions for ensuring the 

4



financial stability of the banking system, which in the complex would cover the necessary and 
sufficient conditions for ensuring financial stability, its components in terms of the systemic 
approach, the need to balance the main financial flows, a list of indicators to determine the level of 
financial stability, the main financial risks, determining the level of vulnerability of the banking 
system and tools for ensuring its stability. 

Systemic approach principles are applied to study the problem of ensuring the financial 
stability of the banking system, as well as some specific ones. This allows to justify the components 
of the mechanism of effective functioning of the banking system. 

The principles of the systemic approach include: integrity, hierarchy, structuring, plurality, 
consistency and common nature of goals, a single basis, incomplete determinism, continuity of the 
process of goals adjustment, complexity. 

Principles of ensuring the financial stability of the banking system are the principles of 
scientific validity, continuity, adaptability, balanced profitability, social and economic 
responsibility, trust, efficiency, timely discretion, redundancy. 

The proposed concept of ensuring the financial stability of the banking system is based on the 
principles reflected in the hypotheses and provisions that it discloses and can serve as the basis for 
providing financial stability as an appropriate theoretical and methodological basis.  

The concept is part of the theory of finance thatbuilt within the system paradigm, takes into 
account the stability of the institutional components of the banking system (central bank, systemic 
banks, banks with foreign capital, and banks with private capital) and the balance of financial flows. 

Keywords: banking system, financial stability, concept, paradigm, system approach, 
hypotheses, position, financial flows.  

GEL Classification: G21 
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КОНЦЕПТУАЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

СТАБИЛЬНОСТИ БАНКОВСКОЙ СИСТЕМЫ 
Аннотация. В статье доведена недостаточная разработанность концептуальных 

положений обеспечения финансовой стабильности банковской системы, которые бы в 
комплексе охватывали необходимые и достаточные условия обеспечения финансовой 
стабильности, её составляющих с точки зрения системного подхода, необходимости 
сбалансирования основных финансовых потоков, перечня индикаторов для определения 
уровня уязвимости банковской системы и инструментария обеспечения её стабильности. 

Предложенная концепция обеспечения финансовой стабильности банковской системы 
базируется на принципах, которые отражены в выдвинутых гипотезах и положениях, 
которые её раскрывают и может служить основой обеспечения финансовой стабильности в 
качестве соответствующего теоретико-методологического базиса. 

Концепция является частью теории финансов, построена в пределах системной 
парадигмы, учитывает стабильность институциональных составляющих банковской системы 
(центрального банка, банков с иностранным капиталом, банков с частным капиталом) и 
сбалансированность движения финансовых потоков. 

Ключевые слова: банковская система, финансовая стабильность, концепция, 
парадигма, системный подход, гипотезы, положения, финансовые потоки. 

Формул: 0; рис.: 2, табл.: 0, библ.: 42 

5



Вступ. Головною умовою перебудови банківської системи України залишається її 
дієвість та функціональна  спрямованість щодо потреб економічного розвитку країни, 
функціонування окремих суб’єктів господарювання, задоволення обов`язків перед клієнтами 
банків та надання необхідних послуг населенню. Досягнення цих можливо лише за умови 
стабільного функціонування банківської системи. Це обумовлює необхідність розробки 
відповідного теоретико-методологічного базису та концептуальних положень забезпечення 
фінансової стабільності банківської системи, які дозволять щодо розробити методичний та 
аналітичний інструментарій з урахуванням стабільності її інституціональних складових та 
збалансованості основних фінансових потоків. 

Аналіз досліджень та постановка завдання. Аналіз наукових праць з досліджуваного 
питання свідчить про те, що, не дивлячись на доволі значні та ґрунтовні науково-практичні 
розробки, присвячені даному питанню, дослідження та розкриття концептуальних положень щодо 
забезпечення фінансової стабільності банківської системи та її взаємопов’язаних складових (гіпотез 
та положень) все ще не знайшли належного відображення в працях навіть провідних науковців.   

Тому, усі подальші наукові результати даної роботи будуть будуватись на узагальненні 
висновків, отриманих вітчизняними та зарубіжними вченими, для розробки відповідного 
теоретико-методологічного базису концепції забезпечення стабільності банківської системи 
та обґрунтування її структурних компонентів. 

Метою статті є побудова у межах системної парадигми концепції забезпечення 
фінансової стабільності банківської системи, яка буде містити в собі необхідні та достатні 
умови, складові з точки зору системного та потокового підходів, основні фінансові ризики та 
відповідний інструментарій.   

Результати дослідження. Імплементація сформульованих у [1] тверджень, які 
дозволяють формалізувати розуміння стабільності банківської системи, й обґрунтованого 
процесно-потокового підходу до розкриття фінансової стабільності передбачає відповідну 
зміну методологічного базису, що підпорядковується гіпотезі про залежність фінансової 
стабільності банківської системи від стабільності її інституціональних складових 
(центрального банку, системних банків, банків з іноземним капіталом, банків з приватним 
капіталом) та від збалансованості руху основних фінансових потоків.    

У фінансовій науці питання теорії і практики забезпечення фінансової стабільності 
вже тривалий час перебувають у фокусі досліджень вітчизняних і зарубіжних учених. Так, 
Ендрю Крокетт підтримує ідею про те, що з точки зору фінансової стабільності необхідно 
розрізняти стабільність фінансових установ та стабільність фінансових ринків. Хоча перша 
стосується того, наскільки установи здатні безперервно виконувати свої договірні 
зобов'язання без зовнішньої підтримки, стабільність фінансового ринку є передумовою 
макроекономічної стабільності та економічного зростання [2]. 

Ф. Мишкін розглядає фінансову стабільність з точки зору змін, що обумовлені 
процесами глобалізації та інтеграції фінансових ринків [3]. Автор зазначає, що елементи 
фінансової стійкості визначають рівень інституційного розвитку з точки зору відкритої 
економіки. Г. Шиназі підкреслює внутрішній характер фінансової турбулентності та описує 
фінансову стабільність як стійкість до потрясінь, що виникають у фінансовій системі [4]. 
В. Аллен та Г. Вуд підходять до фінансової стабільності, визначаючи її як стійкість 
фінансової системи до зовнішніх шоків. Вони вважають, що фінансова стабільність – це 
здатність системи поглинати ринкові колапси, спричинені міжнародними факторами [5]. С. 
Боріо та М. Дреман спостерігають за вразливістю системи до фінансових потрясінь під 
впливом менших шоків й розглядають фазу профілактичних дій, до складу яких включають 
аналіз ситуації в нормальних умовах та під час шоку [6]. Згідно з [7], фінансова стабільність 
корелює з запобіганням банківським ризикам, але не може бути зведена лише до цієї 
типології дій. Крім того, фінансова система може бути нестабільною, незважаючи на 
задовільний розподіл фінансових ресурсів. 

Більш широкий підхід використовує В. Корбо, який стверджує, що стабільність 
фінансової системи означає стан, в якому існують превентивні механізми, що дозволяють 
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уникнути краху більшості фінансових установ та здатність фінансової системи поглинути 
серйозні дисбаланси [8].  

Згідно з підходом, розробленим Т. Падоа-Шиоппа, фінансова стабільність – це умова, 
коли фінансова система здатна протистояти шокам та врегульовувати фінансові дисбаланси, 
тим самим пом'якшуючи ймовірність порушень процесу фінансового посередництва. Аналіз 
фінансової стабільності при цьому має бути спрямований на виявлення загроз для 
стабільності фінансової системи з боку усіх сегментів. Відповідні дії та визначення 
пріоритетів здійснюються на основі аналізу стану економіки, зокрема функціонування 
фінансового ринку. Політика, спрямована на збереження стабільності, має бути зосереджена 
на своєчасному посиленні стійкості та створенні буферів для пом'якшення нестабільності [9]. 
Цей підхід спрямований на ранню профілактику негативних явищ, щоб не допустити їх 
поширення. Як тільки поріг стабільності буде перевищено, наступним кроком має бути 
посилення гарантій (як правило, буфери у вигляді додаткового капіталу, надлишку 
ліквідності або резервів на покриття збитків за позиками). Брак вбудованих механізмів 
контролю в регуляторній системі, як форма профілактичної дії, може призвести до високого 
рівня невизначеності у фінансовій системі. Такий підхід є комплексним і передбачає не лише 
спостерігання динаміки окремих показників або окремих учасників ринку, а й дослідження 
загального впливу на економіку, розгляд потенційних дисфункцій та прогалин у 
інституційних та регуляторних рішеннях, недоліків механізму ціноутворення, виникнення 
дезінформації та неправильних сигналів на ринку, а також взаємного впливу цих факторів, 
які впливають на накопичення системного ризику. 

На думку М. Васілеску [10], яка підтримує точку зору автора роботи [4], важливо 
визначити фінансову стабільність з урахуванням того конкретного стану, в якому фінансова 
система здатна: 1) ефективно розподіляти ресурси, 2) оцінити та управляти фінансовими 
ризиками, 3) поглинати потрясіння. При визначенні фінансової стабільності необхідно 
враховувати п'ять ключових принципів: 1) фінансова стабільність – це широкий концепт, що 
охоплює різні компоненти фінансової системи: інфраструктура, ринки, установи; 2) 
фінансова стабільність передбачає не тільки розподіл ресурсів, управління ризиками, 
мобілізацію заощаджень, сприяння накопиченню цінності, розвиток та зростання, а також 
належне функціонування платіжної системи; 3) концепт фінансової стабільності пов'язаний 
не тільки з відсутністю фінансові кризи, а й зі здатністю фінансової системи стримувати 
виникнення дисбалансів, перш ніж вони перетворяться на загрозу для неї чи економічних 
процесів; 4)фінансова стабільність має розглядатись з точки зору потенційних наслідків для 
реальної економіки; 5) фінансова стабільність повинна розглядатися як динамічна 
характеристика, яка складається з багатьох взаємопов'язаних елементів, що охоплюють 
макроекономіку, фінансові ринки, фінансові установи та фінансову інфраструктуру [4].  

Разом із розвиненістю теорії фінансової стабільності у цілому, слід констатувати 
недостатню розробленість концепції забезпечення фінансової стабільності банківської 
системи, яка б у комплексі охоплювала необхідні та достатні умови забезпечення фінансової 
стабільності, її складові з точки зору системного підходу, необхідність збалансування 
основних фінансових потоків, перелік індикаторів для визначення рівня фінансової 
стабільності, основні фінансові ризики, визначення рівня вразливості банківської системи та 
інструментарій забезпечення її стабільності.  

Під концепцією у роботі будемо розуміти єдиний, визначальний задум, головну ідею, 
систему поглядів, систему опису певного предмета або явища стосовно його будови, 
функціонування, що сприяє його розумінню, тлумаченню, вивченню головних ідей [11, с. 
19]. У даному дослідженні концепція складається з взаємопов’язаних гіпотез та положень, 
що їх розкривають. Гіпотеза – це «науково обґрунтоване висловлювання ймовірнісного 
характеру про сутність досліджуваних явищ дійсності» [11, с. 32]. За умов наявності у 
подальшому фактів життєздатності гіпотези вона може стати теорією, законом, принципом. 

Головною метою висування й розробки гіпотез є вирішення наукової проблеми. 
Наукова проблема задає напрямок пошуку гіпотез і накладає обмеження на їхній характер. 
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Наукова гіпотеза може формулюватись у двох аспектах: або у вигляді припущення 
про ту або іншу форму зв'язку між явищами й процесами, або у вигляді припущення про 
зв'язок між явищами, процесами й їхньою внутрішньою основою. У першому випадку 
гіпотези є описовими, у другому – пояснювальними. Як наукове припущення гіпотеза 
відрізняється від довільного здогаду тим, що відповідає певним вимогам, виконання яких 
створює умови для визнання гіпотези справедливою [12, с. 46-47]. 

По-перше, гіпотеза має пояснювати все коло явищ і процесів, для аналізу яких вона 
висувається (тобто для усієї предметної області розроблюваної теорії), не створюючи 
протиріч раніше встановленим фактам і науковим положенням. Проте у разі неможливості 
пояснити досліджувані явища на основі несуперечливості відомим фактам, висуваються 
гіпотези, що суперечать раніше доведеним положенням. 

По-друге, гіпотеза є припущенням про деяку безпосередньо неспостережувану основу 
явищ і може бути перевірена тільки через зіставлення виведених з неї наслідків з досвідом. 
Якщо наслідки неможливо перевірити, гіпотеза є непридатною. 

По-третє, гіпотезу слід застосувати до широкого кола явищ. Гіпотеза має пояснювати 
не тільки ті явища й процеси, для яких вона висувається, але й якомога більш широкий клас 
явищ і процесів, безпосередньо  не пов'язаних з початковими. 

По-четверте, гіпотеза має бути принципово простою. Це не передбачає легкість або 
доступність – дійсна простота гіпотези проявляється у її здатності, виходячи з єдиної основи, 
пояснити по можливості більш широке коло різних явищ, процесів. При цьому не можна 
застосовувати штучні побудови і довільні допущення, висувати в кожному новому випадку 
все нові і нові гіпотези. 

Крім цього, формулювання гіпотези має здійснюватися винятково в межах тієї 
предметної області, у якій досліджується поставлена проблема. 

При формулюванні гіпотез було враховано також наступні правила їх висунення [13]: 
1) правило одноманітності – з декількох протилежних одна одній гіпотез, які 

висуваються для пояснення фактів, пріоритетною є та, яка єдиним чином пояснює більше їх 
число. Доводячи таку гіпотезу, можливим є пояснення одразу значної кількості чинників; 

2) правило меншості – для пояснення пов’язаних фактів потрібно висувати 
мінімально можливу кількість гіпотез з якомога більш тісними взаємними зв'язками. 
Сукупність гіпотез представляє собою систему, між елементами якої повинні існувати щільні 
зв’язки, щоб уникнути штучного розширення кількості гіпотез; 

3) правило вірогідності – при висуненні гіпотези необхідно брати до уваги характер 
вірогідності висновків, який характеризується двома складовими. По-перше, умови 
зовнішнього середовища, в яких функціонують економічні системи і здійснюється доведення 
гіпотез, мають стохастичний і динамічний характер. Тому гіпотези, які були сформульовані і 
доведені в певних умовах, можуть бути неактуальними в нових умовах функціонування 
економічних систем; 

4) правило несуперечливості – слід уникати висунення гіпотез, які суперечать одна 
одній. За таких умов одна з них або застаріла, або некоректно доведена; 

5) правило перевірки. Гіпотеза повинна бути доступна для перевірки в результаті 
дослідження. Будь-яка гіпотеза, яка не може бути перевірена, знаходиться на стадії 
припущення. 

Виходячи з того, що концепція формується у межах загальної теорії та парадигми, 
запропонована в роботі концепція забезпечення фінансової стабільності банківської системи 
є частиною теорії фінансів та розроблена у межах системної парадигми. При цьому будемо 
дотримуватись наступного визначення: «парадигма – це сукупність теоретичних та 
методологічних положень, прийнятих науковим товариством на певному етапі розвитку 
науки, що використовується у якості зразка, моделі, стандарту для наукового дослідження, 
інтерпретації, оцінки та систематизації наукових даних, для осмислення гіпотез і вирішення 
завдань, що виникають у процесі наукового пізнання» [14]. 

Як зазначено у [15], «у зв’язку з докорінними змінами теоретичної економіки на 
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початку ХХІ ст., які відбулися в результаті фінансово-економічної кризи 2008–2010 рр., 
виник новий напрям економічної теорії – системна парадигма, яка доповнює та синтезує 
традиційні неокласичні, інституційні та еволюційні концепції». Узагальнюючи поняття 
системного підходу в різних галузях науки, Л.О. Потравкою конкретизовано його 
визначення відносно економічної науки як сукупності теоретичних та логіко-гносеологічних 
засобів, призначених для вивчення складно організованих систем, їх проектування, 
створення та управління, який може бути реалізований за умови детального дослідження 
зв’язків на підсистемному та елементному рівнях. Головним об’єктом розгляду системного 
підходу у цьому контексті є соціально-економічні системи, а предметом – їх розвиток, що 
базується на взаємодії внутрішніх підсистем та вплив зовнішніх систем і середовищ.  

До банківської системи в контексті забезпечення її фінансової стабільності можна 
застосувати аспекти системного підходу, виокремлені у роботі [16]. Так, зміст системно-
цільового аспекту полягає у тому, що банківська система має сукупність цілей свого 
функціонування і повинна отримати фінансовий результат та сприяти одержанню 
соціального ефекту. Системно-функціональний аспект проявляється у тому, що для 
досягнення цілей функціонування банківська система виконує певні функції: 
тpaнcфopмaцiйну, cтвopeння плaтiжниx засобів,  регулювання грошової мacи в oбiгу, 
стабілізаційну. Системно-інтегративний аспект передбачає  наявність у банківській системі 
власних механізмів, факторів забезпечення життєздатності та розвитку, можливість 
залучення необхідних структур та елементів інших систем для досягнення своїх цілей. 
Системно-структурний аспект реалізується у тому, що банківська система має притаманну її 
потребам внутрішню організацію та механізми взаємодії складових елементів. Відповідно до 
системно-комунікативного аспекту, банківська система взаємодіє з іншими системами як по 
горизонталі (з системою небанківських фінансових установ), так і по вертикалі (з системою 
регулюючих та наглядових органів). Системно-управлінський аспект знаходить прояв у 
тому, що банківська система продукує стратегічні і тактичні управлінські рішення з 
урахуванням зовнішніх і внутрішніх факторів, що впливають на досягнення цілей та 
ефективність її функціонування. Зміст системно-елементного аспекту полягає у наявності у 
складі банківської системи взаємопов’язаних елементів – окремих банківських установ. 
Системно-історичний аспект проявляється у тому, що банківська система має власну історію 
створення та функціонування, певні традиції банківництва та перспективи розвитку. 

Спираючись на твердження, що «використання системної парадигми як 
універсального інструменту проведення секторальних досліджень є важливою умовою для 
ефективного та всебічного вивчення селективних сфер економіки» [17], застосуємо її при 
побудові концепції забезпечення фінансової стабільності банківської системи.     

Етапи побудови концепції забезпечення фінансової стабільності банківської системи 
подано на рис. 1.  

Аналіз та узагальнення праць з теорії фінансової стабільності [18, 19, 20, 4, 10], 
аналітичного інструментарію її діагностування та виявлення факторів банківських криз [21, 
22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32,  33, 34, 35, 36], з питань побудови системи 
забезпечення фінансової стабільності банківської системи [37] дозволили висунути та 
довести наступні гіпотези даного дослідження: 

Гіпотеза 1. Про  відмінність фінансової стабільності та фінансової стійкості банківської 
системи за часовим критерієм. Гіпотезу доведено у [38], зокрема зазначено, що «фінансова 
стійкість та стабільність як банку, так і банківської системи визначається з урахуванням фактору 
часу, де зазвичай врахування відповідних часових інтервалів для визначення фінансової 
стабільності є значно більшими, ніж для визначення фінансової стійкості». 

Гіпотеза 2. Про вплив інституціональних складових на фінансову стабільність 
банківської системи. Гіпотезу доведено у [38], де сформульовано твердження, які 
дозволяють формалізувати розуміння сутності та стабільності функціонування банківської 
системи, зокрема таке: «система стабільна, якщо стійкими є центральний банк,  системні 
банки, інші банки із значною вагою впливу на стан банківської системи». 
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Рис. 1. Послідовність розроблення концепції забезпечення  
фінансової стабільності банківської системи 

Джерело: складено авторами 
 
Гіпотеза 3. Про подібність переліку індикаторів фінансової стабільності та фінансової 

стійкості банківської системи та відмінність їх інтерпретації на різних часових інтервалах. 
Гіпотезу доведено у [38], де узагальнено підходи зарубіжних і вітчизняних дослідників щодо 
індикаторів фінансової стабільності й стійкості банківської системи та зроблено висновок, 
що здебільшого науковці не розмежовують ці індикатори. 

Гіпотеза 4. Про гетерархічну структуру системи індикаторів фінансової стабільності 
банківської системи. Гіпотезу доведено у [38], де продемонстровано існування зв'язків між 
індикаторами фінансової стабільності та відсутність їх ієрархії. 

Гіпотеза 5. Про складові фінансової стабільності центрального банку. Фінансова 
стабільність головного банку країни визначається ефективністю виконання його основних 
функцій, спрямованих на забезпечення фінансової стабільності: здійснення грошово-
кредитної політики; організація готівкового грошового обігу; організація системи 
рефінансування; здійснення банківського регулювання та нагляду; валютне регулювання і 
валютний контроль; забезпечення накопичення та зберігання золотовалютних резервів [39]. 
Роль та значення центрального банку у формуванні стабільного розвитку банківської 
системи обґрунтовано у [38]. 

Гіпотеза 6.  Про детермінанти фінансової стабільності системних банків, банків з 
іноземним капіталом, банків з приватним капіталом. Більшість фахівців з оцінювання 
фінансової стабільності і стійкості банків виділяють такі детермінанти їх забезпечення: 
достатність капіталу, ліквідність, прибутковість, якість активів. З урахуванням значного 
впливу ризиків на порушення стабільності банківської системи [38] до переліку детермінант 
введено також ризикову складову. 

Гіпотеза 7. Про доцільність врахування рівня вразливості банківської системи при 
визначенні рівня її фінансової стабільності. Рівень вразливості банківської системи при 
розробленні методичних підходів до оцінювання фінансової стабільності банківської 
системи враховано у роботах [40, 41] та обґрунтовано у [37]. У практичній площині 
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розрахунок рівня вразливості банківської системи здійснено у [38] та  [42]. 
Гіпотеза 8. Про вплив збалансованості руху фінансових потоків на фінансову 

стабільність банківської системи. Фінансова стабільність знаходиться у прямій залежності 
від ефективності виконання банківською системою своїх функцій, зокрема з акумуляції та 
перерозподілу фінансових ресурсів, що знаходить прояв у русі фінансових потоків. Оскільки 
потоки є вторинними по відношенню до процесів, у результаті яких вони виникають, 
доцільним є поєднання процесного й потокового потоків при розкритті фінансової 
стабільності банківської системи, що обґрунтовано у [38]. Відповідно до процесно-
потокового підходу фінансова стабільність банківської системи зумовлюється зміною 
параметрів фінансових потоків, які супроводжують операції банків у процесі їх діяльності. 
Наявність впливу збалансованості руху фінансових потоків на фінансову стабільність 
банківської системи доведено у [38].  

Гіпотеза 9. Про організаційні елементи фінансової стабільності банківської системи та 
інструменти її забезпечення. Структурні та організаційні елементи визначено у [38] на основі 
авторського бачення поняття «організаційна структура» як сукупності елементів, що 
впорядковані та знаходяться у взаємозв’язку на виконання ключового завдання – 
забезпечення стабільності  банківської системи. 

У результаті доведення висунутих гіпотез було сформульовано концепцію забезпечення 
фінансової стабільності банківської системи з урахуванням стабільності її інституціональних 
складових (центрального банку, системних банків, банків з іноземним капіталом, банків з 
приватним капіталом) та збалансованості основних фінансових потоків (рис. 2). 

Пропонована концепція базується на таких положеннях: 
Положення 1. Фінансова стабільність банківської системи визначається з урахуванням 

часу, при чому часові інтервали для визначення її рівня є довшими, ніж часові інтервали для 
визначення фінансової стійкості банківської системи. 

Положення 2. Банківська система є фінансово стабільною, якщо фінансово 
стабільними є головний банк країни, системні банки, банки з іноземним капіталом, банки з 
приватним капіталом. 

Положення 3. Фінансова стабільність банківської системи характеризується тими ж 
індикаторами, що й фінансова стійкість, тільки за більш тривалий часовий період. 

Положення 4. Рівень фінансової стабільності банківської системи визначається за 
синтетичним індикатором, який об'єднує суб-індекси фінансової стабільності центрального 
банку, системних банків, банків з іноземним капіталом, банків з приватним капіталом, 
фінансової вразливості банківської системи. 

Положення 5. Фінансова стабільність центрального банку визначається його 
здатністю ефективно виконувати покладені на нього функції щодо здійснення монетарної 
політики, валютного регулювання, підтримання достатнього обсягу золотовалютних 
резервів, відповідності банківського нагляду основним принципам ефективності. 

Положення 6. Фінансова стабільність системних банків, банків з іноземним капіталом, 
банків з приватним капіталом визначається достатністю їх капіталу, ліквідністю, 
прибутковістю, якістю активів, ризиковістю діяльності. 

Положення 7. В процесі оцінювання фінансової стабільності банків мають бути 
враховані основні фінансові ризики: кредитний, процентний, інвестиційний, ризик 
ліквідності, ризик нестійкості ресурсної бази. 

Положення 8. Складовою системи оцінювання фінансової стабільності банківської 
системи є визначення рівня її вразливості за показниками відношення сукупних кредитів 
центрального банку, що надані банківській системі, до сукупних небанківських депозитів, та 
розміром облікової ставки. 

Положення 9. При визначенні напрямів та інструментів забезпечення фінансової 
стабільності банківської системи слід враховувати принципи процесно-потокового підходу. 
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Положення 10. Оцінювання збалансованості фінансових потоків має здійснюватись на 
основі визначення вейвлет-когерентності між рухом потоків загальних депозитів та 
загальних кредитів банківської системи.  

Положення 11. Організаційними елементами фінансової стабільності банківської 
системи є макропруденційне регулювання, система аналізу та оцінювання ризиків, система 
ризик-менеджменту в банках, Базельські угоди про капітал, оцінювання фінансової стійкості 
банків і банківської системи. 

Положення 12. Заходи щодо забезпечення фінансової стабільності банківської 
системи розроблюються на основі зіставлення рівня фінансової стабільності та 
збалансованості фінансових потоків. 

Усі наведені гіпотези та положення концепції забезпечення фінансової стабільності 
банківської системи розкриваються в розділах 1 – 5 монографії. 

Запропонована концепція та її теоретико-методологічний базис дозволять розробити 
методичний та аналітичний інструментарій забезпечення фінансової стабільності банківської 
системи з урахуванням стабільності її інституціональних складових та збалансованості 
основних фінансових потоків. 

Висновки. Аналіз існуючих концепцій щодо забезпечення фінансової стабільності 
довів недостатню розробленість концептуальних положень забезпечення фінансової 
стабільності банківської системи, які б у комплексі охоплювали необхідні та достатні умови 
забезпечення фінансової стабільності, її складові з точки зору системного підходу, 
необхідності збалансування основних фінансових потоків, переліку індикаторів для 
визначення рівня фінансової стабільності, основних фінансових ризиків, визначення рівня 
вразливості банківської системи та інструментарію забезпечення її стабільності.  

Запропонована концепція забезпечення фінансової стабільності банківської системи 
складається з взаємопов’язаних гіпотез та положень, що їх розкривають, є частиною теорії 
фінансів, побудована у межах системної парадигми, враховує стабільність її 
інституціональних складових (центрального банку, системних банків, банків з іноземним 
капіталом, банків з приватним капіталом) та збалансованість фінансових потоків. 
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ОЦІНЮВАННЯ СИСТЕМИ ЗАПОБІГАННЯ ТА ПРОТИДІЇ ЛЕГАЛІЗАЦІЇ 

СУМНІВНИХ ДОХОДІВ КЛІЄНТІВ БАНКУ 
Анотація. Подальший розвиток систем запобігання та протидії легалізації злочинних 

доходів значно гальмується за відсутності оцінки поточного стану таких систем. На сьогодні 
відсутня будь-яка методологія, методика чи підхід до оцінювання систем запобігання та 
протидії легалізації злочинних доходів суб’єктів первинного фінансового моніторингу, до 
яких належать і банківські установи. Статтю присвячено формуванню методичного підходу 
до оцінювання системи запобігання та протидії легалізації сумнівних доходів банків з 
урахуванням чинних рекомендацій ФАТФ і НБУ. На основі узагальнення та аналізу 
результатів досліджень провідних учених у сфері запобігання відмиванню коштів визначено 
сукупність найбільш важливих щодо оцінювання складових частин системи запобігання та 
протидії легалізації сумнівних доходів клієнтів банку, до яких віднесено: порядок 
ідентифікації та вивчення клієнта; моніторинг та звітування про операції; управління 
ризиками; компетентність персоналу; збереження документів та інформації; внутрішній 
контроль та аудити; комплаєнс; управління інформаційними системами; корпоративне 
управління банку і роль його органів. За допомогою анкетування експертів з фінансового 
моніторингу банків розраховано коефіцієнти значимості перелічених складових частин 
системи. Для оцінювання кожної складової розроблено анкету, яка враховує вимоги ФАТФ, 
НБУ та ґрунтується на даних офіційної звітності банків з питань фінансового моніторингу. 
Запропоновано узагальнені етапи здійснення оцінювання, що становлять методичний підхід 
до оцінювання системи запобігання та протидії легалізації сумнівних доходів клієнтів банку. 
Підхід ґрунтується на розроблених анкетах, оцінки яких згортаються в інтегральні показники 
рівня розвитку кожної складової, які, у свою чергу, методом адитивної згортки з 
урахуванням коефіцієнтів значимості формують інтегральну оцінку всієї системи, а 
розроблена шкала дозволяє провести якісну інтерпретацію отриманих результатів. 

Ключові слова: запобігання та протидія легалізації доходів, сумнівні доходи клієнтів 
банку, фінансовий моніторинг, відмивання коштів. 

Формул: 0; рис.: 1; табл.: 4; бібл.: 18. 
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ASSESSMENT OF A BANK’S PREVENTION  

AND COUNTERACTION MONEY LAUNDERING SYSTEM 
Abstract. An absence of evaluation current condition of system of prevention and 

counteraction money laundering is an obstacle for its further development. Yet there has no any 
open source methodology for such systems assessment. This article is devoted to the development 
of the methodical approach to assessment of a bank’s prevention and counteraction money 
laundering system. Our analysis revealed the most important components of a bank’s prevention 
and counteraction money laundering system. They are client’s identifying and researching, financial 
monitoring and reporting, risk management, personnel competency, documents and information 
storage, internal control and auditing, compliance, information systems management, corporate 
governance and role of its bodies. The priority of these components was determined based on 
banking experts’ survey. Coefficients of significance of each system’s component were calculated. 
Due to assess each component of the system of prevention and counteraction of money laundering 
through banks the set of questionnaires has been developed. Each questionnaire takes into account 
the requirements of the FATF and the National Bank of Ukraine, the data of the official reporting of 
the banks on financial monitoring issues. The generalized stages of estimation are the methodical 
approach to estimation of a bank’s Anti-Money Laundering / Countering the Financing of 
Terrorism system. The approach is based on developed questionnaires, the estimates of which are 
converted into integral indicators. These integral indicators show the level of development of each 
component of a bank’s Anti-Money Laundering / Countering the Financing of Terrorism system 
and form an integral assessment of the whole system. The developed scale for system’s integral 
estimate allows making qualitative interpretation of the results. 

Keywords: prevention and counteraction money laundering, suspicious client transactions, 
financial monitoring, money laundering. 

JEL Classification: G21 
Formulas: 0; fig.: 1; tabl.: 4; bibl.: 18.  
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ОЦЕНИВАНИЕ СИСТЕМЫ ПРЕДОТВРАЩЕНИЯ  
И ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ ЛЕГАЛИЗАЦИИ СОМНИТЕЛЬНЫХ ДОХОДОВ 

КЛИЕНТОВ БАНКА 
Аннотация. Определена совокупность наиболее важных составляющих системы 

предотвращения и противодействия легализации сомнительных доходов клиентов банка, 
рассчитаны коэффициенты их значимости. Для оценки каждой составляющей разработана 
анкета, которая учитывает требования ФАТФ, НБУ и основывается на данных официальной 
отчетности банков по вопросам финансового мониторинга. Обобщенные этапы 
осуществления оценки составляют методический подход к оценке системы предотвращения 
и противодействия легализации сомнительных доходов клиентов банка. Подход 
основывается на разработанных анкетах, оценки которых сворачиваются в интегральные 
показатели уровня развития каждой составляющей, которые в свою очередь методом 
аддитивной свертки с учетом коэффициентов значимости формируют интегральную оценку 
всей системы, а разработанная шкала позволяет провести качественную интерпретацию 
полученных результатов. 

Ключевые слова: система предупреждения и противодействия легализации доходов, 
сомнительные доходы клиентов банка, финансовый мониторинг, отмывание денег. 

Формул: 0; рис.: 1; табл.: 4; библ.: 18. 
 
Вступ. Формування системи запобігання та протидії легалізації доходів клієнтів банку 

є актуальним завданням розвитку системи фінансового моніторингу України. Для його 
ефективного виконання необхідно, по-перше, оцінити фактичний стан і діяльність банків 
щодо запобігання та протидії легалізації, по-друге, проаналізувати досвід інших країни у цій 
сфері та виявити такі його переваги, які можна використати і застосувати в українській 
практиці, по-третє, узагальнити нормативно-правові вимоги та обмеження як міжнародні, так 
і локальні, для їхнього подальшого врахування, по-четверте, користуючись системним 
підходом, визначити, чи створені власне відповідні системи в українських банках, і 
насамкінець, або удосконалювати існуючі системи запобігання та протидії легалізації 
сумнівних доходів у банках, або створювати нові, ґрунтуючись на результатах виконання 
вказаних завдань. Отже, створенню системи запобігання та протидії легалізації доходів 
клієнтів банку має передувати масштабна аналітична та оціночна діяльність, результати якої 
створюють відповідне інформаційне підґрунтя. У зв’язку із зазначеним актуалізується 
питання і завдання оцінювання системи запобігання та протидії легалізації доходів клієнтів 
банку у минулих і поточному періодах. Виконати це завдання можна за умови наявності 
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відповідних методичних рекомендацій та дієвого інструментарію, який існує виключно у 
фрагментарному вигляді, що і зумовило необхідність формування цілісного, науково 
обґрунтованого методичного підходу до оцінювання системи запобігання та протидії 
легалізації доходів клієнтів банку. 

Аналіз досліджень та постановка завдання. Аналіз наукових публікацій, 
присвячених проблемам запобігання та протидії відмиванню коштів, дозволив виявити, що 
питанням оцінювання цих процесів або систем на рівні суб’єктів первинного фінансового 
моніторингу приділено не достатньо уваги; підходу або методичних рекомендацій, які б 
дозволили здійснити оцінювання системи запобігання та протидії легалізації доходів клієнтів 
банку немає; серед учених і практиків немає згоди щодо кількісного та якісного складу таких 
систем; більшість праць присвячені або оцінці ризиків відмивання коштів [1; 2; 3; 4], або 
оцінці національних систем запобігання та протидії відмиванню коштів [5; 6; 7; 8]. 

Макроекономічним аспектам присвячений підхід до оцінювання ефективності систем 
протидії відмиванню коштів та фінансуванню тероризму (далі ПВК/ФТ), запропонований 
ФАТФ [6]. Підхід є основоположним для всіх країн-учасниць, ґрунтується на експертному 
оцінюванні і спрямований на оцінювання ступеня досягнення системою ПВК/ФТ певних 
результатів. Як зазначено у відповідних рекомендаціях [6, c. 15], «Такий підхід не має за 
мету безпосередньо оцінювати […] ефективність конкретних організацій чи установ», а отже 
не може бути використаний для оцінювання системи запобігання та протидії легалізації 
доходів клієнтів банку. Проте, використання методу масштабування та аналіз одинадцяти 
«безпосередніх результатів», які експерти ФАТФ визначили ключовими для оцінювання, 
можна сказати, що обов’язковими елементами для оцінювання на рівні банку мають бути: 1) 
законодавче та/або нормативно-правове забезпечення; 2) збереження, передавання та обмін 
інформацією щодо ризиків ВК та протидії ним; 3) моніторинг та звітування про фінансові 
операції; 4) наявність та здійснення превентивних заходів ПВК/ФТ; 5) взаємодія з 
відповідними органами, що забезпечують ПВК/ФТ [6, c. 16]. 

В Україні станом на початок 2018 року відсутні єдині рекомендації щодо оцінювання 
систем ПВК/ФТ окремих суб’єктів первинного фінансового моніторингу, у тому числі і 
банків, але здійснено оцінювання національної системи. Аналіз Звіту про проведення 
національної оцінки ризиків у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) 
доходів, одержаних злочинним шляхом, та фінансуванню тероризму за 2016 рік [8], показав, 
що обов’язковими для оцінювання є такі елементами або складові частини системи: 
інфраструктурна [8, c. 88]; нормативно-правова [8, c. 85]; аналіз фінансових операцій [8, c. 
70—71, c. 81—83]; ідентифікація бенефіціарних власників [8, c. 74, c. 91]; компетентність 
учасників системи [8, c. 91]. 

Національний регулятор діяльності банків в Україні — НБУ — також не має 
розробленого і затвердженого підходу до оцінювання системи ПВК/ФТ, проте є документ, 
що може сприяти формуванню такого підходу. Згідно з даними звітності банків щодо 
управління ризиками у сфері фінансового моніторингу [9] Національний банк України 
пропонує відстежувати інформацію щодо таких складових частин системи банку: 1. 
Корпоративне управління та роль органів управління банку. 2. Управління інформаційними 
системами. 3. Управління ризиками. 4. Порядок здійснення ідентифікації та вивчення 
клієнта. 5. Моніторинг та звітування про фінансові операції. 6. Збереження документів та 
інформації. 7. Внутрішній контроль, а також внутрішній та зовнішній аудити. 8. Комплаєнс. 
9. Навчання та підбір персоналу [9]. Проте у документі не міститься жодної інформації щодо 
того, яким чином інтерпретувати отримані зі звіту банку інформацію і яку узагальнену 
оцінку його системі ПВК/ФТ можна дати. 

Аналіз ключових міжнародних та національних документів показав, що жоден з 
підходів, що містяться в них, не підходить для здійснення оцінювання системи запобігання 
та протидії ВК/ФТ. Аналогічний висновок дав і аналіз наукових публікацій. Так, колектив 
учених на чолі з О. М. Бережним [3] у праці «Оцінка та управління ризиком використання 
послуг для легалізації кримінальних доходів або фінансування тероризму в комерційному 
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банку» не пропонує оцінювати запобігання та протидію в цілому як систему. Їхня увага 
зосереджена на різних підходах до оцінювання внутрішньобанківських ризиків використання 
банківських послуг для відмивання коштів. Зокрема, учені запропонували використовувати 
нормативний підхід на основі бінарних показників до експрес-оцінювання ризику 
використання послуг банку для відмивання коштів [3, с. 56—81] та байєсівський підхід для 
більш повного оцінювання такого ж ризику [3, с. 82 —87]. Запропоновані колективом 
авторів моделі є доведеними і адекватними [3, с. 99 —102], проте оцінюють тільки одну 
складову системи запобігання та протидії відмиванню коштів — управління ризиками, що 
пов’язані виключно з операціями банку і за допомогою окремих показників, включених до 
моделей оцінюють внутрішній контроль, внутрішній та зовнішній аудит, комплпаєнс. Поза 
увагою вчених залишились питання компетентності персоналу, корпоративного управління, 
управління інформаційними системами.  

Підхід до оцінювання ризику легалізації злочинних доходів, запропонований О. В. 
Смагло [4], ґрунтується на бальній оцінці ризиків, налічує 15 показників, що враховують 
окремі аспекти підозрілих фінансових операцій та участь персоналу у відмиванні коштів і не 
враховує такі важливі складові як внутрішній контроль, внутрішній та зовнішній аудит, 
комплпаєнс, компетентність персоналу, корпоративне управління, управління інформа-
ційними системами, що також значно впливають на рівень ризику банку щодо легалізації 
злочинних доходів. 

М. Кодрік, Л. Куріловська (Marek Kordik, Lucia Kurilovska, 2018) у роботі [10], що 
присвячена оцінюванню національного ризику відмивання коштів, пропонують враховувати 
в процесі оцінювання такі аспекти, що стосуються безпосередньо банків: порядок здійснення 
ідентифікації та вивчення клієнта; моніторинг та звітування про фінансові операції; 
внутрішній контроль, внутрішній та зовнішній аудити; комплаєнс; навчання та підбір 
персоналу (або компетентність персоналу), а також загальнонаціональні фактори: 
законодавче забезпечення, інституційне забезпечення та інфраструктуру попередження та 
запобігання [10, с. 246 —248; 252 —259]. 

Робота [1] безпосередньо не присвячена оцінюванню систем банків щодо ПВК/ФТ, 
проте автори виявили слабкі місця більшості крупних банків США та вказали на них. З цього 
можна зробити висновок, що ці елементи системи запобігання та протидії легалізації 
злочинних доходів потребують особливої уваги, а отже мають бути оцінені: внутрішні 
політика, процедури та контроль; комплпаєнс [1, с. 55]; збереження документів та інформації 
[1, с. 60]; співпраця щодо розслідувань [1, с. 62]; наявність та дієвість програми щодо 
ПВК/ФТ [1, с. 63]; управління ризиками [1, с. 65 — 66]; ідентифікація та верифікація клієнтів 
[1, с. 65 — 66]; аудит [1, с. 65]; моніторинг та звітування про операції [1, с. 66]; постійне 
навчання та збільшення знань [1, с. 68 —69]. 

Ж. О. Андрійченко у роботі [11] серед важливих складових системи запобігання та 
протидії відмивання коштів виокремила: нормативно-правове, технологічне, інформаційне та 
кадрове забезпечення, фінансовий моніторинг, управління ризиками. О. В. Лисенок, О. Г. 
Мелоян [2] присвятили свою працю одному з елементів системи запобігання та протидії 
ВК/ФТ — управлінню ризиками, проте у роботі чітко простежується тісний взаємозв’язок 
управління ризиками з іншими складовими частинами системи: корпоративне управління та 
управління інформаційними системами; ідентифікація клієнтів, моніторинг та звітування за 
операціями; навчання та підвищення кваліфікації персоналу; збереження документів та 
інформації та взаємодія з відповідними органами [2, с. 149]. 

А. А. Хмелюк (2017) запропонувала методичний підхід до оцінювання системи 
фінансового моніторингу на державному рівні [12]. Аналіз цієї розробки показав, що 
адаптувати та використати її на рівні суб’єктів первинного фінансового моніторингу 
неможливо, оскільки в її основу показники діяльності, які стосуються виключно Державної 
служби фінансового моніторингу, а саме кількісні та якісні показники отриманих та 
оброблених повідомлень про підозрілі фінансові операції. 

Метою статті є формування методичного підходу до оцінювання системи запобігання 
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та протидії легалізації сумнівних доходів клієнтів банків з урахуванням вимог ФАТФ та 
рекомендацій Національного банку України. Для досягнення поставленої мети були вирішені 
такі завдання: 1) узагальнені, проаналізовані та пріоритезовані складові частини системи 
запобігання та протидії легалізації сумнівних доходів клієнтів банків (далі СЗПЛСД); 2) 
сформовано інструментарії оцінювання найбільш вагомих складових СЗПЛСД у вигляді 
опитувальних анкет та відповідних бальних шкал для інтерпретації та кількісного 
вимірювання всіх можливих відповідей; 3) здійснено інтегральне оцінювання СЗПЛСД; 4) 
сформовано чітку послідовність етапів здійснення оцінювання СЗПЛСД та здійснено 
апробацію методичного підходу на даних діючих банків. 

Результати дослідження. Формування підходу до оцінювання СЗПЛСД клієнтів банку 
слід розпочати з визначення сутності та змісту об’єкту оцінювання. В межах даного 
дослідження поняття «система запобігання та протидії відмивання коштів та фінансуванню 
тероризму», «система запобігання та протидії легалізації злочинних доходів» та «система 
фінансового моніторингу» вживаються як синоніми. Щодо змісту системи запобігання та 
протидії ВК/ФТ банку, то НБУ у документі [4] визначив, що її створення для банку є 
опціонним, а отже чітких вимог до її змісту (складових елементів) немає. Проте вимоги до 
підрозділу запобігання ВК/ФТ, викладені у [4], можна екстраполювати й на систему 
запобігання ВК/ФТ. Аналіз переліку цих вимог дозволяє стверджувати, що обов’язково у 
банку мають виконуватись такі функції щодо ПВК/ФТ: 1) виявлення та реєстрації банками 
фінансових операцій, що підлягають фінансовому моніторингу (далі ФМ) або підозрілих 
фінансових операцій; 2) належний документальний супровід ФМ; 3) ідентифікація, верифі-
кація та вивчення клієнтів; 4) взаємодія з уповноваженими органами щодо питань ФМ; 5) 
управління ризиками ВК/ФТ; 6) робота з персоналом, задіяним у ПВК/ФТ. 

Оскільки законодавчо встановлених вимог щодо змісту та структури системи 
запобігання та протидії ВК/ФТ банку немає доцільно здійснити їхнє узагальнення, 
ґрунтуючись на аналізі доступних нормативно-правових та наукових джерел. Результати 
цього аналізу представлені у табл. 1. 

 
Таблиця 1 

Узагальнення інформації щодо складових системи запобігання та протидії ВК/ФТ банку,  
які мають бути оцінені 

Характеристика  
для оцінювання 

Джерела інформації Разом [6] [8] [9] [10] [11] [3] [4] [1] [2] [12] [18] [16] [17] 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

Корпоративне управління    +  +   + +   +  5 
Управління ІС +  +  +    +   +  5 
Управління ризиками  + +  + + + + +  + +  9 
Порядок здійснення 
ідентифікації та вивчення 
клієнта  

+ + + +   + + +  + + + 10 

Моніторинг та звітування  +  + + +  + + + + +  + 10 
Збереження документів 
та інформації +  +  +   + +  +  + 7 

Контроль, аудити   + +  +  +   + + + 7 
Комплаєнс   + +  +  +    + + 6 
Компетентність 
персоналу  + + + +   + +  +  + 8 

Законодавче 
забезпечення + +  + +      +  + 6 

Інституційне 
забезпечення + +  +          3 

Інфраструктура 
попередження та 
запобігання 

 +  +          2 

Взаємодія з відповідними 
органами +       + +  +   4 

Джерело: складено авторами на основі власних досліджень 
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Дані табл. 1 показують, що вчені по-різному оцінюють важливість елементів системи 

запобігання та протидії легалізації доходів клієнтів банку. Критичний аналіз показав, що 
окремі складові або характеристики для оцінювання мають бути виключені з розгляду в 
контексті даного дослідження. Так, складова «інституційне забезпечення» не має сенсу, якщо 
розглядати рівень однієї установи, тому її виключено з оцінювання. Складова «законодавче 
забезпечення» є однаковою для всіх банків, що здійснюють свою діяльність в Україні, тому 
також не має оцінюватись у межах одного банку. Більш важливим з цієї точки зору є 
комплаєнс — відповідність як національному законодавству, так і внутрішнім положенням і 
розпорядженням. 

Складова інфраструктура попередження розподілена між іншими, а саме: управління 
інформаційними системами; моніторинг та звітування; збереження документів та інформації; 
внутрішній контроль, внутрішній та зовнішній аудит, тому задля уникнення подвійного 
оцінювання функцій та елементів системи запобігання та протидії легалізації із загального 
переліку її також виключено. Найбільш значимими складовими, характеристики яких слід 
оцінити, за результатами узагальнення інформації нормативно-правових актів та праць 
учених, є такі (табл. 2).  

 
Таблиця 2 

Складові системи запобігання та протидії легалізації злочинних доходів клієнтів банку, 
ранжовані за коефіцієнтом значимості  

Назва складової системи Умовне 
позначення 

Відсоток 
згадувань 

Коефіцієнт 
значимості 

1 2 3 4 

Порядок здійснення ідентифікації та вивчення клієнта  F(id) 76,92 0,15 

Моніторинг та звітування про фінансові операції F(m) 76,92 0,15 

Управління ризиками F(r) 69,23 0,13 

Компетентність персоналу F(p) 61,54 0,12 

Збереження документів та інформації F(in) 53,85 0,105 

Внутрішній контроль та аудити F(c/a) 53,85 0,105 

Комплаєнс F(c) 46,15 0,09 

Управління інформаційними системами F(is) 38,46 0,075 

Корпоративне управління банку та роль його органів  F(cm) 38,46 0,075 
Джерело: складено та розраховано авторами на основі власних досліджень 

 
Дані табл. 2 показують, що до складу загальної оцінки системи запобігання та 

протидії легалізації злочинних доходів клієнтів банку входять дев’ять складових, функції 
яких визначено як найбільш значимі. Коефіцієнт значимості кожної складової розраховано 
як відсоток кількості згадувань у їхній загальній кількості і сума всіх коефіцієнтів становить 
1, тобто 100 %. Тоді інтегральна оцінка системи запобігання та протидії легалізації 
злочинних доходів клієнтів банку визначається методом адитивної згортки згідно з даними 
табл. 2 

Оцінювання першої складової системи запобігання та протидії легалізації сумнівних 
доходів клієнтів банку «Ідентифікація та вивчення клієнта» пропонується здійснювати 
методом анкетування та шкалювання можливих відповідей на запитання анкети. Питання 
анкети збігаються з параметрами Звіту банку з питань управління ризиками у сфері 
фінансового моніторингу (табл. 3). 
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Таблиця 3 
Шкала оцінювання параметрів складової «Ідентифікація та вивчення клієнта» 

№ пи-
тання Зміст питання Можлива відповідь та її 

оцінювання 
1 2 3 

1 Чи наявний у банку належним чином затверджений порядок здійснення 
ідентифікації та вивчення клієнтів (у розрізі 10 видів клієнтів) 

Максимум 10 
Мінімум 1  
Так — 1; Ні — 0,1 

2 Чи застосовується під час здійснення ідентифікації та вивчення клієнтів такі 
процедури: 

Максимум 4 
Мінімум 0,4 

2.1 установлення ділових відносин з новим клієнтом або відмови в 
обслуговуванні, уключаючи розірвання ділових відносин 

 

2.2 класифікація ризиків клієнтів Так — 1 
2.3 поглиблена перевірка та вивчення високоризикових клієнтів, продуктів, 

фінансових операцій тощо 
Ні — 0,1 

2.4 моніторингу клієнтських рахунків та фінансових операцій  
3 Чи передбачена процедурами банку диференціація порядку вивчення 

клієнтів залежно від рівня їх ризиків  
Так — 1 
Ні — 0,1 

4 Чи застосовуються вимоги ПВК/ФТ до порядку здійснення ідентифікації 
клієнтів у частині (відповідь у відсотках): 

Максимум 3 
Мінімум 0,6 

4.1 фіксації інформації щодо мети та характеру ділових відносин 100 % — 1  
76 — 99 % — 0,8 
50 — 75 % — 0,6 
26 — 49 % — 0,4  
0 — 25 % — 0,2 

4.2 установлення окремого порядку здійснення ідентифікації та вивчення 
клієнтів-публічних діячів, банків-кореспондентів та інших високоризикових 
клієнтів та фінансових операцій  

4.3 оновлення інформація щодо клієнтів 
5 Для яких категорій клієнтів порядок здійснення ідентифікації та вивчення 

клієнтів вимагає зазначення такої інформації 
5.1 сфера діяльності/професія/зміст діяльності 100 % — 1  

76 — 99 % — 0,8 
50 — 75 % — 0,6 
26 — 49 % — 0,4  
0 — 25 % — 0,2 

5.2 мета відкриття рахунку 
5.3 джерела походження коштів 
5.4 джерела походження активів 

6 Чи включають процедури ідентифікації та вивчення для всіх клієнтів 
здійснення таких дій  

Максимум 4 
Мінімум 0,8 

6.1 перевірку чинності/достовірності документів 100 % — 1  
76 — 99 % — 0,8 
50 — 75 % — 0,6 
26 — 49 % — 0,4  
0 — 25 % — 0,2 

6.2 особисту зустріч з потенційним клієнтом  
6.3 здійснення поглибленої перевірки клієнтів, віднесених до категорії високого 

ризику 
6.4 стосовно юридичних осіб отримання інформації щодо роду діяльності, 

розташування, фінансового стану 
7 Якщо банк є посередником або отримувачем під час здійснення 

міжнародних платежів, чи наявні в банку такі вимоги  
Максимум 3 
Мінімум 0,6 

7.1  здійснення ідентифікації ініціатора платежу та за необхідності зупинення чи 
відмова в здійсненні платежу  

100 % — 1  
76 — 99 % — 0,8 
50 — 75 % — 0,6 
26 — 49 % — 0,4  
0 — 25 % — 0,2 
 

7.2 перевірка міжнародних платежів відповідно до санкційних списків 
Резолюцій Ради Безпеки ООН 1267 та 1373 

7.3 здійснення ідентифікації особи, яка звернулася до банку для отримання 
переказу 

8 Чи передбачена в банку адміністративна відповідальність співробітників у 
разі здійснення порушень ними процедури ідентифікації та вивчення 
клієнтів 

Так — 1 
Ні — 0,1 

9 Чи притягувалися до відповідальності співробітники банку за порушення 
ними процедури ідентифікації та вивчення клієнтів за останні три роки 

Так — 0,1 
Ні — 1 

10 Чи здійснюється аналіз фінансових операцій, пов’язаних між собою клієнтів Так — 1 
Ні — 0,1 

Джерело: складено авторами на основі власних досліджень 
 
Дані табл. 3 показують, що для оцінювання складової «Ідентифікація та вивчення 

клієнта» згідно з рекомендаціями НБУ використовуються 10 запитань щодо різних аспектів 
ідентифікації, верифікації та вивчення клієнта.  
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Аналогічним чином, тобто з урахуванням вимог рекомендацій ФАТФ, законодавства 
України та інформації, що міститься у звіті банку з питань управління ризиками у сфері 
фінансового моніторингу, розроблені анкети та відповідні шкали оцінювання для усіх 
складових системи запобігання та протидії відмиванню коштів. В розроблених анкетах 
містяться різноспрямовані питання, наприклад, є питання для яких позитивною є відповідь 
«так», і її оцінка становить 1 бал, а є питання, відповідь на які «так» — є негативним 
результатом і тому оцінка її 0,1 балу. Тому для формування узагальнених оцінок складових 
системи запобігання та протидії ВК/ФТ використано метод таксономічного показника рівня 
розвитку. Такий підхід дозволяє врахувати як стабілізуючі, так і дестабілізуючі фактори 
протидії ВК/ФТ, дає змогу отримати узагальнені оцінки, які можна порівняти між собою, а 
отже виявити найслабше місце системи ПВК/ФТ. 

Висновки. Узагальнені етапи оцінювання СЗПЛСД подані на рис. 1. 

 
Рис. 1. Схема реалізації методичного підходу до оцінювання системи запобігання та протидії легалізації  

сумнівних доходів клієнтів банку 

Джерело: складено авторами на основі власних досліджень 

1. Складові системи запобігання та протидії легалізації 
злочинних доходів, параметри яких підлягають оцінюванню  

Порядок здійснення ідентифікації та вивчення клієнта 

Моніторинг та звітування про фінансові операції 

Управління ризиками 

Компетентність персоналу 

Збереження документів та інформації 

Внутрішній контроль, внутрішній та зовнішній аудити 

Комплаєнс 

Управління інформаційними системами 

Корпоративне управління та роль органів управління банку 

2. Засоби 
первинного 

оцінювання та 
джерела 

інформації 

Анкетування 
відповідальних 
працівників, Звіт 
з питань 
управління 
ризиками у 
сфері 
фінансового 
моніторингу 

3. Згортання бальних оцінок складових системи у інтегральні показники методом таксономії  

5. Інтегральне оцінювання всієї системи за допомогою згортання інтегральних оцінок 
складових у один показник з урахуванням коефіцієнтів значимості цих складових 

4. Визначення найбільш вразливої та недосконалої складової системи  

6. Якісне оцінювання системи запобігання та протидії легалізації злочинних доходів 
клієнтів банку на основі шкали рівнів розвитку  

25



Дані рис. 1 дають узагальнену інформацію щодо сформованого методичного підходу 
до оцінювання СЗПЛСД клієнтів банку. Практична реалізація розробленого підходу 
дозволила здійснити оцінювання СЗПЛСД доходів клієнтів окремих банків України (табл. 4). 
Дані табл. 4 показують, що слабким місцем СЗПЛСД клієнтів ПАТ «Банк Грант» є 
корпоративне управління. Також необхідно посилити управління ризиками у сфері 
фінансового моніторингу. Щодо загальної динаміки, то за підсумками І кварталу 2018 року 
загальна оцінка СЗПЛСД ПАТ «Банк Грант» зросла у порівняння з попереднім роком та 2016 
р. Щодо загальної оцінки системи ПАТ «Комерційний індустріальний банк» (табл. 4) то 
можна стверджувати, що упродовж аналізованого періоду вона залишається стабільною.  

 
 Таблиця 4 

Результати інтегрального оцінювання системи запобігання та протидії легалізації злочинних 
доходів клієнтів банків (фрагмент) 

Назва складової системи 
ПАТ «Банк Грант» ПАТ «Комерційний 

індустріальний банк» 

2016 2017 20181 2016 2017 20181 
Порядок ідентифікації та вивчення клієнта  0,87 0,89 0,92 0,65 0,68 0,72 
Моніторинг та звітування про операції 0,69 0,64 0,71 0,71 0,73 0,71 
Управління ризиками 0,71 0,65 0,69 0,74 0,78 0,72 
Компетентність персоналу 0,85 0,75 0,81 0,49 0,52 0,53 
Збереження документів та інформації 0,59 0,61 0,82 0,68 0,65 0,71 
Внутрішній та аудити 0,75 0,77 0,78 0,75 0,77 0,77 
Комплаєнс 0,83 0,77 0,85 0,54 0,58 0,61 
Управління інформаційними системами 0,74 0,69 0,76 0,94 0,89 0,91 
Корпоративне управління та роль його органів  0,61 0,59 0,58 0,53 0,64 0,59 

Загальна оцінка системи запобігання, протидії легалізації 
сумнівних доходів клієнтів банку 0,74 0,71 0,78 0,67 0,69 0,69 

Джерело: власні розрахунки авторів; 1 - дані за І квартал 2018 року 
 
Узагальнюючи викладений матеріал, слід наголосити на перевагах розробленого 

методичного підходу, якими є:  
врахування усіх важливих складових системи запобігання та протидії легалізації 

злочинних доходів клієнтів банку;  
наявність офіційних джерел інформації для проведення первинного оцінювання та 

відповідність розроблених анкет нормативній інформації центрального регулятора діяльності 
банків в Україні; 

визначення та урахування значимості складових системи підчас її оцінювання;  
можливість порівняти оцінки різних складових та виявити таку, що потребує 

негайного втручання та удосконалення в межах одного банку; 
наявність інструментів якісної інтерпретації отриманих оцінок;  
можливість порівняти оцінки системи різних банків та використати їх для визначення 

ризикованості банку з точки зору ВК/ФТ та моделювання потенціалу відмивання грошей 
через конкретний банк. 
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СТАН I ПРОБЛЕМИ РОЗВИТКУ БАНКІВСЬКОГО КРЕДИТУВАННЯ 
СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВ УКРАЇНИ 

Анотація. Досліджено теоретичні аспекти надання банківських кредитів 
підприємствам сільського господарства. Розкрито специфіку проблем, з якими стикаються 
учасники ринку банківського кредитування аграрної сфери в Україні. Акцентовано на тому, 
що в аграрному секторі традиційні перепони на шляху активування банківського 
кредитування доповнюються низькою якістю застави, високою ризикованістю агробізнесу, 
неефективністю кредитної політики, неврахуванням специфіки галузі тощо. Їх усунення 
передбачає симбіоз управлінських рішень багатьох суспільних інституцій. У цьому руслі 
важлива подальша імплементація ухвалених державою програмних документів з отримання 
часткової компенсації відсоткових ставок за залученими кредитами і поліпшення кредитного 
клімату. Досліджено динаміку обсягів і структури банківського кредитування 
сільсьгосппідприємств. Попри розвиток партнерських форм залучення позикових коштів, 
банківське кредитування перманентно слугує драйвером розвитку вітчизняних 
сільгосппідприємств. Свідченням цього є прискорене зростання обсягів кредитів, виданих 
таким підприємствам порівняно з кредитуванням підприємств інших секторів економіки. 
Доведено зміцнення позицій галузі сільського господарства на ринку кредитів та їхній 
позитивний вплив на виробництво сільгосппродукції. Протягом 2010—2016 рр. збільшення 
банківського кредитування на млрд грн призводило до збільшення виробництва продукції 
сільськогосподарськими підприємствами на 82 грн/га, усіма господарствами – на 57 грн/га. 
Економетричний аналіз виявив, що зміна ВВП України на 78,1 % залежить від зміни 
кредитування сільськогосподарських корпорацій. Якщо кредити сільгосппідприємствам 
терміном на п’ять років збільшаться на 1 млн грн, то можна очікувати збільшення обсягу 
ВВП у середньому на 0,164 млрд грн. Окреслено напрями поліпшення кредитування 
сільсьгосппідприємств, серед яких: застосування дієвого стратегічного напряму кредитної 
політики банківських установ – аутсорсингу; державна фінансова підтримка за рахунок 
компенсації кредитних ставок для аграріїв; розвиток кредитної кооперації. 

Ключові слова: банківське кредитування, сільське господарство, агрокредитування, 
система кредитування, структура і динаміка наданих кредитів, тренд. 
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THE CONDITION AND PROBLEMS OF UKRAINE'S AGRICULTURAL ENTERPRISES 

BANKING CREDITING DEVELOPMENT 
Abstract. The theoretical aspects of providing bank loans to agriculture enterprises are 

explored by the authors in this article. A pivotal role in the mechanism of financial provision of the 
agricultural sector of the national economy – a rationally organized system of credit − is indicated. 
The risks specifics faced by banks in lending to agrarian business are revealed. The attraction 
problems of credits by agricultural enterprises of Ukraine in the modern conditions are analyzed – 
low quality of collateral, high risks of agribusiness, inefficiency of credit policy, disregarding the 
specifics of the industry. Their elimination involves the symbiosis of managerial decisions of many 
social institutions. A comparative analysis of the bank lending dynamics of Ukraine's agricultural 
enterprises and other types of economic enterprises activity is carried out. It is proved that 
agriculture is one of the banking lending leaders. Contradictions have been revealed: on the one 
hand, there is an accelerated increase in total agricultural lending, and, on the other hand, 
agribusiness enterprises continue to require the attraction of financial resources to strengthen their 
positions in the economy of the country. Trends in the loans market granted to agricultural 
enterprises by currency and maturity are described with the help of the economic-mathematical 
modeling tool. The orientation of Ukraine's agricultural enterprises for short-term loans in national 
currency has been proved. It is substantiated that the demand for bank loans in small and medium-
sized agribusiness is mainly induced by lower interest rates, in the large – need for working capital 
and investments. The means of correlation-regression analysis have proved positive influence of 
Ukraine's agrarian enterprises bank crediting on production of agricultural products and on the 
country's GDP. The directions of the credit system modernization of agricultural enterprises based 
on the research carried out were substantiated: application of an effective strategic direction of 
credit policy of banking institutions − outsourcing; state financial support at the expense of 
compensation of credit rates (cheaper credits) for farmers; development of credit co-operation. 

Keywords: bank crediting, agriculture, agrocrediting, credit system, structure and dynamics 
of loans granted, trend. 
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СОСТОЯНИЕ И ПРОБЛЕМЫ РАЗВИТИЯ БАНКОВСКОГО КРЕДИТОВАНИЯ 

СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ УКРАИНЫ 
Аннотация. Раскрыты теоретические аспекты предоставления банковских кредитов 

предприятиям сельского хозяйства и специфика проблем, с которыми сталкиваются 
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участники рынка банковского кредитования аграрной сферы в Украине. Исследована 
динамика объемов и структуры банковского кредитования сельскохозяйственных 
предприятий. Доказано укрепление позиций отрасли сельского хозяйства на рынке кредитов 
и их положительное влияние на производство сельскохозяйственной продукции. Определены 
направления улучшения кредитования сельскохозяйственных предприятий, среди которых: 
применение эффективного стратегического направления кредитной политики банковских 
учреждений − аутсорсинга; государственная финансовая поддержка за счет компенсации 
кредитных ставок для аграриев; развитие кредитной кооперации. 

Ключевые слова: банковское кредитование, сельское хозяйство, агрокредитования, 
система кредитования, структура и динамика предоставленных кредитов, тренд. 

Формул: 0; рис. 1; табл. 2; библ.: 12. 
 
Вступ. Сільськогосподарське виробництво в Україні істотно впливає на 

макроекономічну стабільність, посідаючи важливе місце в секторальній структурі 
національної економіки за обсягами виробництва, зовнішньоекономічних операцій та 
поставок на внутрішній ринок. Діяльність аграрної сфери позначається не тільки на 
продовольчій безпеці держави, вона слугує активатором суспільно-позитивних процесів у 
суміжних сферах, у соціальних системах, на сільських територіях. Багатогранна значимість 
цієї сфери зумовлює актуалізацію наукових досліджень, які забезпечують теоретичну базу і 
практичний інструментарій розвитку агробізнесу. У системі вітчизняних наукових розвідок 
аграрної галузі впродовж останнього десятиліття особливої уваги заслуговує проблематика 
фінансового забезпечення. Вивчаючи проблеми фінансування суб’єктів сільського 
виробництва, не можна опускати питання залучення альтернативних власним фінансовим 
ресурсам джерел поповнення обігових коштів – кредитів. Так, за даними Мінагрополітики та 
продовольства України у рейтингу детермінант, що гальмують розвиток вітчизняного 
аграрного бізнесу, взаємозалежні чинники «нестача оборотних коштів» і «обмежений доступ 
до кредитних ресурсів» посідають другу і четверту позицію відповідно, а підприємства й 
організації галузі вимушені покривати капітальні інвестиції на понад 75 % власними 
коштами. Окрім того, американським професором І. Райтом (I. Wright) [1] обґрунтовано 
вищу продуктивність та ефективність кредитування аграрної сфери порівняно з іншими 
сферами економічної діяльності. Виходячи з цього, важливо дослідити сучасний стан та 
зміни у кредитуванні сільськогосподарських підприємств.  

Аналіз останніх досліджень та постановка завдання. Кредитна діяльність 
банківської системи України досліджується провідними представниками вітчизняної науки у 
різних ракурсах: інструментальному (Г. Азаренкова [2]), безпековому (О. Барановський [3]), 
діяльнісному (Г.Миськів [4]), ризикологічному (В. Міщенко [5]), оцінювальному (Б. 
Самородов [6]), оптимізаційному (І. Сало [7]) та ін. Визнаючи фундаментальний внесок 
названих учених у розвиток банківської справи, зауважимо, що питання банківського 
кредитування сільського господарства залишились малодослідженими.  

Теоретичні і методологічні аспекти кредитування суб’єктів аграрної галузі в Україні 
послугували предметом вивчення представників наукових шкіл профільних університетів, 
зокрема Львівського (А. Верзун, Р. Содома, Г. Східницька), Вінницького (Л. Вдовенко), 
Таврійського (К. Анастасова), Харківського (О. Горох, О. Скоромна), Уманського (П. Бечко, 
Л. Барабаш, О. Наталич) та ін. Увага новітніх наукових розвідок зосереджувалась на 
питаннях пільг, аутсорсингу, шляхів раціоналізації. Не дивлячись на широкий спектр 
проведених досліджень з проблем кредитування низка питань потребує подальшого 
наукового розгляду.  

Метою статті є дослідження специфіки банківського кредитування 
сільськогосподарських підприємств у сучасних умовах та розроблення рекомендацій щодо 
напрямів його покращення.  

Основні результати дослідження. Банківський кредит (сукупність економічних 
відносин з приводу використання вільного позичкового капіталу банку на умовах платності, 
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добровільності, цільового використання та повернення у визначений кредитним договором 
час зі сплатою відсотків [2, с. 226]) виступає важливим джерелом поповнення обігових 
коштів аграрної сфери. Остання накладає відбиток на процес кредитування, який пов'язаний 
із сезонністю продуктивної діяльності сільгосппідприємств, здатністю рослинних і 
тваринних організмів до самовідтворення, використанням землі у якості основного 
виробничого ресурсу, відчутним впливом інститутів сільської місцевості через особливу 
ментальність її населення тощо. Надавачі позичкових коштів, використовуючи майбутній 
урожай як об’єкт кредитної застави, стикаються з кредитними ризиками, зумовленими 
періодизацією сільськогосподарського виробництва, сезонними розривами між вкладенням і 
надходженням коштів, домінуючим впливом на обсяги та якість продукції природних умов, 
глобальною зміною клімату, варіативністю майбутньої закупівельної ціни 
сільськогосподарської продукції. Окрім того, у сільському господарстві виникають 
виробничі ризики, пов’язані з утратами очікуваних обсягів продукції через непрогнозовані 
захворювання рослин і тварин.  

Перепоною для задоволення попиту сільськогосподарських підприємств на банківські 
кредити в Україні стають високі відсоткові ставки, обмежений спектр пропозиції 
банківських кредитних послуг для аграріїв, неврахування специфіки виробничо-ресурсного 
потенціалу галузі, низький рівень капіталізації, утрати ліквідності банківської системи, 
операційні ризики банків в процесі співпраці з агровиробниками. Накладений мораторій на 
відчуження земель сільськогосподарського призначення не дозволяє оформляти в іпотеку 
земельні ділянки. З одного боку, вітчизняні аграрії стикаються з проблемою надійного 
забезпечення кредиту (банки вимагають хоча б двократного перевищення розміру позики), з 
іншого, – з вилученням значної частини доходів на покриття високої вартості кредитів. Це 
гальмує впровадження інновацій, призводить до нераціонального використання земель, 
зниження продуктивності угідь. Зазначені проблеми згладжуються урізноманітненням 
інструментарію залучення позикових коштів, модернізацією системи кредитування у форму 
трьохрівневої моделі. Перший рівень – Спеціалізований державний Аграрний банк – 
забезпечує представлення інтересів кредиторів на державному і міжнародному рівнях, 
долучається до формування кредитної політики та розробки стратегій фінансового 
забезпечення державних програм, здійснює рефінансування комерційних банків, сприяє 
розвитку довгострокового кредитування інвестиційно-інноваційних проектів. Другий рівень 
представлений універсальними комерційними банками та лізинговими компаніями, 
діяльність яких фокусується на розробленні спеціальних продуктів коротко-, середньо- та 
довготермінового агрокредитування. Третій рівень – система кредитної кооперації на селі – 
забезпечує потребу в кредитних ресурсах для малих форм аграрної сфери виробництва. 
Дієвість описаної моделі залежатиме «… від політики держави, спрямованої на формування 
сприятливого середовища, різноманітних фінансових інституцій та інструментів, що 
забезпечують удосконалення й ефективність економічних відносин у сільській місцевості» 
[8, с. 41]. Попри розвиток партнерських форм залучення позикових коштів, банківське 
кредитування перманентно слугує драйвером розвитку вітчизняних сільськогосподарських 
підприємств. Свідченням цього є прискорене зростання обсягів кредитів, виданих 
підприємствам сільського господарства (+107,4 %), порівняно з кредитуванням підприємств 
інших секторів економіки (+61,9 %) (табл. 1). Очевидно, за такої динаміки, показник частки 
сільського господарства у кредитах банків демонструє висхідну тенденцію. Якщо у 2010 р. 
його рівень складав близько 5 %, то у 2017 р. – понад 7 %.  

Тенденційне зростання показника рівня кредитування сільськогосподарських 
підприємств у посткризовому періоді вказує на посилення позицій галузі на ринку 
банківських кредитних послуг. Проте, за абсолютним значенням цього показника (5–7 %) 
сільське господарство значно поступається внеску галузі в національну економіку за іншими 
соціально-економічними індикаторами. Зокрема, у 2017 р. аграрний сектор забезпечував 
понад 41 % валютних надходжень від експорту країни. Упродовж останніх п’яти років 
частка зайнятого населення у сільському, лісовому та рибному господарстві варіювала від 
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17,1 % до 17,6 %, капітальних інвестицій – від 6,1 % до 14,1 %, валової доданої вартості від 
8,4 % до 14,2 %. Має місце деяке протиріччя: з одного боку, спостерігається прискорене 
нарощування загальних обсягів кредитування сільського господарства, а з іншого – 
агропідприємства для зміцнення своїх позицій в економіці країни надалі потребують 
залучення фінансових ресурсів. 

 
Таблиця 1 

Порівняльна характеристика динаміки банківського кредитування підприємств сільського 
господарства та інших видів економічної діяльності 

Показники 
Опис динамічних змін показників для суб’єктів господарювання 

сільськогосподарські підприємства підприємства усіх видів економічної 
діяльності 

Загальний обсяг 
кредитів 

+ 107,4% за період 01.2010-11.2017 рр.  + 61,9%  
за період 01.2010-11.2017 рр. 

Гривневі кредити 
держаних банків 

+ 54,0% за період 12.2015-08.2017. 
Починаючи з 08.2016, – стрімке зниження  

+ 30,8% за період 12.2015-09.2017. 
Починаючи з 07.2017, – стрімке зростання 

Гривневі кредити 
іноземних банків 

+ 87,9% за період 12.2015-08.2017. 
Починаючи з 12.2016, – стрімке 

зростання 

+21,1% за період 12.2015-09.2017. 
Починаючи з 12.2016, – повільне  

зростання 
Гривневі кредити 
приватних банків 

+ 32,5% за період 12.2015-08.2017. 
Починаючи з 03.2017, – стрімке 

зростання 

+8,7% за період 12.2015-09.2017. 
Починаючи з 03.2017, – повільне  

зростання 
Гривневі кредити 
Приватбанку 

+ 55,7% за період 12.2015-08.2017. 
Починаючи з 10.2016, – стабілізація 

+ 72,7% за період 12.2015-08.2017. 
Починаючи з 10.2016, 10.2016, –  

стабілізація 
Джерело: розраховано авторами за [11, 12] 
 
Після націоналізації Приватбанку, вилучення з ринку потужного донора кредитних 

ресурсів, змінюється структура, швидкість і напрям тенденції залишків заборгованості за 
отриманими кредитами. Вітчизняні економічні агенти загалом поступово 
переорієнтовуються на кредити інших позичальників, найшвидше нарощуючи позики 
державного сектора. Натомість підприємства аграрної сфери з серпня 2016 р. зменшують 
заборгованість за кредитами державних банків, демонструючи стрімке зростання іноземних 
запозичень та кредитів приватного сектора. За 9 міс. 2017 р. гривневі кредити підприємствам 
аграрної сфери зросли на 17,9%, натомість іншим суб’єктам господарювання – на 7,5%. 
Відтак НБУ визнає сільське господарство як одну з галузей-лідерів у кредитуванні.  

Аналітика щорічних обсягів запозичень агропідприємствами виявила циклічний 
характер обсягів кредитування. Так, за період 2005–2008 рр. обсяги наданих аграріям 
кредитів збільшилися майже удвічі (на 93,2%), сягнувши максимуму. У 2009 р. щодо 2008 р. 
спостерігалося трикратне скорочення обсягу залучення кредитів (із 20,1 до 6,8 млрд. грн), 
після чого напрям динаміки змінюється на протилежний: зростання на 98,5 % упродовж 
2009–2012 рр. Наступна хвиля – падіння нових залучень на третину (із 13,5 млрд. грн у 2012 
р. до 9,4 млрд. грн у 2015 р) За 2016 р. агропромислові підприємства залучили кредитів на 
суму 10,9 млрд. грн, що на 16,0 % більше за 2015 р. О. Малій [9] вказує на прояв циклічності 
й в отриманні пільгових кредитів: у 2005-2008 рр. їх частка у загальному обсязі отриманих 
кредитів коливалась від 75 % до 54 %, у 2009-2011 рр. – від 61 % до 28 %, у 2012-2015 рр. – 
від 10,0 % до 2,7 %. Кількість підприємств, які скористалися програмами пільгового 
кредитування, зменшилась з 10870 у 2005 р. до 630 підприємств у 2015 р.  

Тенденції банківських кредитів, наданих сільськогосподарським корпораціям, 
моделюються лінійними трендами (табл. 2). Попит на банківські кредити у малому та 
середньому агробізнесі здебільшого викликаний зниженням відсоткових ставок, у великому 
– потребами в оборотному капіталі та інвестиціях. Цей попит упродовж досліджуваного 
періоду зростав на всі види кредитів, найбільше – на короткострокові та гривневі. Наявність 
статистично вірогідної тенденції, яка підтверджується критеріями Фішера, Стьюдента та 
Дарбіна-Уотсона, показує, що у національній валюті аграрії України запозичують кошти на 
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будь-який строк, в іноземній валюті – до 1 р. Відсутність адекватності моделей до поведінки 
вихідних даних для таких показників як кредити, надані в іноземній валюті строком від 1 до 
5 р. та більше 5 р. відображає недовіру учасників кредитного процесу до середньострокових 
та довгострокових кредитів в іноземній валюті.  

 
Таблиця 2 

Моделювання динаміки кредитів, наданих сільськогосподарським корпораціям України,  
у розрізі видів валют і строків погашення, за даними 2008-2016 рр.  

Валюта/строк 
Лінійне рівняння тренду 

ỹ t = a + bt та оцінка 
за t-критерієм Стьюдента (ta, tb) 

R2 F DW 

усього ỹ t = 19374,5+4006,9t 0,876 49,35**) 1,99**) 
               6,04*          7,02*           

усього,  
до 1 року 

ỹ t = 6117,6 + 2218,7 t 0,824 32,86**) 1,32**) 
              2,81**        5,73*           

усього,  
від 1 року до 5 років 

ỹ t = 13304,9 + 876,9 t 0,457 5,89***) 2,43**) 
               6,54*          2,43**           

усього,  
більше 5 років 

ỹ t = -48,0 + 911,3 t 0,773 23,87**) 1,33**) 
-0,05    4,89*       

усього,  
у національній валюті 

ỹ t = 14902,9 + 2396,3 t 0,841 37,16**) 2,70**) 
6,74*       6,10*       

до 1 року,  
у національній валюті 

ỹ t = 6263,9 + 971,2 t 0,505 7,15***) 1,29**) 
3,07**       2,67**       

від 1 року до 5 років,  
у національній валюті 

ỹ t = 10046,0 + 462,5 t 0,462 6,00***) 2,56**) 
9,45*     2,45*       

більше 5 років,  
у національній валюті 

ỹ t = -1407,1 + 962,6 t 0,796 27,35**) 1,40**) 
-1,36       5,23*       

усього,  
в іноземній валюті 

y = 4471,7 + 1610,6 t 0,731 18,99**) 1,45**) 
2,15       4,36*       

до 1 року,  
в іноземній валюті 

ỹ t = -146,4 + 1247,5 t 0,807 29,21**) 0,86 
-0,11      5,40*       

від 1 року до 5 років,  
в іноземній валюті 

ỹ t = 3258,9 + 414,4 t 0,356 3,87 2,03**) 
2,75        1,97       

більше 5 років,  
в іноземній валюті  

y = 1359,1 - 51,3 t 0,299 2,99 2,61**) 
8,13*      -1,73       

Джерело: розраховано авторами за [11]; **) – статистична вірогідність з ймовірністю р = 0,99;  ***) –- р=0,95. 
 

Зміни залишків заборгованості за банківськими кредитами викликають пропорційні 
зміни продукції сільського господарства. Рис. 1 демонструє, протягом 2010–2016 рр. 
збільшення банківського кредитування на мільярд грн призводить до збільшення 
виробництва продукції сільськогосподарськими підприємствами на 82 грн/га, усіма 
господарствами – на 57 грн/га. Вище значення коефіцієнтів регресії та детермінації для 
сільськогосподарських підприємств порівняно з господарствами усіх категорій пояснюється 
більшою часткою залучених кредитів цими суб’єктами господарювання на тлі нижчої частки 
господарств населення у виробництві продукції сільського господарства. Населення на 
земельних ділянках особистого селянського господарства виробляє продукцію, котра, як 
правило, поставляється на внутрішній ринок. Її трудомісткість є високою, логістика 
зберігання – не достатньо розвинутою. Не можуть конкурувати із великим і середнім 
підприємствам за ефективністю господарювання й фермерські господарства. Вітчизняні 
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фермери мають в обробітку невеликі земельні ділянки і, посідаючи понад 70% у загальній 
кількості економічно активних сільгосппідприємств, забезпечують лише 7–8% виробництва 
валової продукції сільського господарства. Тому державна аграрна політика останніх років 
спрямовується на підтримку малого підприємництва, у тому числі й фінансову. 

 

 
Рис. 1. Залежність обсягу продукції сільгоспвиробників у розрахунку на 100  

га сільськогосподарських угідь від обсягів банківського кредитування в Україні*) 
Джерело: власні розробки авторів 
 
Економетричний аналіз виявив, що зміна ВВП України на 78,1 % залежить від зміни 

кредитування сільгоспкорпорацій. У розрізі валют та строків погашення спостерігається 
сильний вплив на зростання ВВП надання кредитів зі строком погашення більше 5 р. і загалом, і 
в національній валюті (R2 = 0,922), в іноземній валюті – до 1 р.(R2 = 0,804). Якщо кредити 
агропідприємствам терміном на 5 р. збільшаться на 1 млн грн, то можна очікувати збільшення 
обсягу ВВП у середньому на 0,164 млрд грн (ỹ = 712,7 + 0,164х), довгострокове кредитування у 
національній валюті за збільшення на 1 млн грн дозволяє збільшувати розмір ВВП на 0,157 млрд 
грн (ỹ = 915,4 + 0,157х). За збільшення кредитів в іноземній валюті терміном до 1 р. на 1 млн грн 
обсяг ВВП збільшуватиметься у середньому на 36 млн грн (ỹ = 504,3 + 0,036х) Тим самим 
підтверджується ситуація щодо переважання термінів погашення кредитів, наданих 
сільгоспкорпораціям: довгострокових у національній валюті та короткострокових в іноземній. 
Висока статистична достовірність отриманих регресійних моделей дозволяє стверджувати про 
значимий внесок кредитування аграрної сфери для економічного зростання України. 

Підвищення ефективності кредитування підприємств аграрного сектору доцільно 
здійснювати поліаспектно. По-перше, застосування дієвого стратегічного напрямку 
кредитної політики банківських установ – аутсорсингу. Передбачається передача банком на 
основі договору «окремих бізнес-процесів або виробничих функцій установі, основною 
метою створення якої є ефективне управління кредитними ризиками банків через визначення 
потенційних та наявних фінансових можливостей позичальників завдяки потужній 
інформаційній базі Контакт-центру, який, використовуючи методичні підходи з урахуванням 
галузевих особливостей позичальників та їх зональної і територіальної приналежності» [10, 
c. 68]. По-друге, держава фінансова підтримка за рахунок компенсації кредитних ставок 
(здешевлення кредитів) для аграріїв. Цей напрям сприятиме зміцненню фінансового стану 
підприємств. Потужний прошарок фінансово стабільних та прибуткових агропідприємств 
забезпечуватиме покращення інвестиційного процесу в країні, виступатиме привабливим 
суб’єктом кредитних відносин. По-третє, розвиток кредитної кооперації. Це забезпечуватиме 
підтримку малого підприємництва. Нині близько половини економічно активних 
сільгосппідприємств – це фермерські господарства, що мають в обробітку, на праві власності 
та користування (з урахуванням корпоративних прав) земельні ділянки загальною площею 
до 100 га. Створення передумов їх кредитування цілевстановлює й схвалена Кабінетом 
Міністрів України наприкінці 2017 р. «Концепція розвитку фермерських господарств та 
сільськогосподарської кооперації на 2018–2020 роки». 

y = 5,7322x + 405,24 
R² = 0,8649 y = 8,1916x + 256,56 

R² = 0,9101 
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Висновки. Стрижневу роль у механізмі фінансового забезпечення 
системоутворюючого сектора національної економіки, аграрного, і його базової складової – 
сільського господарства, – посідає раціонально організована система кредитування. Проте, в 
аграрному секторі традиційні перепони на шляху активування банківського кредитування 
доповнюються низькою якістю застави, високою ризикованістю агробізнесу, неефективністю 
кредитної політики, неврахуванням специфіки галузі тощо. Їх усунення передбачає симбіоз 
управлінських рішень багатьох суспільних інституцій. У цьому руслі важлива подальша 
імплементація прийнятих державою програмних документів з отримання часткової 
компенсації відсоткових ставок за залученими кредитами та покращення кредитного клімату. 
Тенденції агрокредитування формуються під впливом низки чинників і спричиняють 
економічні і соціальні трансформації. Турбулентність банківської системи, призводячи до 
асиметричного розриву між обсягом залучених кредитів і їх вартістю, обтяжує кредитними 
ресурсами аграрний бізнес, погіршує кредитний клімат. Банківське кредитування 
сільгосппідприємств у посткризовому періоді демонструє прискорене зростання, що 
позитивно позначається на продуктивності галузі. 
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FINANCIAL SECURITY OF THE BANKING SYSTEM OF UKRAINE — PROBLEMS OF 
MEASUREMENT AND PROVISION 

Abstract. The article carries out the comparative analysis of the main approaches to the 
assessment of the level of financial security of the banking system. The aim of the paper is to 
substantiate the theoretical and methodological principles of the assessment and providing financial 
security of the banking system in the conditions of the transformational changes taking place in the state 
economy. 

The factors that affect the level of financial security of the banking system are determined. 
The authors of the article classifies them into factors that cause structural imbalances in the 
economy and those that affect the level of financial security of the banking system. Are specified 
the approaches to the selection of the adequate indicators for determining the level of financial 
security of the banking system. 

The analysis of the indicators of the level of the financial security of the banking sector of 
the Ukrainian economy confirms the deepening of deflationary phenomena and their destabilizing 
influence on the country's financial security. 

The authors of the article consider the main methods of assessing the level of the financial 
security of the banking system. The expediency of using the method based on setting threshold 
values and defining an integral indicator of financial security in the terms of capital-resource 
security, credit investment security, currency security and determining the safe level of income and 
expenditure. 

The external and internal threats to financial safety of banks are analyzed. Prevention of the 
negative impact of various factors in the banking sector should be provided by analyzing information by 
the NBU Supervision Service, specifically: the amount of funds of enterprises and financial industrial 
groups that are located in banks and the degree of dependence of banks on these sources of financing, 
the quality of bank assets; analysis and forecasting political and economic environments. 

It is concluded that the main directions of ensuring an adequate level of financial security of 
the banking system should be primarily the change in perception of financial security itself as an 
element of management that allows to ensure its financially stable functioning. The main directions 
of the macroeconomic and microeconomic levels are determined to ensure sufficient level of 
financial security of the banking system. 

Keywords: financial security, banking system, banks, banking supervision, threats, 
solvency. 
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ФІНАНСОВА БЕЗПЕКА БАНКІВСЬКОЇ СИСТЕМИ УКРАЇНИ — ПРОБЛЕМИ 

ВИМІРУ ТА ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 
Анотація. Здійснено порівняльний аналіз основних підходів до оцінювання рівня 

фінансової безпеки банківської системи. Метою статті є обґрунтування теоретико-методичних 
засад оцінювання і забезпечення фінансової безпеки банківської системи в умовах 
трансформаційних змін, що відбуваються в економіці держави. 

Визначено чинники, які впливають на рівень фінансової безпеки банківської системи. 
Їх класифіковано на фактори, що викликають структурні дисбаланси економіки, і ті, що 
впливають на рівень фінансової безпеки банківської системи. Уточнено підходи до відбору 
адекватних показників для визначення рівня фінансової безпеки банківської системи. 

Проведений аналіз індикаторів рівня фінансової безпеки банківського сектору 
економіки України підтверджує поглиблення кризових явищ та їх дестабілізувальний вплив 
на фінансову безпеку країни. 

Розглянуто основні методики оцінювання рівня фінансової безпеки банківської 
системи. Доведено доцільність використання методики, яка ґрунтується на встановленні 
порогових значень і визначенні інтегрального показника фінансової безпеки за напрямами 
капітало-ресурсної безпеки, кредитно-інвестиційної безпеки, валютної безпеки та визначення 
безпечного рівня доходів та витрат. 

Проаналізовано зовнішні і внутрішні загрози фінансової безпеки банків. Запобігання 
негативного впливові різних чинників у банківській сфері має відбуватися через проведення 
службою банківського нагляду НБУ постійного аналізу інформації, а саме: обсягу коштів 
підприємств і фінансово-промислових груп, які розміщені в банках, і ступінь залежності банків 
від цих джерел фінансування; якість активів банків; аналіз і прогнозування політичної та 
економічної середовищ. 

Отримано висновок про те, що основними напрямами забезпечення достатнього рівня 
фінансової безпеки банківської системи повинна стати перш за все зміна сприйняття самої 
фінансової безпеки як елементу управління, який дозволяє забезпечити фінансово стійке її 
функціонування. Для забезпечення достатнього рівня фінансової безпеки банківської системи 
визначено основні напрями макроекономічного і мікроекономічного спрямування. 

Ключові слова: фінансова безпека, банківська система, банки, банківський нагляд, 
загрози, платоспроможність. 
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ФИНАНСОВАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ БАНКОВСКОЙ СИСТЕМЫ УКРАИНЫ — 

ПРОБЛЕМЫ ИЗМЕРЕНИЯ И ОБЕСПЕЧЕНИЯ 
Аннотация. Осуществлен сравнительный анализ основных подходов к оценке уровня 

финансовой безопасности банковской системы. Уточнены подходы к отбору адекватных 
показателей для определения уровня финансовой безопасности банковской системы. 
Определены факторы, влияющие на уровень финансовой безопасности банковской системы. 
Проанализированы внешние и внутренние угрозы финансовой безопасности банков. 
Получен вывод о том, что основными направлениями обеспечения достаточного уровня 
финансовой безопасности банковской системы должно стать в первую очередь изменение 
восприятия самой финансовой безопасности как элемента управления, позволяющий 
обеспечить финансово устойчивое ее функционирования. Для обеспечения достаточного 
уровня финансовой безопасности банковской системы определены основные направления 
макроэкономического и микроэкономического направления. 

Ключевые слова: финансовая безопасность, банковская система, банки, банковский 
надзор, угрозы, платежеспособность. 

Формул: 0; рис.: 1; табл.: 2; библ.: 10. 
 
Вступ. Забезпечення фінансової безпеки банків — це процес досягнення стану 

захищеності економічних інтересів банку, що виявляються у процесі реалізації його 
статутних цілей і завдань і полягає у створенні сприятливих умов для реалізації всіх 
передбачених статутом видів банківської діяльності. Рівень забезпечення безпеки банків 
визначається загальноприйнятими критеріями його надійності, а також іншими показниками, 
що характеризують його здатність протистояти різним негативним явищам [1, с. 256]. 

Слід відмітити, що сучасні реалії функціонування банків України супроводжуються 
значними деструктивними явищами, існуванням реальних та потенційних загроз, які в 
цілому дестабілізуюче впливають на фінансову безпеку країни [2, с. 527]. За нашими 
розрахунками, проблеми банківського сектора пов'язані не лише зі значним скороченням 
банківських установ, але й із впливом негативно класифікованих кредитів, їх валютизацією, 
скороченням вкладень у цінні папери й інші прибуткові активи, що спричинило найбільший 
за розмірами збиток — 158,8 млрд. грн. станом на 01.01.2017 р. 

Банківська система – це одна з важливих складових сучасної ринкової економіки. 
Основою її є банки, які володіють певною сукупністю важелів впливу на фінансову, 
інвестиційну, виробничу та інші сфери економіки. 

В умовах зростаючої відкритості економік держав і послідовної їх інтеграції в світове 
господарство забезпечення безпеки банківської системи є актуальним завданням. Це 
зумовлено впливом зовнішнього середовища, яке сьогодні характеризується елементами 
поглиблення фінансової кризи, і внутрішнього середовища, зокрема посиленням конкуренції 
та консолідації банківського бізнесу. Вплив внутрішнього середовища зумовлює виникнення 
загроз, які перешкоджають процесу реалізації стратегічних напрямків розвитку банків з 
точки зору прибутковості і мінімізації ризиків. Тому проблема виміру рівня фінансової 
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безпеки та її забезпечення є досить актуальною і повинна розглядатися як 
системоутворюючий елемент нейтралізації структурних дисбалансів економіки України. 

Аналіз досліджень та постановка завдання. У сьогоденній практиці ведення 
банківського бізнесу оцінювання рівня фінансової безпеки банківської системи набуває 
поширення так, як її рівень є предметом визначення як регуляторних дій щодо подальшого 
функціонування банків, так і підставою до визначення стратегічних цілей розвитку 
банківської системи. Серед авторів робіт, присвячених проблемі оцінювання та забезпечення 
фінансової безпеки банківської системи, можна виокремити наступних: Я.В. Жовтанецька 
[2],  О.І. Барановський,  М.Р. Барилюк [3], О.Б. Васильчишин [4], С.В. Добринь, І.Б. Убілава 
[5], О.П. Кириленко, О.В. Стащук [6], О.А. Сергієнко, І.М. Чуйко, Я.Ю. Солдатова [7], Д.В. 
Шиян [8] та багатьох інших. Проте, залишаються не вирішеними питання визначення 
основних показників, які б давали об’єднане уявлення про рівень фінансової безпеки та 
дієвості заходів для прийняття управлінських рішень щодо подальшої стратегії розвитку 
банківської системи. 

Мета статті — обґрунтування теоретико-методичних засад оцінювання та  забезпечення 
фінансової безпеки банківської системи в умовах трансформаційних змін, що відбуваються в 
економіці держави.  

Результати дослідження. В сучасних умовах розвитку банківського бізнесу виникає 
потреба у розробці нової філософії безпеки банків, виходячи з того, що вона має 
безпосередній вплив на подолання структурних дисбалансів економіки України (табл. 1). 

 

Таблиця 1 
Характеристика чинників, що впливають на рівень фінансової безпеки банківської системи 

 

Фактори, що викликають структурні дисбаланси економіки Фактори, що впливають на рівень фінансової 
безпеки банківської системи 

забезпечення незалежності, ефективності і 
конкурентоспроможності фінансово-кредитної сфери 
держави, яка знаходить своє відображення в системі 
критеріїв та індикаторів її стану, що характеризують такі 
аспекти, як збалансованість фінансів, достатню 
ліквідність активів, збалансованість внутрішнього і 
зовнішнього боргу, дефіциту бюджету та наявність 
необхідних грошових і золотовалютних резервів 

структурні дисбаланси між попитом і пропозицією 
на кредитні ресурси банків; дефіцит залучення 
коштів для формування ресурсної бази банків; 
оцінювання реальної якості активів на балансі 
українських банків, що є найнагальнішою 
потребою для стабілізації піднесення розвитку 
банківської системи 

 
рівень захищеності фінансових інтересів на макро- і 
мікрорівнях, рівнях фінансових відносин 

вирішення питання з капіталізацією банків до 
рівня міжнародних та національних стандартів; 
питання покращення бізнес-клімату для подолання 
структурних проблем задля довгострокового 
розвитку вітчизняної банківської системи 

стан митно-тарифної, фінансової, валютної, бюджетної, 
податкової, грошово-кредитної, розрахункової, 
інвестиційної, банківської і фондову систем, яке 
характеризується здатністю протистояти внутрішнім і 
зовнішнім негативним впливам, здатність запобігати 
зовнішню недружню фінансову експансію, гарантувати 
фінансову стабільність, а також ефективне 
функціонування національної економіки та економічне 
зростання в умовах розширеного відтворення 

проблеми реформування законодавства про 
банкрутство боржників з метою прискорення 
процесу банкрутства та наближення його до 
найкращих практик Європейського Союзу; 
проблеми реформування системи примусового 
стягнення заборгованості, відчуження та 
реалізації заставного майна з метою спрощеної 
процедури відчуження об’єктів застави на 
користь кредиторів. 

 
Джерело: [1, с. 257-258] 
 
 Індикатори рівня фінансової безпеки банківського сектору економіки України 

підтверджують поглиблення кризових явищ та їх дестабілізуючий вплив на фінансову 
безпеку країни (табл. 2). 
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Таблиця 2 
Індикатори рівня фінансової безпеки банківського сектору України за період 2012-2017*рр. 

 

Показники Порогові 
значення 

Рік 
2012 2013 2014 2015 2016 2017* 

Частка простроченої заборгованості 
за кредитами в загальному обсязі 
кредитів, наданих банками 
резидентам України, % 

0,1510 8,9 7,7 13,5 22,1 30,5 57,7 

Частка іноземного капіталу у 
статутному капіталі банків, % 0,1371 40,7 34,0 32,5 34,8 48,6 42,8 

Рентабельність активів, % 0,1496 0,45 0,12 -4,07 -5,46 -12,6 0,5 

Співвідношення ліквідних активів 
до короткострокових зобов'язань 0,1359 0,93 0,89 0,86 0,93 95,76 97,47 

Частка активів п'яти найбільших 
банків у сукупних активах 
банківської системи, % 

0,1351 38,6 40,0 43,4 51,5 57,0 60,5 

Співвідношення банківських 
кредитів та депозитів в іноземній 
валюті, % 

0,1425 118,84 124,09 152,66 168,65 134,49 115,21 

Співвідношення довгострокових 
(понад 1 рік) кредитів та депозитів, 
разів 

0,1487 2,4 1,8 2,8 3,9 4,13 3,89 

2017* - станом на 01.08.2017 
Джерело: розраховано автором за матеріалами [9,10] 
 
Дані таблиці 2 дають змогу виокремити основні загрози, характерні для банківського 

сектору економіки України в 2012–2017 рр.  Так, частка простроченої заборгованості за 
кредитами в загальному обсязі кредитів, наданих банками резидентам, мала стійку 
тенденцію до зростання: до 57,7 % станом на 01.08.2017 та 30, 5 % у 2016 р. відповідно. 

Для визначення інтегрального показника фінансової безпеки банківської системи, 
скористуємося ваговими коефіцієнтами, які визначені у Методиці розрахунку рівня 
економічної безпеки [10]. На рисунку 1 представлено динаміку інтегрального показника 
фінансової безпеки банківської системи України. Представлені розрахунки підтверджують, 
що рівень безпеки в банківському секторі станом на 01.08.2017 знизився майже до 
критичного рівня — 20,72 %.  

 
 

Рис. 1. Динаміка інтегрального показника фінансової безпеки банківської системи України, % 
Джерело: розраховано автором 

Отже, система показників-індикаторів, які підтверджені аналітичними розрахунками і 
мають кількісне вираження, дають змогу завчасно сигналізувати про небезпеку і розробляти 
превентивні та реактивні заходи з позиції забезпечення фінансової безпеки на макро- й 
мікроекономічному рівнях. 

Заслуговує на увагу методика оцінювання фінансової безпеки банків, запропонована 
О.І. Барановським [3, с. 34-45], яка базується на встановленні порогових значень та 
визначенні інтегрального показника фінансової безпеки за напрямами капітало-ресурсної 
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безпеки, кредитно-інвестиційної безпеки, валютної безпеки та визначення безпечного рівня 
доходів та витрат. Застосування розробленої моделі дозволяє оцінити оперативний, 
тактичний, стратегічний рівень фінансової безпеки комерційних банків.  

О.Б. Васильчишин пропонує визначати рівень фінансової безпеки банківської системи 
за наступними групами показників: показники, що характеризують напрями діяльності банку 
та відображають його фінансову стійкість ( капітал, ліквідність, кредитні та валютні ризики, 
ризик контрагента, рентабельність, прибуток); показники, що характеризують вплив 
зовнішніх факторів на діяльність банків (монетарні індикатори, валютний курс, інфляція, 
валовий внутрішній продукт); показники, що відображають стан банківської системи  
(оцінювання рівня фінансової стійкості банківської системи, концентрація капіталу загалом 
по банківській системі,  концентрація капіталу іноземних банків);  показники, що 
відображають стан економіки та грошово-кредитного ринку  (співвідношення валового 
внутрішнього продукту до ділової активності, валютний курс, інфляція, частка готівки у 
сукупній грошовій масі, обсяг іноземної валюти, доларизація М2); показники, що 
відображають вплив зовнішніх факторів — кредитно-дефолтний своп [4, с. 161]. Відбір 
показників базується на принципах значущості, прогнозованості та вимірності. 

Достатньо цікавою є модель управління фінансової безпекою банку, яка 
запропонована  О.А. Сергієнко, за допомогою якої банки поділяються на чотири групи, а 
саме: з високим рівнем фінансової безпеки, з достатнім рівнем фінансової безпеки, з 
прийнятним рівнем фінансової безпеки та з низьким рівнем фінансової безпеки [7, с. 242-
246]. 

Кожна із розглянутих методик оцінювання фінансової безпеки банківського сектору 
України має право на існування та доповнює одна одну. 

Слід зауважити, що підвищення рівня фінансової безпеки банківської системи 
залежить від регулюючих та превентивних дій Національного банку України. Запобігання 
негативного впливу різних чинників в банківській сфері має відбуватися через проведення 
службою банківського нагляду постійного аналізу такої інформації:  

− обсяг коштів підприємств і фінансово-промислових груп, які розміщені в банках і ступінь 
залежності банків від цих джерел фінансування; 

− якість активів банків, розміщених в інших державах або в окремих фінансових установах, 
їх репутація, підконтрольність іншим фінансовим установам. При цьому, характер і ступінь 
підконтрольності фінансових установ, в яких розміщені значні кошти банків, повинні 
визначатися також з метою отримання інформації про форми і методи можливої конкуренції між 
банками за потенційних клієнтів; 
Концентрація фінансових потоків і їх проходження через окремі банківські установи, які мають 
монопольне становище на ринку певних банківських послуг. 

− зонами банківської небезпеки можуть бути як окремі країни, регіони, так і певні операції, 
інвестиції, кредитування окремих суб’єктів економічної діяльності або галузей. 
− банківський нагляд повинен запобігати можливості негативного впливу на фінансову 

стабільність банківської системи через аналіз і прогнозування політичної та економічної 
середовищ. Такий аналіз передбачає визначення: 
 обсягів впливу окремих політичних груп в банківській сфері і ступеня залежності 

банківської системи від галузей народного господарства; 
 схильність суб'єктів банківської системи впливу політичних і економічних сил інших 

держав, які можуть провести через них заходи, спрямовані на підрив національної банківської 
системи. 

Отриману інформацію Національному банку України необхідно аналізувати з метою 
своєчасного проведення превентивних заходів з боку служби банківського нагляду, до яких 
можна віднести: 
− встановлення вимог до банків щодо диверсифікації джерел фінансування, в разі, якщо 
банк знаходиться в значній залежності від окремої фінансово-промислової групи або політичної 
групи; 
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− визначення ступеня надійності фінансових організацій різних держав, де розміщується 
значна частина активів національних  банків, а виходячи цього, встановлювати ліміти 
максимальних залишків на коррахунках для різних країн і окремих банків і фінансових груп. 

Органам нагляду також слід ініціювати створення ряду законодавчих норм, які дозволяють 
підвищити відповідальність засобів масової інформації за оприлюднення недостовірної 
інформації, яка може призвести до фінансової або банківської кризи шляхом підриву довіри до 
конкретних банків або банківської системи в цілому. 

Ефектом зменшення впливу поширення недостовірної інформації через засоби масової 
інформації є посилення ролі незалежних рейтингових агентств, які представляють 
альтернативну оцінку фінансового стану банків. 

Підвищення стабільності банківської системи повинно відбуватися і через заходи, які 
проводяться урядом щодо поліпшення загальних макроекономічних чинників, а саме: 
підвищення загальної довіри до банківської системи; повернення коштів у банківську систему з 
тіньового сектора економіки; підвищення стабільності і довіри до національної валюти; 
зменшення податкового тиску. 

Висновки. Основним напрямами забезпечення достатнього рівня фінансової безпеки 
банківської системи повинно стати в першу чергу зміна сприйняття самої фінансової безпеки як 
елементу управління, який дозволяє забезпечити фінансово стійке її функціонування. 

З цією метою необхідно вирішити питання макроекономічного та мікроекономічного 
спрямування. 

Питання макроекономічного спрямування відносять до привілеї Національного банку 
України, а саме: мінімізація витрат для платників податків при капіталізації банків, які мають 
недостатній капітал; створення спеціального фонду для рекапіталізації банків, подальше 
функціонування яких визначене доцільним; розвиток третейських судів та досудового 
вирішення проблем між кредиторами та боржниками; підвищення відповідальності 
позичальників за надання в банки або кредитні бюро недостовірної інформації; реформу 
законодавства про банкрутство боржників з метою прискорення процесу банкрутства та 
наближення його до найкращих практик Європейського Союзу; створення банку «поганих 
активів банків», який акумулював проблемні кредити на балансі єдиної національної 
інституції; приведення законодавства щодо процесів злиття і поглинання банків до 
найкращих практик Європейського Союзу, що дозволить швидше провести процес 
консолідації банків та знизить негативний вплив на їх ефективність; активізація політики 
сприяння підвищенню ролі іноземних банків в Україні та вжиття заходів задля залучення 
іноземного капіталу, передусім з глобальних фінансових установ. 

Питання мікроекономічного спрямування націлені на створення  єдиної системи 
фінансової безпеки у банках.  Оскільки головним завданням підрозділу фінансової безпеки 
банку є захист його фінансових інтересів, одним з напрямків роботи по забезпеченню такого 
захисту є створення сприятливих умов перш за все для ведення фінансових операцій, що 
дозволяють отримувати максимальний дохід при мінімальних ризиках. Однак щоб 
цілеспрямовано формувати такі умови, в структурі банків перш за все необхідно виділити ті 
об'єкти і явища, які впливають на їх фінансову безпеку, що дозволить надати роботі більш 
системний і комплексний характер 
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MODERN TRENDS OF LEGAL DEVELOPMENT  

OF THE BANKING SYSTEM  
OF CENTRAL-EASTERN EUROPEAN COUNTRIES 

Abstract. The article explores that the important scientific and practical task of the modern 
stage of development of world civilization is the globalization of all spheres of public life — cultural, 
information, and economic. One of the components of the globalization of the economy and one of 
the highest stages of globalization is the globalization of the world banking system. Banking sector is 
one of the key factors ensuring stable economic development of the country. Transparency, 
reliability, resistance to fіnansovo-economic shocks, a temple urіven depositor confidence — a 
characteristic feature of the banking systems of countries with developed economy. 

It is determined that banks should be considered as an important part of business, business 
world. They accumulate cash, provide loans, make cash settlements, issue currency trademarks, serve 
securities markets, and provide various economic services. Banking in the capital of the Central Bank 
of the European Union originated and developed on the basis of capital that brought interest. Even at 
the formation of the primitive communal system used usurious capital. Rich representatives of the top 
government were lending money. The development of usurious capital and initiated a banking 
business. 

In antiquity, there were some institutions that performed the functions of banks. In the 
historical literature, there are indications that the banks functioned in Poland, the Czech Republic. 
They performed a variety of operations — from commission operations for the purchase, sale and 
payment at the expense of customers to the issuance of loans and acted as guarantors and trustees in 
the implementation of various acts and transactions. Thus, the origins of modern banking can be seen 
in the activities of banks in the old days. It is noted that by the end of the XIX — early XX centuries. 
In the years of its existence, the multi-faceted credit system was formed. Public and private banks 
served, mainly, large borrowers; the credit needs of the small clients were managed by an extensive 
system of small loan applicants, whose resource base was formed, including at the expense of the 
State Bank. This model of functioning of the credit system is reflected and at the present stage of 
development, as the most suitable for the needs of all categories of borrowers, adequate to the 
transitional type of economy and which most contributes to the economic development of countries. 

Keywords: banking system, countries of Central and Eastern Europe, current trends, shapes, 
acpects, regulatory banking system. 
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СУЧАСНІ ТЕНДЕНЦІЇ ПРАВОВОГО РОЗВИТКУ  
БАНКІВСЬКОЇ СИСТЕМИ КРАЇН ЦЕНТРАЛЬНО-СХІДНОЇ ЄВРОПИ 

Анотація. Досліджено, що важливим науково-практичним завданням сучасного етапу 
розвитку світової цивілізації є глобалізація всіх сфер суспільного життя — культурної, 
інформаційної, економічної. Однією зі складових частин глобалізації економіки та одним з 
найвищих етапів глобалізації є глобалізація світової банківської системи. Бaʜкiвcькᴎй ceкᴛop 
— oдин iз ключoвᴎx чᴎʜʜᴎкiв зaбeзпeчeʜʜя cᴛaбiльʜoгo eкoʜoмiчʜoгo poзвᴎᴛку кpaїʜᴎ. 
Пpoзopicᴛь, ʜaдiйʜicᴛь, cᴛiйкicᴛь дo фiʜaʜcoвo-eкoʜoмiчʜᴎx пoᴛpяciʜь, вᴎcoкᴎй cᴛупiʜь дoвipᴎ 
вклaдʜᴎкiв — xapaкᴛepʜi oзʜaкᴎ бaʜкiвcькᴎx cᴎcᴛeм кpaїʜ iз poзвᴎʜeʜoю eкoʜoмiкoю.  

Визначено, що банки слід розглядати як важливу складову частину бізнесу, ділового 
світу. Вони акумулюють грошові кошти, надають кредити, проводять грошові розрахунки, 
емітують в обіг грошові знаки, обслуговують ринки цінних паперів, надають різноманітні 
економічні послуги. Банківська справа у кpaїʜах Цeʜᴛpaльʜo-Cxiдʜoї Євpoпᴎ виникла і 
розвивалася на базі капіталу, який приносив відсотки. Ще при формуванні 
первіснообщинного ладу використовувався лихварський капітал. Багаті представники 
верхівки влади давали в борг кошти. Розвиток лихварського капіталу і поклав початок 
банківської справи. 

У давнину існували деякі установи, які виконували функції банків. В історичній 
літературі є вказівки на те, що банки функціонували в Польщі, Чехії. Вони виконували 
різноманітні операції − від комісійних операцій із купівлі, продажу і платежів за рахунок 
клієнтів до видачі кредитів і виступали поручителями і довіреними особами при здійсненні 
різних актів і угод. Таким чином, витоки сучасної банківської справи можна бачити в 
діяльності банків в давнину. Відзначено, що до кінця XIX — початку XX століть у кpaїʜах 
Цeʜᴛpaльʜo-Cxiдʜoї Євpoпᴎ сформувалася багатоланкова кредитна система. Державні і 
приватні банки обслуговували в основному великих позичальників; кредитні потреби ж 
дрібних клієнтів були у віданні розгалуженої системи здобувачів дрібного кредиту, ресурсна 
база якої формувалася, у тому числі, за рахунок коштів державного банку. Модель 
функціонування кредитної системи знаходить своє відображення і на сучасному етапі 
розвитку як найбільш відповідна потребам усіх категорій позичальників, адекватна 
перехідному типу економіки і яка найбільше сприяє економічному розвиткові країн. 

Ключові слова: банківська система кpaїʜ Цeʜᴛpaльʜo-Cxiдʜoї Євpoпᴎ, сучасні 
тенденції, форми, acпeкᴛи, рeгуляᴛopᴎ бaʜкiвcькoї cᴎcᴛeмᴎ. 

Формул: 0; рис.: 1; табл.: 1; бібл.: 10. 
 

47



Ануфриев Н. И. 
доктор юридических наук, профессор, 

Межрегиональная академия управления персоналом, Украина; 
e-mail: nikolaiwork77@gmail.com; ORCID ID: 0000-0002-1178-1901 

Дорохина Ю. А. 
 доктор юридических наук, доцент, 

Межрегиональная академия управления персоналом, Украина; 
e-mail: zdobuvach@ukr.net; ORCID ID: 0000-0002-2799-3933 

Курко Н. Н. 
доктор юридических наук, профессор,  

заслуженый юрист Украины, 
Межрегиональная академия управления персоналом, Украина; 
e-mail: nadiyka66@gmail.com; ORCID ID: 0000-0002-0576-1146 

Чаплай И. В. 
кандидат наук по государственному управлению, 

Межрегиональная академия управления персоналом, Украина; 
e-mail: irina_pravo@ukr.net; ORCID ID: 0000-0003-4927-0610 

 
СОВРЕМЕННЫЕ ТЕНДЕНЦИИ ПРАВОВОГО РАЗВИТИЯ БАНКОВСКОЙ 

СИСТЕМЫ СТРАН ЦЕНТРАЛЬНО-ВОСТОЧНОЙ ЕВРОПЫ 
Аннотация. Исследовано, что важной научно-практической задачей современного 

этапа развития мировой цивилизации является глобализация всех сфер общественной жизни 
— культурной, информационной, экономической. Одной из составных частей глобализации 
экономики и одним из самых высоких этапов глобализации является глобализация мировой 
банковской системы. Бaʜковский ceкᴛop является oдʜᴎм из ключевых факторов обеспечения 
стабильного экономического развития страны. Прозрачность, надежность, устойчивость к 
финансово-экономическим потрясениям, високий уровень доверия вкладчиков — 
характерные признаки банковских систем стран с развитой экономикой. 

Определено, что банки следует рассматривать как важную составную часть бизнеса, 
делового мира. Они аккумулируют денежные средства, предоставляют кредиты, проводят 
денежные расчеты, эмитируют в обращение денежные знаки, обслуживают рынки ценных 
бумаг, оказывают различные экономические услуги. Банковское дело в странах 
Цeʜᴛpaльʜo-Восточной Европы возникло и развивалось на базе капитала, который приносил 
проценты. Еще при формировании первобытнообщинного строя использовался 
ростовщический капитал. Богатые представители верхушки власти давали в долг деньги. 
Развитие ростовщического капитала и положило начало банковскому делу. 

В древности существовали некоторые учреждения, выполнявшие функции банков. В 
исторической литературе есть указания на то, что банки функционировали в Польше, Чехии. 
Они выполняли разнообразные операции — от комиссионных операций по покупке, продаже 
и платежей за счет клиентов до выдачи кредитов и выступали в качестве поручителей и 
доверенных лиц при осуществлении различных актов и соглашений. Таким образом, истоки 
современного банковского дела можно видеть в деятельности банков в древности. Отмечено, 
что к концу XIX — начала XX века в странах Цeʜᴛpaльʜo-Восточной Европы сформировалась 
многоуровненвая кредитная система. Государственные и частные банки обслуживали в 
основном крупных заемщиков; кредитные потребности же мелких клиентов были в ведении 
разветвленной системы соискателей мелкого кредита, ресурсная база которой формировалась, 
в том числе, за счет средств государственного банка. Данная модель функционирования 
кредитной системы находит свое отражение и на современном этапе развития как наиболее 
соответствующая потребностям всех категорий заемщиков, адекватная переходному типу 
экономики и которая наиболее способствует экономическому развитию стран. 

Ключевые слова: банковская система, страны Центрально-Восточной Европы, 
современные тенденции, формы, acпeкᴛы, рeгуляᴛopᴎ банковской cᴎcᴛeмᴎ. 

Формул: 0; рис.: 1; табл.: 1; библ.: 10. 

48



Introduction. The main tendencies of the legal development of the banking system of the 
countries are based on the rule of law principle and the preservation and strengthening of the market 
bases of the banks activity and the use of predominantly indirect methods of influence on processes 
taking place in the banking sphere through the formation of an appropriate legislative and regulatory 
framework for the functioning of banks and the market of financial services and implementation of 
follow-up to fulfilment of the established requirements. A number of Central and Eastern European 
countries, like Ukraine, after the destruction of the central planning system were forced to create a 
new type banking system as a market model. After undergoing excessive banking liberalization, 
banking panics and crises, later it was realized the need to consolidate capital in the banking sector, 
transforming the latest from oligarchic group enrichment into an instrument of national economic 
growth [1, p. 176]. 

Analysis of research and problem statement. The study of the legal development of the 
banking system of the countries of Central and Eastern Europe has received considerable attention 
from domestic and foreign scientists, namely: I. Liutyi, O. Snizhko, I. Shkolnyk, V. Kornieiev, S. 
Liovochkin, S. Hluschenko, A. Beliaieva, Ye. Kasian, Y. Abarbanell, Y. Bonin, A. Aslund, Y. 
Uboupin, S. Vilborg, S. Diankov and R. Levin, studied the issues of legal relations in the banking 
sphere. Nevertheless, in the economic development of transition economies, including the banking 
sector, under the influence of various reasons (financial crisis, and accession to the EU, etc.), there are 
negative or positive changes that require a constant evaluation of the efficiency of their economic 
development in general and the banking system in particular [2, p. 7]. 

The purpose of the article: to analyse the main tendencies of legal development as the 
banking system of the countries of Central and Eastern Europe. 

Research results. An overview of current sources suggests that banking legal supervision and 
regulation is carried out at three levels. The first level is presented by the bank’s management, which 
assesses processes and risk management. The second level is presented by the regulatory body, which 
promotes banks’ adequate policies aimed at supporting financial policy. The third level is the preferred 
supranational and supervisory bodies, as they develop and make recommendations for banking regulation 
and supervision to national regulators. The leading role in theoretical and methodological positions is 
played by the Directives of the Basel Committee on Banking Supervision [3]. 

Basel’s principles are neither a law nor a dogma. The countries themselves decide what 
principles and to what extent to introduce into national legislation that regulates the banking sector. 
Principles are developed as minimum requirements for countries, public authorities and participants 
in banking, aimed at strengthening and stability of the world banking system. 

Legislation in Central and Eastern Europe distinguishes two forms of banking activity 
regulation: administrative and indicative (Fig. 1). The basis of administrative regulation is the use of 
means of influence mainly of organizational and government nature. It form a holistic system and 
ensure the normal functioning of the banking system Indicative Regulation provides instruments to 
regulate monetary circulation and lending to the economy with the help of monetary policy. 

Banking supervision should promote an effective and competitive banking system that 
responds to the needs of the population in providing quality financial services. In addition, banking 
supervision should dynamically react to all market changes, be willing to periodically review policies 
and supervisory practices, taking into account new developments and market tendencies. This 
requires a fairly flexible legislative system [4, p. 16]. 

Banking supervision may only be effective in the case, if it is realised in the appropriate 
macroeconomic environment; in a mode of smart and sustainable macroeconomic policy; with 
well-developed infrastructure; for effective market discipline; in the presence of procedures for the 
effective resolution of emerging problems and the mechanism capable of providing an adequate level 
of system protection (or the security and credibility of credit organizations) [5]. 

The complexity of the internal construction of the functional system of transactions that are part 
of the banking supervision mechanism determines the need for a unified approach to harmonize the 
content and procedures for the implementation of these functions, which should ensure the 
effectiveness of supervisory activities in general. First of all, the creation of such an approach should 

49



be based on the organization of a system of principles, which, in the process of developing a banking 
supervision mechanism, will help to solve this problem [6]. 

 
Regulation of the banking system of 

Central and Eastern Europe 
 
 

Indicative   Administrative  
 

Provides stability of the 
monetary unit as a monetary 
precondition for economic 
growth and maintaining a high 
standard of living for the 
population 

 Ensures the normal functioning 
of the banking system in 
accordance with the 
requirements of the legislation 

Uses a set of variable indicators 
of the financial sector 

 Occurs in legal form 

 
 
 

Means of direct influence  Means of indirect influence  • Establishing requirements 
and restrictions; 

• Incorporation of banks and 
licensing of their activities; 

• Supervising the activities of 
banks, providing 
recommendations on the 
activities of banks; 

• Sanctions of an 
administrative or financial 
nature 

Establishing: 
• Obligatory economic 

standards; 
• Norms of mandatory 

reserves of banks; 
• Norm of deductions to 

provisions for coverage 
of risks from active 
banking transactions 

 Interest rate policy; 
Refinancing banks; 
Correspondent relations; 
Management of gold and 
foreign exchange reserves; 
Transactions with securities in 
the open market; 
Import and export of capital 

 

 
Fig. 1: Forms of legal regulation of banking activities in the countries of Central and Eastern Europe 

 
The regulators of the banking system develop and implement systems for effective supervision 

of compliance with the requirements and standards for the prevention of financial risks. According to 
modern international approaches, banks use supervision, which is based on the policy of risk 
management assessment by the management of the bank, and regulators contribute to such a policy. 

Each country has its own system of legal acts regulating various aspects of banking activity, the 
work of non-bank credit and financial institutions and stock exchanges, etc. These peculiarities of the 
development and formation of national banking and financial legislation, forms and methods for 
realization of supervision over the work of banks contribute to the peculiarities of historical 
development and the impact of various political and economic factors [7, p. 13-14]. There are various 
systems of banking activities. In addition to operations on attracting contributions and issuing loans, 
banks in the countries of Central and Eastern Europe often carry out payment transactions (cash and 
non-cash, both domestically and abroad), as well as operations with securities that provide in 
particular, these securities (trustee services for storage of securities). It is necessary to distinguish 
between so-called universal banks and specialized banks. Universal banks carry out all of the above 
activities within a single legal entity, whereas specialized banks are usually limited to one or more 
specialized functions, such as providing mortgage loans [8 p. 125]. Currently, there are different 
models of legal supervision of the financial sector exist within the framework of the countries of 
Central and Eastern Europe and the EU countries. One of them involves concentrating the 
supervisory powers of the Central Bank, the other involves the existence of a special single State 
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supervisory body; the third is a combination of elements of the first and second models. However, 
none of the models can be considered as theoretically superior or optimal. Each country should 
choose a model that will be implemented according to the political point of view as efficiently and 
effective, and which will fit the financial structure of that country. 

As you know, the financial system almost every country include the banking sector, insurance 
sector, sector and stock that are distributed with varying degrees of concentration of functions of the 
national bodies of regulation and supervision. Accordingly, there are three main models of the 
organization of banking legal regulation and supervision: ‘the unified financial authority of 
management model’, the ‘two peaks’ model and the sectorial model. The third model is typical of the 
countries of Central and Eastern Europe. It is characterized by the full delegation of a single regulator 
of the financial market as a mega-regulator. This model is adopted in the following countries of 
Central and Eastern Europe: Germany, Poland, Slovakia, Czech Republic, Hungary, Latvia and 
Estonia. In this case, the functions of supervision are separated from the central bank and transferred 
to the mega-regulator in most countries. The exception is the Czech Republic and Slovakia, in which 
the powers of the mega regulator is secured by the central bank. 

The Banking Association of Central and Eastern Europe, hereinafter referred to as the 
BACEE, headquartered in Hungary, was founded in 1996 to promote the business relations of its 
member banks with the financial institutions of Central and Eastern Europe, hereinafter referred to 
as the CEE. To support the expansion of business in these countries, the BASEE provides 
information and analytical services for countries and their banking risks. On the other hand, the 
BACEE provides advisory services to the CEE member banks who want to develop a more active 
presence in international markets. These services include business policy proposals, transparency, 
presentation of bank documentation to foreign partners, do-it-and-after-rendering consultations; 
attraction of credit lines from foreign banks and international financial institutions, and preparation 
for sale to foreign investors. The BACEE has created a unique database of the CEE-based banks that 
is freely available to its members and has become one of the most important sources of information 
about banks. In general, the BACEE is a mega-regulator in the CEE countries [9]. 

As a response to the global financial and economic crisis in Europe, the third rules of the Basel 
Committee on Banking Supervision (The Basel 3) were formulated, the essence of which is focused 
on three aspects of banking activity: 
- Strengthening capital quality requirements. Significant costs of the economy and the banking 

sector during the period of the global financial crisis of 2008-2009, as well as the long recession 
forced the European states to think about the need to form an ‘anti-cyclical buffer’; 

- Introduction of the debt (leverage) ratio (the ratio of borrowed funds to own funds) at the level of 
3% and new liquidity ratios: the ratio of liquidity coverage and the ratio of net stable financing; 

- Reforming the mechanisms of guaranteeing deposits to the population. The recommended 
minimum for EU banks is set at EUR 100,000 (UAH 200,000 is set in Ukraine) [10]. 

In more detail, the influence of these areas of banking activity on micro levels and macro levels 
is presented in Table 1. 

 
Table 1:  

Main directions of banking activity at micro and macro levels 

Levels of 
influence 

Aspects of banking activity 

Strengthening capital quality 
requirements 

Implementation of the debt 
(leverage) ratio 

Reforming 
mechanisms 

of deposit 
 guarantee 

Separate 
bank 

It will allow to counteract shock 
effects, manage market, credit 
and operational risks more 
efficiently; reducing profits, 
reviewing the model of banking 
business by refusing to 
participate in highly risky 
operations but profitable 
operations and returning to 
simple business schemes 

Improvement of risk management 
system; monitoring of the level of 
liquidity and quality of sources of 
attraction of funds; prevention of 
accelerated growth of debt load, 
taking into account borrowers’ 
risks in banks’ credit policy; and 
change of profitability of 
operations will stimulate banks to 
develop new products and services 

Stimulating the inflow 
of deposits, reducing 
the risk of sudden 
outflow of deposits in 
the event of the 
development of panic 
mood 
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Banking 
system 

 
Acceleration of processes of 
capitalization, preventing the 
rapid growth of the external debt 
of banks in the phase of economic 
boom that preceded the crisis, 
increasing trends of consolidation 
and monopolization, weakening 
competition and facilitate state 
regulation of the banking system 

Mitigating liquidity risks, 
increasing competition for reliable 
sources of financing; and 
strengthening of the banking 
system 

Increasing competition 
in the deposit market, 
expanding and 
improving the quality 
of the resource base 

Macroeconomic 
 

Increasing the stability of the 
financial system, preserving 
macroeconomic stability, 
smoothing economic cycles by 
reducing the pro-cyclical impact 
of bank lending, ensuring stable 
rates of economic development 
 

Reducing the risks of the debt 
crisis, preventing a liquidity crisis 
while reducing the financial 
capacity for expanded lending to 
economic development 
 

Increasing confidence 
in the banking system 
and curbing panic 
among depositors, 
stimulating the savings 
process, and improving 
the conditions for the 
efficient operation of 
the mechanism of 
transformation of 
savings into 
investments 

 
Conclusion. For the stable development of the economy of the countries, functioning of the 

banking system, in accordance with European standards, should be predictable, uninterrupted and 
sufficiently transparent. All these tasks are achieved through a system of banking regulation and 
supervision based on the standards and principles developed by the Basel Committee on Banking 
Supervision. In general, the development of the banking sector in the countries of the region remains 
rather heterogeneous. On the one hand, the CEE comprises high-growth banking services markets, 
Bulgaria and Greece, along with more stable banking systems in Poland and the Czech Republic, and 
on the other hand, the weak banking sectors of Slovenia, Hungary and Romania. In general, the CEE 
countries, both at the beginning of banking system formation and at present, are faced with certain 
problems, namely: the problem of reliability, availability of loans and high interest rates on them; 
exceeding the inflation rate permissible for transition economies; a low level of capitalization of 
banks in some the CEE countries; the growth of external debt and the uncontrolled penetration of 
foreign bank institutions into their territory, which requires increased supervision by the state and 
central banks over the development of the CEE national banking systems. 
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БАНКИ З ДЕРЖАВНОЮ УЧАСТЮ В УКРАЇНІ:  
ПРИЧИНИ ВИНИКНЕННЯ ТА ФУНКЦІЇ  

Анотація. Визначено значущість банків з державною участю в соціально-
економічному зростанні України. Розглянуто причини появи державного капіталу в 
банківській системі, які існують у світовій практиці. Виявлено відсутність уніфікованого 
підходу до класифікації функцій банків iз державною участю.  

Обґрунтовано причини домінування державної частки власності в банківській системі 
України, які поділяють на зовнішні (екзогенні) щодо банків (історичні передумови та 
необхідність виконання специфічних функцій, не властивих приватним банкам) і внутрішні 
(ендогенні) причини (недопущення банкрутства системно важливих банків, вплив кризових 
явища на банки). Проаналізовано зміни в загальній чисельності банків і банків із державною 
участю, а також частки активів банків із державною участю в загальному обсязі активів 
банківської системи за 2005-2017 рр. Виявлено, що упродовж 2015-2017 рр. відбулося 
розширення частки державної власності в банках України. 

Наведено авторське тлумачення функцій банків із державною участю (сприяння 
розвитку інноваційної економіки, компенсація недоліків ринкового механізму, забезпечення 
економічної безпеки держави, активізація розвитку малого і середнього бізнесу); 
виокремлено позитивні (вплив на соціально-економічну ситуацію у країні, вплив на розвиток 
реального сектору економіки, реалізація державної економічної та інноваційної політики, 
значно вища стабільність і висока рентабельність банків із державною участю, бар’єр для 
ризикованого збільшення присутності іноземного капіталу) і негативні (можливе нецільове 
використання державних коштів, значний вплив на управління банком з державною участю 
політичної еліти країни, створення певних переваг для одних учасників банківського ринку 
щодо інших) наслідки домінуючої частки державної власності в банківській системі. 
Наголошено на доцільності реформування системи управління банків із державною участю в 
Україні. 

Ключові слова: банк, банк із державною участю, банківська система, управління 
банками з державною участю, системно важливий банк.  

Формул: 0; рис.: 2; табл.: 0; бібл.: 13. 
 

Ohorodnyk V. B.  
Ph. D. in Economics,  

Institute of Banking Technology and Business 
of SHEI «Banking University», Ukraine;  

e-mail: vera_ubs@ukr.net; ORCID ID: 0000-0003-2031-1896 

54



Demko I. I.  
Ph. D. in Economics,  

Lviv Educational-Scientific Institute  
of SHEI «Banking University», Ukraine;  

e-mail: iruna.demko@ukr.net; ORCID ID: 0000-0002-2186-1876 
Kozmuk N. I. 

Ph. D. in Economics,  
Lviv Educational-Scientific Institute  

of SHEI «Banking University», Ukraine;  
e-mail: kozmuk_natalia@ukr.net; ORCID ID: 0000-0001-7438-8691 

 
STATE-OWNED BANKS IN UKRAINE: ORIGINS AND FUNCTIONS 

Abstract. The research defines the importance of state-owned banks for socio-economic 
growth of Ukraine; it also outlines the international experience of state share in the national banking 
systems and possible reasons for its appearance and existence. The lack of the unified approach to 
the classification of the state-owned banks functions has been revealed.  

It is suggested to consider the reasons for the dominance of the state share in the Ukrainian 
banking system both from the point of view of external (historical prerequisites, market demand and 
necessity to perform non-specific functions) and internal (preventing the bankruptcy of system significant 
banks, the impact of the national and / or international financial and banking crisis) reasons. The changes 
in the total number of banks and state-owned banks as well as the shares of state-owned banks assets in the 
total volume of assets of the banking system for 2005-2017 were analyzed. It was revealed that during the 
2015-2017 years, the share of state property in Ukrainian banks was expanded.  

Theauthor’sinterpretationofthe state-ownedbanksfunctionsissuggested(promotion of 
innovation economy, compensation of market mechanism deficiencies, ensuring economic security 
of the state, activating the development of small and medium businesses). The positive 
consequences (the impact on the socio-economic situation in the country, the impact on the 
development of the real sector of the economy, the implementation of the state economic and 
innovation policy, much higher stability and high profitability of banks with state share, a barrier 
for a risky increase in the presence of foreign capital) and the negative ones (possible misuse of 
public funds, significant influence of the country's political elite on the management of the bank 
with the state participation, creation of certain advantages for some participants in the banking 
market in relation to the others) of the state property significant share in the banking system 
aredweltupon. The necessity of the state-owned banks management national reform is emphasized. 

Keywords: bank, state-owned banks, banking system, state-owned banks management, 
system significant bank. 

GEL Classification: G21, G28 
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БАНКИ С ГОСУДАРСТВЕННЫМ УЧАСТИЕМ В УКРАИНЕ:  
ПРИЧИНЫ ВОЗНИКНОВЕНИЯ И ФУНКЦИИ 

Аннотация. Определена значимость банков с государственным участием в социально-
экономическом росте Украины. Рассмотрены существующие в мировой практике причины 
появления государственного капитала в банковской системе. Выявлено отсутствие 
унифицированного подхода к классификации функций банков с государственным участием. 
Обоснованно причины доминирования государственной доли собственности в банковской 
системе Украины. Приведено авторское толкование функций банков с государственным участием; 
выделены положительные и отрицательные последствия доминирующей доли государственной 
собственности в банковской системе. Отмечена необходимость реформирования системы 
управления банков с государственным участием в Украине. 

Ключевые слова: банк, банк с государственным участием, банковская система, 
управление банками с государственным участием, системно важный банк. 

Формул: 0; рис.: 2; табл.: 0; библ.: 13. 
 
Вступ. Повноцінне функціонування банківської системи відіграє провідну роль у 

соціально-економічному зростанні країни. Підтверджуючи це можемо навести такі твердження: 
банківські установи через розширення доступу до кредитних ресурсів стимулюють розвиток 
провідних секторів економіки; банківські установи через виконання функції фінансового 
посередника забезпечують пришвидшення економічної активності, а також зменшення обсягу 
готівкових розрахунків, що, у свою чергу, сприяє мінімізації тіньової економіки; ефективно 
функціонуюча та конкурентна банківська система є запорукою фінансової стабільності держави. 

Однак, для соціально-економічного розвитку держави важливе значення має не тільки 
повноцінне функціонування у банківській системі банків загалом, а ще й діяльність банків з 
державною участю, як прямих виконавців державної політики. 

Банки з державною участю мають важливе значення у соціально-економічному розвитку 
держави. Саме тому актуальним видається визначення причин, які обґрунтовують значну частку 
державної власності у банківській системі, їх функцій, а також позитивних та негативних наслідків 
значної частки державної власності у банківській системі України. 

Аналіз досліджень та постановка завдань. З цієї точки зору заслуговують на увагу 
погляди таких науковців, як Примостка Л.О. [1], Абрамова М.О. [2], Андрюшин С.С. [3], 
Кузнецова В.В. [3], Ейяті Едуардо Леві (Yeyati, Eduardo Levy), Мікко Алехандро (Micco, 
Alejandro), Паніца Уго (Panizza, Ugo), Р. Ла Порта (La Porta), Ф. Лопес-де-Силанес (Florencio 
Lopez-De-Silanes), та А. Шлейфер (Andrei Shleifer), які у своїх працях обґрунтовують причини 
появи державного капіталу в банківській системі, функції банків з державною участю, переваги та 
недоліки значної державної частки власності на банки.  

Однак, переважна більшість наукових праць присвячена лише окремим аспектам 
діяльності банків з державною участю, не існує єдиного підходу до виділення функцій даних 
банків, причин їх появи. 

Відтак, метою дослідження є визначення причин домінуючої державної частки власності в 
банківській системі України, переваг та недоліків функціонування банків з державною участю, а 
також їх основних функцій. 

Результати досліджень. На нашу думку, при визначенні причин, які обумовлюють певну 
частку держави у банківській системі кожної країни необхідно розглядати особливості пов’язані з 
історичними передумовами, соціально-економічним розвитком країни тощо. Так, Абрамова М.О. 
виділила такі причини домінуючої ролі банків з державною участю [2]: 

• спадщина командно-адміністративної системи, у межах якої функціонували три 
державні банки з чітким розділом функцій у сфері кредитування економічних суб’єктів, що 
зберігалася тривалий час, а потім, як відомо, в ході здійснення банківської реформи в Росії у 90-х 
роках створювалися державні спеціалізовані банки певної галузевої спрямованості; 

• необхідність функціонування банків, які обслуговують окремі потреби держави та 
фактично є агентами Уряду в реалізації державних програм;  

• наявність конкурентних переваг за рахунок: 1) низької вартості залучених ресурсів 
(завдяки отриманню дешевих позик на міжнародних ринках капіталу; низькій вартості залучення 
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ресурсів на внутрішньому ринку: при цьому в якості ресурсів виступають не лише засоби на 
термінових депозитних рахунка фізичних осіб, а й зарплатні кошти – майже безкоштовні для 
банків); 2) можливості надання великих кредитів і, як наслідок, обслуговування великих клієнтів 
(у тому числі, державних корпорацій);  

• надання банкам з державною участю різних повноважень в умовах економічної 
нестабільності (наприклад, підтримка ринку міжбанківських кредитів в умовах останньої світової 
фінансової кризи);  

• підтримка великих банків в умовах криз; великі банки з державною участю в капіталі – 
це універсальні банки, що здійснюють широкий обсяг банківських операцій і, у зв’язку з цим, 
беруть на себе значні ризики, отже, недоліки і порушення в області управління ризиками таких 
банків можуть призвести до істотних диспропорцій у функціонуванні банківської системи і 
грошового ринку. 

Інші вчені Андрюшин С.С. та Кузнецова В.В. обґрунтовують домінування державних 
банків на ринку банківських послуг такими причинами [3]: 

− отримання «у спадок» від радянського періоду: розвинутої інфраструктури, що дає 
можливість економити на капіталовкладеннях; розвинутої філіальної мережі, що дозволяє їм 
використовувати ефект масштабу, а відповідно, здійснювати ціноутворення на основі змінних 
витрат та лідирувати за показником рентабельності; 

− наявність доступу до відносно дешевої ресурсної бази (коштами на рахунках бюджету 
та бюджетних організацій, до кредитів рефінансування Центрального банку, до грошових коштів 
міжнародних ринків капіталу тощо), що знижує процентні витрати банків; 

− наявність адміністративної та фінансової підтримки зі сторони органів державної влади, 
що покращує імідж банків – носіїв стабільності банківського сектору та відповідно впливає на 
залучення клієнтів та розвиток банківських операцій. 

Більш ґрунтовною видається позиція вчених Ейяті Едуардо Леві (Yeyati, Eduardo Levy), 
Мікко Алехандро (Micco, Alejandro) та Паніца Уго (Panizza, Ugo) щодо виділення чотирьох груп 
причин державних інвестицій до банківських систем країн світу [4]: 

1) забезпечення безпеки та надійності банківської системи; 
2) пом’якшення недоліків ринкової економіки, пов’язаних з асиметричністю інформації; 
3) фінансування соціально значимих (але неприбуткових) проектів; 
4) сприяння фінансовому зростанню та наданню доступу до конкурентних банківських 

послуг жителями віддалених територій. 
Перша група причин державної частки власності у банківській системі пов’язана із 

забезпеченням надійності банківської діяльності. Банківські установи мають свої специфічні риси, 
що обумовлено залученням вільних фінансових ресурсів клієнтів у вигляді депозитів та 
подальшого їх вкладення у кредити. Але сама по собі дана діяльність банків ще не є причиною 
державної власності на банки. Роль держави проявляється в запобіганні значних негативних 
наслідків, які можуть бути обумовлені банкрутством банків. Крім того, специфіка банківської 
діяльності ще й в тому, що банки виступають джерелом коштів для розширення підприємствами 
своєї діяльності, а також важлива роль належить даним фінансово-кредитним установам в 
реалізації грошово-кредитної політики держави. Потреба державного втручання в банківську 
систему може також бути обумовлена значними кредитними ризиками, що притаманні сучасним 
банкам. 

Друга група причин появи державної частки власності у банківській системі пов’язана з 
тим, що банки задля побудови довгострокових, взаємовигідних відносин із клієнтами потребують 
достовірної інформації з різних джерел, крім того, банківські установи під час своєї діяльності 
інтенсивно продукують інформацію. Асиметричність інформації може призвести до негативних 
наслідків. Аналогічним чином діє відсутність достовірної та правдивої інформації. 

Третя група причин пов’язана з тим, що власники приватних фінансово-кредитних установ 
є незацікавленими у фінансуванні соціально-значимих для суспільства проектів. Наступна 
причина у цій групі полягає в тому, що приватні банки можуть зірвати проведення монетарної 
політики держави, зокрема, маючи обмежені стимули для кредитування підприємницької 
діяльності в період застою економіки. Крім того, державне втручання в банківську систему може 
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бути виправдано за відсутності розвинутого ринку капіталу, який дозволяє використовувати 
альтернативні джерела фінансування. 

Остання сукупність причин, які обґрунтовують втручання держави в банківську систему 
полягає у тому, що для приватних банків є не вигідним відкриття філій та відділень у сільських та 
ізольованих районах. Отже, державне втручання є необхідним для надання банківських послуг 
жителям цієї місцевості. В основі даної групи причин лежить два переконання: по-перше, надання 
доступу до банківських послуг може підвищити фінансове становище населення з позитивними 
ефектами на соціально-економічне зростання та зменшення бідності; доступ до фінансових послуг 
є правом кожного громадянина, і держава повинна докласти зусиль, щоб гарантувати дотримання 
цих прав. 

Віддаючи належне напрацюванням вчених, оскільки, окремі з обґрунтованих ними причин 
є актуальними і для характеристики сучасної ситуації у вітчизняній банківській системі, вважаємо 
за доцільне врахувати більш повно вітчизняну специфіку та виділити причини, що обумовлюють 
значну частку держави у банківській системі України (рис. 1). 

 

 
 

Рис. 1. Причини, що обумовлюють державну власність на банки в Україні 
Джерело: Власна розробка автора. 
 
Слід відзначити, що усі представлені на рис. 1 причини умовно можна поділити на 

зовнішні (екзогенні) по відношенню до банків, до них належать: історичні передумови та 
необхідність виконання специфічних функцій не властивих приватним банкам; а також внутрішні 
(ендогенні) причини, які обумовлені змінами в тому чи іншому банку, що можуть бути 
пов’язаними з фінансовою нестабільністю та несприятливими ринковими передумовами, до них 
відносимо: недопущення банкрутства системно важливих банків та вплив кризових явищ на 
банки. 

Проаналізуємо більш детально причини появи державної частки власності на банки в 
Україні. Перш за все, вважаємо за доцільне розглянути історичні передумови появи банків з 
державною участю в Україні. Історично так склалося, що після розпаду СРСР державний капітал 
поступово почав витіснятися приватним і на кінець 1995 року в Україні вже було зареєстровано 
230 банків, з них лише 2 державних банки. 

Саме АТ «Ощадбанк» та АТ «Укрексімбанк» створювалися як державні банки. АТ 
«Ощадбанк» є правонаступником Державного спеціалізованого комерційного ощадного банку 
України, зареєстрованого Національним банком України 31 грудня 1991 року. На сьогодні 
Ощадбанк – єдиний банк, який у відповідності до Закону України «Про банки та банківську 
діяльність» [5] має державну гарантію за вкладами населення. AТ «Ощадбанк» належить до групи 
банків з державною часткою за класифікацією Національного банку України, незмінно є одним з 
провідних вітчизняних банків. Станом на 01.10.2017 року Ощадбанк має другий за розміром 
активів портфель (222 млрд грн), що становить 17,35 % у активах банківської системи в цілому, 
перший за обсягом портфель депозитів юридичних осіб (72 млрд грн), що становить 16 %, другий 
за обсягом портфель депозитів фізичних осіб (78 млрд грн), що становить 18 % та має найбільшу 
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кількість відділень серед усіх банків України. За підсумками 9 місяців 2017 року банк отримав 
прибуток у розмірі 448 млн грн (друге місце за розміром прибутку серед банків з державною 
участю) [6]. 

Перспективні плани розвитку Ощадбанку пов’язані зі зміцненням своїх лідерських позицій 
на ринку, продовженням модернізації мережі установ (кількість відділень нового формату має 
становити 600 установ), запровадженням масштабної просвітницької програми з переходу клієнтів 
на online-канали обслуговування, збільшенням кількості банкоматі та терміналів 
самообслуговування, нарощенням обсягів кредитування фізичних осіб, мікро-, малого й 
середнього бізнесу, поступовим зменшенням частки великих компаній у своєму кредитному 
портфелі. 

Щодо АТ «Укрексімбанк», то даний банк заснований Урядом України в 1992 році (100 % 
акцій належить державі в особі Кабінету Міністрів України). Основна проголошена мета АТ 
«Укрексімбанк» – це реалізація державної політики в сферах промисловості, зовнішньої торгівлі, 
економіки та фінансів. Загальні активи АТ «Укрексімбанк» на 01 жовтня 2017 року становили 
166,8 млрд грн (13 % від загальних активів банківської системи), за їх розміром він посідає третє 
місце серед банків України, у тому числі банк має третій за розміром портфель юридичним особам 
(102,2 млрд грн), що становить 12 % та сімнадцятий за розміром портфель фізичним особам (1,3 
млрд грн), що становить 0,8 % від загального значення по банківській системі. Щодо зобов’язань 
банку, то АТ «Укрексімбанк» має другий за обсягом портфель (14 %) депозитів юридичних осіб 
(61,9 млрд грн) та третій за обсягом портфель (5 %) депозитів фізичних осіб (23,7 млрд грн). За 
підсумками 9 місяців 2017 року банк отримав прибуток у розмірі 1,5 млрд грн (перший за 
розміром прибутку серед банків з державною участю) [6]. 

В контексті дослідження історичних передумов появи державної власності на банки 
вважаємо за доцільне згадати напрацювання іноземних науковців Р. Ла Порта (La Porta), Ф. Лопес-
де-Силанес (Florencio Lopez-De-Silanes), та А. Шлейфер (Andrei Shleifer) [7]. Вчені досліджували 
дані близько 90 країн світу (станом на 1970, 1985 та 1995 рр.) щодо наслідків державної власності 
у банківських системах країн світу та дійшли висновку, що значна частка державної власності у 
більш ранні періоди економічного розвитку призводить до повільнішого розвитку фінансово-
кредитної системи та соціально-економічного зростання країни в порівнянні з іншими країнами, 
де частка державної власності в банківській системі є незначною. 

Далі розглянемо вплив кризових явищ в економіці та банківській системі на збільшення 
частки державної власності на банки в Україні. Для цього проаналізуємо зміни у загальній 
чисельності банків та банків з державною участю, а також частки активів банків з державною 
участю у загальному обсязі активів банківської системи за 2005-2017 рр. (рис. 2). 

 

 
 

Рис. 2. Динаміка кількості банків в Україні та банків з державною участю за 2005 - 2017 рр. (на кінець періоду) та частка 
активів банків з державною участю у загальному обсязі активів банківської системи. 

Джерело: Складено автором за даними НБУ. 
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З рис. 2 бачимо, що упродовж 2005-2008 рр. та 2010-2013 рр. відбувалося збільшення 
кількості діючих банків у банківській системі України (зі 165 за підсумками 2005 року до 180 
наприкінці 2013 року), а у 2009 році, 2014-2017 рр. кількість банків стрімко знижувалася (зі 163 
за підсумками 2014 року до 82 за підсумками 2017 року). Водночас, у 2009 році збільшилась 
кількість банків з державною участю з 2 до 5, а у 2013 році було вже 7 банків з державною 
участю. У 2015-2017 рр. спостерігаємо зниження державної власності на банки в Україні (6 та 5 
банків відповідно), однак саме у цей період значно зросла частка активів банків з державною 
участю у загальному обсязі активів банківської системи (з 28 % за підсумками 2015 року до 54,9 
% за підсумками 2017 року) [6]. 

Так, упродовж кризового періоду Урядом держави було прийнято чимало заходів з 
метою недопущення катастрофічних наслідків впливу кризи на банківську систему та 
вітчизняну економіку, як наслідок, відбулося розширення частки державної власності в банках. 

Фінансове оздоровлення банків у 2009-2011 рр. здійснювалося, зокрема, через 
рекапіталізацію за участю Уряду України. Держава стала головним власником таких банків як 
Укргазбанк, статутний капітал якого наповнила на 3,2 млрд грн, що становить 84,21 % 
державної власності, Родовід Банк, наповнивши статутний капітал 2,809 млрд грн, що склало 
99,97% прав власності, банк Київ, направивши 3,563 млрд грн на поповнення статутного 
капіталу, таким чином отримавши 99,93% прав власності на установу [8]. 

Зауважимо, що рекапіталізовані банки не відповідали критерію системно важливих 
банків, а рішення щодо входження держави в їх статутний капітал прийнято саме з метою 
уникнення дефолту та відновлення платоспроможності даних фінансово-кредитних установ. 

Слід відзначити, що у світовій практиці прикладом прямого втручання держави через 
безпосереднє фінансування заходів щодо збільшення капіталізації та націоналізації проблемних 
банків є заходи урядів Великої Британії, Нідерландів, Бельгії, Люксембургу, Франції та Ісландії 
у 2008-2009 рр. Так, упродовж даного періоду відбулась повна чи часткова націоналізація 
відразу декількох банківських груп та окремих банків: “NorthernRock”, “Bradford&Bingley” були 
повністю націоналізовані урядом Великої Британії; уряди Нідерландів, Бельгії та Люксембургу 
частково націоналізували банківсько-страхову групу “Fortis”; уряд Франції створив консорціум 
разом з урядами Бельгії та Люксембургу для подальшої часткової націоналізації банку “Dexia” – 
найбільшого у світі кредитора регіональних урядів; уряд Ісландії придбав контрольний пакет 
акцій “Glitnir Bank”, який є третім за розміром банком країни [9]. 

Розглянемо наступну причину, що обумовлює значну частку держави у банківській 
системі України – це недопущення банкрутства системно важливих банків, а саме ПАТ КБ 
«Приватбанк». Зазначимо, що уже три роки поспіль (2016-2018 рр.) Національний банк України 
відносить ПАТ КБ «Приватбанк», АТ «Укрексімбанк» та АТ «Ощадбанк» до системно 
важливих банків (відповідно до Положення про порядок визначення системно важливих банків 
затвердженого постановою Правління НБУ від 25 грудня 2014 року № 863 [10]). Саме 
банкрутство або неналежне функціонування системно важливих банків може спричинити 
системні ризики для усієї банківської системи (у іноземних джерелах це явище позначають як 
«too big to fail»). З метою недопущення таких наслідків, збереження коштів вкладників та у 
зв’язку з невиконанням банком програми докапіталізації (на 148 млрд грн наприкінці 2016 року), 
простроченням заборгованості по рефінансуванню на 14 млрд грн, Урядом України 18 грудня 
2016 року було прийнято рішення про націоналізацію ПАТ КБ «Приватбанк». 

Варто звернути увагу на те, що націоналізацією ПАТ КБ «Приватбанк» пояснюється 
стрімке зростання частки держави в активах банківської системи (51,4 % за підсумками 2016 
року), у власному капіталі (32,5 %), у зобов’язаннях (54,6 %). Стосовно сучасної ситуації, то за 
підсумками 9 місяців 2017 року ПАТ КБ «Приватбанк» вдалося втримати лідируючі позиції: за 
розміром активів (256 млрд грн), що складає 20 % активів усієї банківської системи та 36 % 
активів групи банків з державною участю та за розміром портфеля депозитів фізичних осіб (159 
млрд грн), що становить 35,6 % депозитів фізичних осіб по банківській системі в цілому та 57 % 
групи банків з державною участю [6]. 

Розглянемо останню причину впливу на збільшення державної власності у банківській 
системі України – необхідність виконання банками з державною участю специфічних функцій, 
які не властиві приватним банкам. Так, банки з державною участю, виконуючи покладені на них 
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завдання зі стимулювання соціально-економічного зростання, здійснюють підтримку реалізації 
інфраструктурних проектів загальнодержавного значення, кредитування пріоритетних галузей 
економіки тощо. 

Особливо важливе значення з цієї точки зору як раз і мали Український банк 
реконструкції та розвитку (УБРР) та Державний земельний банк. Однак, можемо з упевненістю 
зазначити, що жоден із них не виправдав покладених на нього сподівань. Створений у 2004 році 
УБРР мав стати особливою формою впливу держави на стимулювання фінансової підтримки 
інвестиційно-інноваційних процесів (активності) підприємницького сектору економіки. Однак, 
діяльність банку не призвела до розширення можливостей фінансового забезпечення 
інноваційної діяльності підприємств чи розвитку інноваційної інфраструктури і у 2016 році банк 
було продано китайському інвестору. На сьогодні, частково саме АТ «Укрексімбанк» виконує 
функції банку розвитку. 

Щодо Державного земельного банку, то банк було створено у 2012 році зі 100 % 
державним капіталом. Основна запланована мета діяльності ПАТ «Державний земельний банк»: 
кредитування підприємств аграрного сектора та реалізація державних програм у цій сфері. 
Однак ПАТ «Державний земельний банк» так і не став регулятором ринку землі – у 2014 році 
Урядом було прийнято рішення про ліквідацію банку, а у 2016 році – відкликано його ліцензію. 

Наступним етап нашого дослідження є обґрунтування функцій банків з державною 
участю. Серед вчених немає єдиної думки щодо обґрунтування функцій банків з державною 
участю. 

Так, Магазінер Я. О. [11] виділяє функції, які реалізуються як банками з державною 
участю, так і приватними банками (стимулююча, акумулюючи, посередницька, раціоналістична, 
захисна), а також специфічні, які притаманні лише банкам з державною участю (соціальна, 
розвиваюча, оздоровча). 

На думку Конягіної М.М. [12] перед банками з державною участю стоїть дві групи задач. 
Першу групу можна віднести до комерційних задач, коли пріоритети надаються отриманню та 
максимізації прибутку, підвищення вартості банку, збільшенню частки ринку. Друга група задач 
пов’язана з особливим соціальним статусом банків з державною участю в економіці. 
Розглядаючи задачі другої групи науковцем виділено основні цільові функції банків з 
державною участю [12]: 

• фінансова підтримка пріоритетних задач держави та структурних реформ; 
• стимулювання розвитку фінансових ринків; 
• подолання криз та пом’якшення їх наслідків. 
На нашу думку, з метою більш повного обґрунтування змісту діяльності банків з 

державною участю, яка полягає у сприянні соціально-економічному зростанню в країні, 
необхідним є доповнення виділених вченими функцій таким чином: 

- сприяння розвитку інноваційної економіки через зниження вартості джерел 
фінансування для пріоритетних галузей економіки; 

- компенсація недоліків ще не достатньо сформованого ринкового механізму; 
- забезпечення економічної безпеки держави, зменшуючи вплив іноземного капіталу в 

банківській системі;  
- активізація розвитку малого і середнього бізнесу, що обумовлено організацією 

взаємовигідного фінансового партнерства та наданням кредитних ресурсів на пільгових умовах.  
Серед вчених є противники участі держави в капіталі банків, зокрема через те, що банки з 

державною участю перешкоджають добросовісній конкуренції на ринку банківських послуг, у 
зв’язку з одержуваними від держави преференціями, пільгами, адміністративній підтримці; дані 
фінансово-кредитні установи сприяють неефективному використанню бюджетних коштів, 
виникненню корупції, а також стримують формування повноцінного фінансового ринку та 
системи ринкового розподілу ресурсів в державі [13]. 

Підтримуємо думку Примостки Л.О., що «тенденцію до збільшення державної частки в 
банківському капіталі слід оцінити позитивно з погляду підвищення фінансової стійкості 
банківської системи в цілому, однак практика показує, що державні банки не завжди ефективні, 
а управлінські рішення нерідко приймаються під дією не економічних, а політичних чинників» 
[1]. Водночас науковець зазначає, що «нарощування частки державного банківського капіталу 
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негативно впливає на якість банківських послуг, призводить до за політизованості банківського 
сектору та зниження якості кредитних портфелів, провокує неконтрольоване зростання рівня 
ризиків» [1]. 

Таким чином, наявність у вітчизняній банківській системі значної частки державної 
власності науковці обґрунтовують як з позиції позитивних, так і негативних наслідків. До 
позитивних наслідків такого впливу можемо віднести: 

 вплив на соціально-економічну ситуацію в країні, завдяки можливості реалізовувати 
великі та соціально-значимі проекти, участі у державних програмах, кредитуванні бізнесу. Саме 
банки з державною участю, завдяки прямій підтримці держави, повноцінно виконують функцію 
фінансового посередника та здатні забезпечити суб’єктів підприємницької діяльності такими 
необхідними грошовими коштами; 

 вплив на розвиток реального сектору економіки, шляхом спрямування коштів на 
кредитування найбільш ефективно; 

 реалізація державної економічної та інноваційної політики, з метою виконання 
соціальної функції держави та розвитку інноваційної сфери економіки. Так, саме через банки з 
державною участю можуть бути реалізовані важливі державні програми (навіть за невисокого 
очікуваного прибутку), направлені на підтримку пріоритетних для держави галузей економіки, 
інноваційних проектів малого та середнього бізнесу тощо; 

 значно вищу стабільність та високу рентабельність банків з державною участю, що 
позитивно впливає на можливість акумуляції грошових коштів населення та підприємств у 
вигляді поточних рахунків та депозитів, забезпечення стабільності банківської системи України 
загалом; 

 бар’єр для ризикованого збільшення присутності іноземного капіталу (російського 
походження) у вітчизняній банківській системі, що особливо актуально за умов військової 
агресії Російської Федерації та проведення антитерористичної операції на Сході України. 

До негативних наслідків впливу значної частки державної власної у банківській системі 
можемо віднести: 

 нецільове використання державних коштів, про що свідчить кредитування пов’язаних 
із політичною елітою країни осіб-власників підприємств, підтримка неефективних підприємств 
тощо; 

 значний вплив на управління банком з державною участю політичної еліти країни 
(зокрема щодо реалізації неефективних проектів та програм); 

 створення певних переваг для одних учасників банківського ринку по відношенню до 
інших, тобто нівелювання банками з державною участю принципів ринкової конкуренції. 

Підсумовуючи проведене дослідження банків з державною участю в сучасній банківській 
системі вважаємо за доцільне зазначити характеристики, представлені у науковій праці Ейяті 
Едуардо Леві (Yeyati, Eduardo Levy), Мікко Алехандро (Micco, Alejandro) та Паніца Уго (Panizza, 
Ugo) [4], які впливають на успішність функціонування банків з державною участю, а саме: 
визначена мета та місія банку; постійна оцінка досягнення місії; структура управління банком. 
Саме тому і постає актуальне питання щодо вироблення механізму управління державними 
банками, що і стане подальшим дослідженням автора. 

Висновки. Загалом, саме банки з державною участю займають домінуючу позицію на 
ринку банківських послуг, а сучасна банківська система України є асиметричною з 
переважанням державної власності на банки, що обумовлено найрізноманітнішими як 
зовнішніми причинами (зокрема, історичними передумовами), так і внутрішніми причинами 
(мінімізація впливу кризових явища на банки, недопущення банкрутства банків).  

Таким чином, у вітчизняній банківській системі переважна більшість банків з державною 
участю є системо важливими, а їх специфіка обумовлена властивими їм функціями – сприяння 
розвитку інноваційної економіки, компенсація недоліків ринкового механізму, забезпечення 
економічної безпеки держави, активізація розвитку малого і середнього бізнесу. 

Перспективним напрямом подальших дослідження є розробка системи заходів з 
реформування стратегічного управління банками з державною участю в Україні. 
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МЕТОДИ ТА ІНСТРУМЕНТИ УПРАВЛІННЯ КРЕДИТНИМ РИЗИКОМ  
У БАНКАХ 

Анотація. Обґрунтовано, що загострення кризових ситуацій у реальному секторі 
економіки України в цілому і на фінансовому ринку зокрема, не впливає першочерговість 
кредитування як каналу формування фінансових ресурсів суб’єктів економічної діяльності та 
домашніх господарств. 

Метою статті є систематизація теоретико-методичних підходів до управління кредитним 
ризиком в умовах зростання проблемної кредитної заборгованості в банківській системі.  

Здійснено порівняльний аналіз основних підходів до поняття «кредитний ризик». Авторами 
статті кредитний ризик трактується як наявний, або потенційний, ризик для надходжень і капіталу, 
який виникає через неспроможність сторони, що взяла на себе зобов’язання, виконати умови будь-
якої фінансової угоди з банком або в інший спосіб виконати взяті на себе зобов’язання. 

Уточнено підходи до відбору адекватних показників для визначення рівня  кредитного 
ризику на макро- і мікрорівні функціонування банків. Визначено чинники, які впливають на рівень 
кредитного ризику банківської системи в цілому та окремого банку. Проаналізовано банки 
України за рівнем ризику кредитного портфеля юридичних осіб за допомогою виокремлення трьох 
кластерів. Виявлено негативні аспекти, що зумовлюють необхідність посилення контролю за 
кредитними ризиками і пошуку шляхів їх мінімізації. Отримано висновок про те, що методи 
управління кредитним ризиком варто розглядати на мікро-, макро- і мезорівні. 

Мікроекономічні методи управління кредитним ризиком розглянуто на рівні окремого 
кредиту і на рівні кредитного портфеля. 

На макроекономічному рівні методи управління кредитним ризиком банків запропоновано 
поділяти на загальнодержавному рівні (створення державних гарантійних фондів, уніфікація 
законодавчої та нормативної бази, інтеграція інформаційного простору в державі) і на рівні 
банківської системи України (моніторинг кредитного ризику банківської системи, нагляд за  
накопиченням кредитного ризику). 

Мезорівень запропоновано визначати на основі уніфікації підходів оцінювання та 
управління кредитним ризиком через розроблення заходів щодо міжнародної фінансово-
інформаційної взаємодії, створення стабілізаційних фондів і визначення міжнародних кредитних 
рейтингів. 

Ключові слова: кредитний ризик, банківська система, банки, кредитна активність, 
індикатори ризику, фінансовий ринок. 
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METHODS AND INSTRUMENTS OF CREDIT RISK MANAGEMENT  
IN BANKS 

Abstract. In the article it is substantiated that the aggravation of crisis situations in the real 
sector of Ukrainian economy as a whole, and in the financial market in particular, not influences by 
the priority of crediting as a channel for the formation of financial resources of economic entities 
and households. 

The article is aimed to systematize theoretical and methodical approaches on managing the 
credit risk in conditions of problem loans’ growth in the banking system. 

In the article is carried out the comparative analysis of the main approaches on the concept 
of "credit risk". The authors treat the credit risk as an existing or potential risk for revenues and 
capital that arises from the failure of the obliged party to comply with the terms of any financial 
agreement with the bank or otherwise to fulfill its liabilities. 

It is specified the approaches on the selection of adequate indicators for determining the 
level of credit risk at the macro- and micro levels of bank’s functioning. It is determined the factors 
of influence on the level of credit risk of the banking system and a single bank. It is analyzed the 
banks of Ukraine according to the level of risk of the corporate loan portfolio by the selection of 
three clusters. It is revealed the negative aspects that determine the need to strengthen control over 
credit risks and find ways to minimize them. It is concluded that credit risk management methods 
should be considered at micro, macro and meso levels. 

In the article it is considered microeconomic methods of credit risk management at the level 
of individual credit and at the level of the loan portfolio. 

At the macroeconomic level it is proposed to divide bank risk management methods at the 
state level (creation of state guarantee funds, unification of the legislative and regulatory 
framework, integration of the information space in the state) and at the level of the banking system 
of Ukraine (monitoring of the credit risk of the system, supervision over the accumulation of credit 
risk). 

In the article it is proposed to determine the meso level on the basis of unification of 
approaches on the valuation and credit risk management through the development of measures for 
international financial information interaction, creation of stabilization funds and definition for 
international credit ratings. 

Keywords: credit risk, banking system, banks, credit activity, risk indicators, financial 
market. 
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МЕТОДЫ И ИНСТРУМЕНТЫ УПРАВЛЕНИЯ  
КРЕДИТНЫМ РИСКОМ В БАНКЕ 

Аннотация. Осуществлён сравнительный анализ основных подходов к понятию 
«кредитный риск». Уточнены подходы к отбору адекватных показателей для определения 
уровня кредитного риска на макро- и микроуровне функционирования банков. Определены 
факторы, влияющие на уровень кредитного риска банковской системы в целом и отдельного 
банка. Проанализированы банки Украины по уровню риска кредитного портфеля 
юридических лиц с помощью выделения трех кластеров. Выявлены негативные аспекты, 
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обусловливающие необходимость усиления контроля за кредитными рисками и поиска путей 
их минимизации. Получен вывод о том, что методы управления кредитным риском 
необходимо рассматривать на микро-, макро- и мезоуровне. 

Ключевые слова: кредитный риск, банковская система, банки, кредитная активность, 
индикаторы риска, финансовый рынок. 

Формул: 0; рис.: 0; табл.: 4; библ.: 12. 
 
Вступ. Не дивлячись на загострення кризових ситуацій в реальному секторі економіки 

України в цілому, та на фінансовому ринку зокрема, кредитування залишається 
першочерговим каналом формування фінансових ресурсів суб’єктів економічної діяльності 
та домашніх господарств. На сьогодні, це найбільш прибутковий, а в той же час і ризиковий 
вид банківських послуг. Як зазначає  
Л. Примостка, «…Нерівномірність розподілу кредитних ресурсів між країнами світу змушує 
банківські системи з надлишковою ліквідністю шукати можливості для вигіднішого 
розміщення вільних коштів. Головною проблемою при цьому є відмінність між умовами 
діяльності банків і рівнем кредитних ризиків у різних географічних регіонах. Бажання країн 
отримати доступ до міжнародного кредитного ринку сприяє виробленню єдиних правил і 
норм поведінки, а також розробці уніфікованих підходів до управління кредитними 
ризиками» [1, с. 151]. 

Тому проблема пошуку нових підходів до управління кредитним ризиком банків є 
досить актуальною і повинна розглядатися як головний елемент формування нової 
парадигми щодо формування кредитної політики. Розв’язання цієї проблеми вимагає, серед 
іншого, розроблення системи заходів щодо вдосконалення банківського регулювання та 
нагляду з метою суттєвого зниження частки проблемних кредитів, зниження кредитних 
ризиків на основі посилення попереджальних заходів, поліпшення кредитного клімату та посилення 
захисту прав кредиторів і позичальників. 

Аналіз досліджень та постановка завдання. Сучасна практика ведення банківського 
бізнесу свідчить про те, що питанням управління кредитним ризиком у вітчизняній науковій 
літературі приділяється значна увага, зокрема в працях таких відомих вчених як: Л.О. 
Примостки [1],  І.І. Волошиного [2],  О.В. Дзюблюка [3], В.В. Коваленко, О.М. Звєрякова, 
Д.С. Гайдуковича [4],  О.Л. Малахової [5], В.І. Міщенка, С.В. Міщенко [6] та багатьох інших. 
Проте, залишаються не вирішеними питання визначення основних уніфікованих підходів, які 
б були зручними для управління кредитним ризиком у банках за різними категоріями щодо 
власності, системної та регіональної значущості. 

Мета статті — систематизація теоретико-методичних підходів щодо управління 
кредитним ризиком в умовах зростання проблемної кредитної заборгованості у банківській 
системі.  

Результати дослідження. Відповідно до Положення НБУ «Про визначення банками 
України розміру кредитного ризику за активними банківськими операціями» прийнятого 
30.06.2016 №351, кредитний ризик — це розмір очікуваних втрат (збитків) за активом 
унаслідок дефолту боржника/контрагента [7]. Зрозуміло, що представлене нормативно-
правове визначення кредитного ризику достатньо вузьке, але сформовано відповідно до 
вимог Базель ІІІ. Ми погоджуємося з думкою авторів статті [4, с. 84-85], що формування 
підходів до управління кредитним ризиком у банках визначається певними постулатами, а 
саме: кредитний ризик — це наявний або потенційний ризик для надходжень і  капіталу, 
який виникає через неспроможність сторони, що взяла на себе зобов’язання, виконати умови 
будь-якої фінансової угоди із банком або в інший спосіб виконати взяті на себе зобов’язання; 
величина кредитного ризику вимірюється сумою, що може бути загублена при несплаті або 
простроченні виплати заборгованості; процес управління кредитним ризиком тісно 
пов’язаний зі стратегією фінансового інституту у сфері кредитування та її дотриманням 
співробітниками, які беруть участь у даному процесі; система оцінки кредитного ризику, 
притаманного кредитному портфелю повинна включати оцінку якості кредитів; визначення 
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структури портфеля на основі якості кредитів; очікуваної дохідності, яка має компенсувати 
прийнятий кредитний ризик банку; достатньої  величини  резервів для покриття збитків за позиками на 
основі структури кредитного портфеля. 

Чинники, які впливають на зростання кредитного ризику слід розглядати на макро- та 
мікро- рівнях (табл. 1). 

 
Таблиця 1 

Характеристика чинників, що впливають на виникнення кредитного ризику 
Макроекономічні чинники 

Стрімке падіння темпів економічного зростання на фоні проведення військових дій у зоні АТО, підвищення 
політичних і ринкових ризиків, посилення інфляційних і девальваційних очікувань. 
Нестача кредитних ресурсів через слабку внутрішню ресурсну базу та обмеженість доступу до міжнародних 
ринків капіталу. 
Недосконалість методів управління кредитними ризиками та механізмів повернення кредитів 
неплатоспроможними позичальниками, а також проблеми з реалізацією заставленого майна чи неможливістю 
реалізувати інші форми заставного забезпечення банківських позик. Це призводить до зниження якості 
існуючих активів та до збільшення обсягів і частки проблемних кредитів. 
Низький рівень захисту прав кредиторів і позичальників. 

Мікроекономічні чинники 
Чинники, які були проковані діями  

самого банку 
Чинники, які були проковані діями позичальника 

Необґрунтовано ліберальне ставлення до 
позичальника при розгляді заявки на отримання 
кредиту. 

Слабке та безвідповідальне керівництво 
підприємством, недобросовісна конкуренція та 
діяльність інших банків. 

Неякісне провадження оцінки кредитоспроможності 
позичальника внаслідок недостатнього  
професіоналізму банківських спеціалістів або 
відсутності чіткої методики проведення оцінки 
фінансового стану позичальника. 

Погіршення якості продукції, товарів та послуг, 
помилки в маркетинговій діяльності, оцінці ринків 
збуту продукції суб’єктів економічної діяльності. 

Помилки в оцінці забезпечення позики внаслідок 
завищення його ринкової вартості, ліквідності. 

Послаблення з боку позичальника власного контролю 
за станом фінансових ресурсів. 

Неповне відображення у кредитному договорі умов, 
що забезпечують інтереси банку щодо повернення 
позики та сплати відсотків за нею повною мірою. 

Невиконання контрактів позичальником або його 
контрагентом. 

Відсутність контролю за позичальником у період 
користування кредитом та погашення позики. 

Неотримання доходів для покриття заборгованості 
фізичними особами-позичальниками. 

Надмірне розширення або швидке збільшення обсягів 
кредитних операцій, а саме: надання позик в обсягах, 
що не відповідають капіталу банку; розширення 
кредитної діяльності на регіони та сфери, не знайомі 
банку або для функціонування в котрих банк 
недостатньо оснащений. 

Навмисне порушення позичальником умов кредитного 
договору. 

Джерело: систематизовано авторами за матеріалами: [5, с. 104-105; 6, с. 79] 
 

Індикатори виникнення кредитного ризику на макроекономічному рівні слід 
розглядати на підставі показників, що наведені у таблиці 2. 

 
Таблиця 2 

Індикатори кредитного ризику банків України в період 2008—2016 рр., % 
Показники Роки 

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 
Співвідношення наданих кредитів до 
ВВП 83,6 81,8 67,4 61,2 55,9 59,9 64,2 48,8 42,21 

Питома вага наданих кредитів в 
сукупних активах банків України 85,5 84,9 80,1 78,1 72,3 71,3 76,4 76,9 57,90 

Відношення резервів до наданих 
кредитів 6,1 16,4 19,7 19,1 17,3 14,4 20,4 33,3 48,15 

Частка простроченої кредитної 
заборгованості 2,3 9,4 11,2 9,6 8,9 7,7 13,5 22,1 55,11 

Джерело: розраховано авторами за матеріалами [8; 9] 
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Так, аналіз ситуації, яка склалась напередодні кризи 2008–2009 рр., показав, що 
однією з причин стало стрімке нарощування обсягів кредитування в передкризові роки, коли 
частка сукупного кредитного портфеля банків України в активах перевищила 85 % за 
загальноприйнятого безпечного рівня 65–70 %, а відношення кредитного портфеля до ВВП 
досягло максимального рівня 83,6 %. Зазначена тенденція спостерігається і на сьогоднішній 
час. Так, частка простроченої кредитної заборгованості станом на 01.10.2017 р. склала 56, 44 
%, питома вага резервів до наданих період за цей же період склала 33,29 %. 

Важлива роль при оцінці рівня кредитного ризику належить його нормативним 
значенням, які мають на меті не допустити надмірну його концентрацію в банках. 
Економічні нормативи діяльності банку, які доводить НБУ, є основою системи лімітів, що 
встановлюються для обмеження та мінімізації кредитного ризику у банках. За офіційними 
даними, упродовж 01.01.2010-01.10.2017 рр. простежується дотримання банківськими 
установами України майже усіх нормативів кредитного ризику (табл. 3). 

Таблиця 3 
Аналіз дотримання банками України нормативів кредитного ризику за період 2010-2017* рр., 

%  

Норматив 
Роки 

2010  2011  2012  2013  2014  2015 2016 2017* 

Норматив максимального 
розміру кредитного ризику на 
одного контрагента (Н7)  

21,56 21,04 20,76 22,10 22,33 22,01 22,78 20,49 

Норматив великих кредитних 
ризиків (Н8)  169,21 161,21 164,46 172,91 172,05 250,04 364,14 233,41 

Норматив максимального розміру кредитного ризику за операціями з пов’язаними з  
банком особами (Н9) (Введено Постановою Правління Національного банку України від 
08.06.2015 № 361) 

31,19 19,94 

2017* - станом на 01.10.2017 р. 
Джерело: систематизовано авторами за матеріалами [7; 10] 
 
Слід звернути увагу на те, що норматив восьмий знаходиться досить віддалено від меж 

граничних значень. Сьомий норматив є близьким до граничного значення в 25,0 %, але також 
дотримувався за аналізований період. Це може свідчити про те, що кредитний ризик є досить 
помірним, не представляє загроз банківській системі України та перебуває під контролем як 
Національного банку України, так і самих банків. При цьому норматив дев’ятий після його 
введення з 08.06.2015 банками не дотримується, що свідчить про нарощування кредитного 
ризику за цією категорією суб’єктів кредитування. Зазначена динаміка спостерігається 
практично до моменту введення в дію Положення НБУ «Про визначення банками України 
розміру кредитного ризику за активними банківськими операціями» від 30.06.2016 № 351 [7] та 
станом на 01.10.2017 його значення становить 19,94 %. 

Аналіз кредитного портфелю банків України доводить, що левову частку в ньому  
займають кредити юридичним особам. Розглянемо  рівень ризикованості кредитів 
юридичних осіб в розрізі окремого банку. Це дасть змогу визначити групу банків, котрі 
мають найбільш проблемні кредити юридичних осіб. Для цього на основі даних НБУ про 
класифікацію кредитів юридичних осіб в розрізі фінансових класів, згрупуємо банки за 3 
ознаками : 1 — високий кредитний ризик  (банки в портфелі котрих провідне місце займають 
кредити класифіковані 8—10 класом);  2 — помірний рівень кредитного ризику (банки в 
портфелі котрих провідне місце займають кредити класифіковані 4—7 класом);  3 — низький 
рівень кредитного ризику (кредити класифіковані за 1—3 класом).  

Для проведення чисельних досліджень використано комп’ютерний статистичний 
пакет STATISTICA. З усіх методів кластерного аналізу найпошиpeнiшими є iєpаpхiчнi 
(агломеративний метод). Використавши piзнi методи зв’язку, можна зробити висновок, що 
найоптимальнішим i наочним є зв’язок за методом Уорда. Результат об’єднання банків 
зображений в таблиці 4. 
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Таблиця 4 
Кластеризація банків України за рівнем ризику (КП  юридичних осіб) станом на 01.10.2017 р. 

Кластери Назва банків 

1 кластер   
(38 банків з низьким 
рівнем кредитного 

ризику) 
 

ПАТ «Банк Альянс», ПАТ «АП Банк», АТ «Прокредит Банк», ПАТ «Кредобанк», 
АТ «Мета Банк», ПАТ «ПФБ» м. Кременчук, ПАТ «Діві Банк», ПАТ КБ «Правекс-
Банк», ПАТ «Мотор-Банк»,  АТ «Райффайзен Банк Аваль», ПАТ «Банк «Грант», 
ПАТ «Кристал Банк»,  ПАТ «Банк АНК «Український Капітал», ПАТ КБ «Центр», 
АТ «Піреус Банк МКБ», ПАТ «Дойче Банк ДБУ», ПАТ «Полтава-банк», ПАТ 
«Вернум Банк», АТ «КІБ», АБ «Експрес-Банк», ПАТ КБ «Фінансовий партнер» 

2 кластер  
(21 банк з помірним 
рівнем кредитного 

ризику)  

АТ «АльтБанк», ПАТ «Банк Січ», ПАТ КБ «Південний», ПАТ АБ «Рада Банк», 
ПАТ «Мега Банк», ПАТ «МІБ»,  ПАТ АКБ «Львів», ПАТ КБ «Глобус», ПАТ 
«Марфін Банк», АТ «ОТП Банк», АТ «УкрСиббанк», ПАТ КБ «Земельний 
Капітал»,  АТ «Таском Банк», ПАТ «ІНГ Банк Україна», ПАТ «Банк Восток», ПАТ 
«Креді Агріколь», ПАT «ПУМБ», АБ «Укргазбанк», ПАТ «Скай Банк», ПАТ 
«Сітібанк», ПАТ «Кредитвест Банк», ПАТ «Банк ¾»,  ПАТ «Банк Фамільний», 
ПАТ «Альпарі Банк», ПАТ «СЕБ Корпоративний Банк», ПАТ АКБ «Конкорд», 
ПАТ «Банк Форвад», ПАТ «Банк Авангард», ПАТ «Банк Портал», ПАТ «РВС 
Банк» 

3 кластер  
(30 банків з високим 
рівнем кредитного 

ризику) 
 

АТ «Укрексімбанк», АТ «Ощадбанк», ПАТ «Банк Кредит Дніпро», ПуАТ КБ 
«Акорл Банк», ПАТ «Асвіо Банк», АБ «Кліринговий Дім», ПАТ «Перший 
інвестиційний банк», ПАТ «Промінвестбанк», ПАТ «А — Банк», ПАТ АКБ "Траст-
капітал», ПАТ «Укрсоцбанк», АТ «Банк Богуслав», ПАТ «Кредит Оптима Банк», 
ПАТ «Полікомбанк», АТ «Укрбудінвестбанк», ПАТ «Банк інвестицій та 
заощаджень», ПАТ «Комінвест Банк», ПАТ «Альфа-Банк», ПАТ «Європромбанк», 
ПАТ «Сбербанк», АКБ «ІндустріалБанк», АТ «Місто Банк», ПАТ «БТА Банк»,  
ПАТ «ОКСІ Банк», ПАТ «ЮНЕКС Банк», ПАТ «Універсал Банк»,  ПАТ «ВіЕс 
Банк», ПАТ «Айбокс Банк», ПАТ «Банк ЮНІСОН»,  ПАТ «ВТБ Банк», ПАТ 
«Апекс-Банк», АТ «БМ Банк», ПАТ АКБ «Аркада», ПАТ КБ «Фінансова 
Ініціатива», ПАТ «Кредит Європа»,  ПАТ КБ «Приватбанк», ПАТ «Ідея Банк»,  АТ 
«Родовід Банк» 

Джерело: розраховано авторами за матеріалами [8] 
 
З даного дослідження можемо побачити,  що в Україні більшість банків в своєму 

портфелі мають кредити з високим рівнем кредитного ризику, а саме банки котрі увійшли до 
3 кластеру.  Для них необхідним є реформування системи ризик-менеджменту та проводити 
активну політику щодо зниження кредитних ризиків та покращення якості портфелю. 

В другий кластер увійшли банки з помірним рівнем кредитного ризику. Їм було би 
доцільно уникати операцій із високим кредитним ризиком, що дасть їм змогу покращити 
якість свого портфеля та перейти до 1 кластеру.  

Перший кластер включає в себе найменшу кількість банківських установ. До нього 
входять банки з низьким рівнем кредитного ризику портфеля юридичних осіб. Даним банкам 
потрібно удосконалювати кредитну політику, для того щоб втримати якість портфелю, 
уникати ризикових операцій.  

Слід зауважити, що зростання розміру кредитного ризику за операціями з 
пов’язаними з банком особами у вітчизняній банківській практиці відбувалося внаслідок 
неправомірних дій менеджерів та власників банку. З метою посилення відповідальності 
вищезазначених осіб, 2 березня 2015 року Верховна Рада України схвалила Закон України 
«Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо відповідальності пов’язаних 
із банком осіб» [11]. 

 Основну увагу приділено поняттю «пов’язані з банком особи», яких законодавством 
визначено через перелік осіб і ознак пов’язаності (ст. 52 Закону України «Про банки і 
банківську діяльність» [12]).  Згідно з Законом перелік пов’язаних із банком осіб значно 
розширений. Для прикладу, тепер до пов’язаних із банком належать не лише особи, які 
мають істотну участь у банку, а і суб’єкти, через яких ці особи здійснюють опосередковане 
володіння істотною участю.  

Висновки. Таким чином, проведений ретроспективний аналіз сучасного стану 
кредитної активності банків України дозволяє виділити такі негативні аспекти, що 
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зумовлюють необхідність посилення контролю за кредитними ризиками та пошуку шляхів їх 
мінімізації: погіршення якості кредитних портфелів банків, що має прояв у зростанні частки 
простроченої та негативно класифікованої заборгованості; значні обсяги виданих банками 
кредитів деноміновані в іноземній валюті, що при знеціненні національної грошової одиниці 
призводить до посилення боргового навантаження на позичальників та зростання рівня 
кредитного ризику; підвищення кредитного ризику в банківському секторі України за 
операціями з пов’язаними з банком особами.  

Методи управління кредитним ризиком необхідно розглядати на мікро-, макро- та 
мезо- рівнях. 

До мікроекономічних методів управління кредитним ризиком слід віднести: на рівні 
окремого кредиту — аналіз (кредитоспроможність позичальника та окремого кредиту), 
структурування, документування, контроль; на рівні кредитного портфеля — 
диверсифікація, внутрішньобанківське лімітування, резервування, сек’юритизація, 
хеджування. 

На макроекономічному рівні, методи управління кредитним ризиком банків доцільно 
поділяти на загальнодержавному рівні (створення державних гарантійних фондів, уніфікація 
законодавчої та нормативної бази, інтеграція інформаційного простору у державі) та на рівні 
банківської системи України (моніторинг кредитного ризику банківської системи, нагляд за  
накопиченням кредитного ризику). 

Мезорівень управління кредитним ризиком уявляє найбільшу зацікавленість так, як 
він призводить до уніфікації підходів оцінювання та управління кредитним ризиком через 
розробку заходів до міжнародної фінансово-інформаційної взаємодії, створення 
стабілізаційних фондів та визначення міжнародних кредитних рейтингів. 
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СПЕЦИФІКА ДЕПОЗИТНИХ ПОСЛУГ  
У СУЧАСНИХ УМОВАХ БАНКІВСЬКОГО РИНКУ УКРАЇНИ 

Анотація. Протягом років функціонування банківського сектору України депозитний 
ринок чутливо реагував на кризові ситуації економіко-політичної сфери, коли вкладники, 
втрачаючи довіру до банківських установ, забирали гроші з депозитних рахунків. В умовах 
економічної нестабільності таке масове вилучення фінансових ресурсів значно погіршувало 
ліквідність банків. Актуальним завдання сьогодення залишається пошук оптимального 
варіанта формування банківських ресурсів. 

Досліджено ключові аспекти депозитних операцій з урахуванням тенденцій і 
парадигми розвитку банківського сектору України. При формуванні депозитної політики 
комерційного банку керівництво ставить перед собою певні цілі — збільшення обсягу 
ресурсної бази, мінімізація витрат із залучення ресурсів, підтримання нормативного рівня 
ліквідності тощо. За результатами аналізу банківського сектору і стратегій формування 
депозитних портфелів конкретних комерційних банків України виявлено основні проблеми 
залучення депозитних коштів. 

Увагу приділено методикам оцінки рівня доларизації депозитів, за однією з яких 
розрахований показник залежності типу вкладів від виду валюти на вітчизняному 
банківському депозитному ринку. Проаналізовано динаміку депозитних ресурсів 
вітчизняних комерційних банків у розрізі різних класифікаційних ознак. Виявлено, що в 
Україні поширена неофіційна доларизація, обумовлена наявністю постійного попиту на 
іноземну валюту. Питома вага депозитів в іноземній валюті в загальному обсязі депозитних 
ресурсів за 2013—2018 роки перебувала в межах 37—46 %. Підкреслено, що за 
досліджуваний період у структурі депозитів за строками розміщення зменшується питома 
вага вкладів терміном більше ніж один рік.  

Визначено причини, що стримують розширення обсягів депозитних послуг, і напрями 
вдосконалення депозитної політики комерційних банків. 

Наголошено, що стратегія депозитного формування банківських ресурсів має бути 
спрямована на пристосування інструментарію депозитної політики до мінливого середовища 
ринку банківських послуг, забезпечення багатоваріантності умов розміщення банківських 
вкладів. 

Ключові слова: банківська система, банківський ринок, банк, залучені ресурси, 
пасивні операції, депозитна політика, депозитна послуга, депозит. 
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FEATURES OF DEPOSIT PRODUCTS IN MODERN CONDITIONS  

OF THE BANKING MARKETOF UKRAINE 
Abstract. During the years of functioning of the banking sector of Ukraine, the deposit 

market reacted sensitively to the crisis situations of the economic and political spheres, when 
depositors, losing confidence in banking institutions, took money from deposit accounts. In 
conditions of economic instability, such a massive withdrawal of financial resources has 
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significantly worsened the liquidity of banks. The urgent task is the search for an optimal variant of 
the formation of bank resources. 

The author studies the key aspects of deposit operations taking into account the tendencies 
and paradigms of the development of the banking sector in Ukraine. When forming a deposit policy 
of a commercial bank, the top-management has set certain goals - increasing the volume of the 
resource base, minimizing the costs of attracting resources, maintaining the regulatory level of 
liquidity, etc. According to the analysis of the banking sector and strategies of the formation of 
deposit portfolios by specific commercial banks of Ukraine, the main problems of attraction of 
deposit funds were identified. 

The attention is paid to the methods of assessing the level of dollarization of deposits, one of 
which calculated the dependence of the kind of deposit on the type of currency on the domestic 
banking deposit market. The article analyzes the dynamics of deposit resources of domestic 
commercial banks in the context of various classification characteristics. It is revealed that 
unofficial dollarization is widespread in Ukraine due to the constant demand for foreign currency. 
The share of deposits in foreign currency in the total amount of deposit resources for 2013—2018 
was in the range of 37—4 %. It was emphasized that during the investigated period the share of 
deposits for more than one year decreasesin the structure of deposits by terms of placement. 

The reasons, restraining expansion of volumes of deposit services, and directions of 
improvement of deposit policy of commercial banks are determined. It is emphasized that the 
strategy of depositing the formation of bank resources should be aimed at adapting the instruments 
of deposit policy to the changing environment of the banking services market, ensuring the 
multivariate conditions of placing bank deposits. 

Keywords: banking system, banking market, bank, attracted resources, passive operations, 
deposit policy, deposit service, deposit. 
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СПЕЦИФИКА ДЕПОЗИТНЫХ УСЛУГ В СОВРЕМЕННЫХ  

УСЛОВИЯХ БАНКОВСКОГО РЫНКА УКРАИНЫ 
Аннотация. Исследованы ключевые аспекты депозитных операций с учетом 

тенденций и парадигмы развития банковского сектора Украины. Проанализирована 
динамика депозитных ресурсов отечественных коммерческих банков в разрезе различных 
классификационных признаков. Определены основные причины, сдерживающие расширение 
объемов депозитных услуг, и направления совершенствования депозитной политики банков. 

Ключевые слова: банковская система, банковский рынок, банк, привлеченные 
ресурсы, пассивные операции, депозитная политика, депозитная услуга, депозит. 

Формул: 0; рис.: 2; табл.: 1; библ.: 14. 
 
Постановка проблеми. У сучасних економічних умовах достатні обсяги грошових 

ресурсів банківського сектору мають першочергове значення для успішного розвитку 
фінансової системи держави.  

Комерційний банк має можливість здійснювати активні операції лише в межах 
акумульованої ресурсної бази. І якщо банк формує свої ресурси, в основному, за рахунок 
короткострокових джерел, то він обмежений у здійсненні довгострокових кредитних 
операцій. Таким чином, кількість і якість фінансових ресурсів обумовлюють масштаби і 
напрями діяльності банківських установ. У зв’язку з цим питання аналізу та оптимізації 
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депозитних операцій комерційних банків відповідно до ринкової кон’юнктури є дуже 
актуальними. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Теоретико-прикладним аспектам 
формування ресурсної бази комерційних банків присвячено чимало наукових праць. Адже, 
одним із основних завдань банківської системи держави є мобілізація депозитних ресурсів 
для реалізації кредитних та інвестиційних проектів. Так, Довгань Ж. М. [1] у своїй статті 
обґрунтовувала основні стратегії депозитної політики банків України в розрізі пошуку 
шляхів вдосконалення фінансового посередництва у банківському секторі. У дослідженні 
Коваленко В. В. [2] висвітлюються концептуальні положення формування і реалізації 
депозитної політики банку. Стаття Кошонько О. В. [3]присвячена розгляду впливу грошово-
кредитних факторів на розвиток ринку депозитних послуг України. Макаренко Ю.П. [4] 
сконцентрував свою увагу на виявленні проблем формування депозитного портфеля 
комерційних банків у сучасних умовах розвитку економіки. Напрями щодо запобігання 
негативним наслідкам від прояву депозитних ризиків банків наведено у працях Дречслера І., 
Савова А., Шнабла Ф. [5] і Сушко Н. М. [6]. 

Зважаючи на підвищення ролі депозитних джерел залучення ресурсів у забезпеченні 
платоспроможності банків, актуальним залишається проведення аналізу ринку депозитних 
послуг з врахуванням сучасних тенденцій розвитку банківського сектору України та пошук 
шляхів підвищення ефективності депозитних операцій комерційних банків. 

Мета статті — розробити рекомендації щодо активізації депозитної діяльності 
комерційних банків на основі аналізу тенденцій надання депозитних послуг резидентам 
України. 

Виклад основного матеріалу дослідження. Головним завданням банківської системи 
держави є підтримка економічного зростання шляхом забезпечення економіки достатнім 
обсягом фінансових ресурсів. Фінанси комерційних банків мають важливе значення для 
розвитку грошово-кредитного ринку, оскільки саме банківський сектор здатен акумулювати 
тимчасово вільні кошти фізичних та юридичних осіб з їх подальшим спрямуванням на 
фінансування галузей народного господарства. 

Сукупність коштів, які знаходяться в розпорядженні банків і використовуються ними 
для проведення активних операцій, є банківськими ресурсами, які в залежності від джерел 
формування поділяються на власні та залучені. За оцінками експертів, оптимальним є 
співвідношення, коли залучені кошти складають 70—80 % в обсязі пасивів банку [7]. 

Прибуткове функціонування комерційного банку не можна забезпечити без 
концептуально сформованої і економічно обґрунтованої депозитної політики, яка враховує 
специфіку діяльності установи, її реальних та потенційних клієнтів; обрану стратегію 
розвитку та пріоритетні показники результативності діяльності комерційного банку; 
соціально-економічні умови, в яких діє банківський ринок. При формуванні такої політики 
керівництво банку ставить перед собою набір цілей — збільшення обсягу ресурсної бази, 
мінімізація витрат по її залученню, а також підтримання нормативного рівня ліквідності. 

За даними офіційної банківської звітності визначимо Топ-5 комерційних банків 
України за обсягами активів і проаналізуємо структуру їхніх ресурсів (таблиця 1). 

Як видно з даних таблиці 1, залучені ресурси, в середньому, займають близько 90 % в 
пасивах банків-лідерів на фінансовому ринку України, а власні — в процентному вираженні 
невиправдано малі. Серед досліджуваної вибірки банків лише ПАТ «Райффайзен Банк 
Аваль» має питому вагу залучених ресурсів в межах 84%, що можна вважати наближеним 
значенням до рекомендованих оптимальних співвідношень типів капіталу. Але згаданий 
вище ПАТ «Райффайзен Банк Аваль» знаходиться на 5 місці Топ-5 комерційних банків за 
розміром активів, маючи обсяг рейтингового показника в 3,6 рази менший в порівнянні з 
лідером — ПАТ КБ «Приватбанк». Загалом, простежується значний кількісний розрив між 
активами першої трійки банків в запропонованому рейтингу і рештою установ. Наприклад, 
ПАТ АБ «Укргазбанк» (4 позиція) має в 2,5 рази менший обсяг активів, ніж ПАТ 
«Державний експортно-імпортний банк України», який знаходиться на 3 місці в таблиці. 
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Таблиця 1 
Рейтинг комерційних банків України 

за обсягом активів станом на 01.01.2018 року 
 

№ 
з/п Назва банку Активи, 

млн. грн. 

Кошти клієнтів,  
млн. грн. 

Структура ресурсів  
Топ-5 банків 

власні залучені 

всього 
в т.ч. 

строкові 
депозити 

млн. 
грн. % млн. 

грн. % 

1 ПАТ КБ «Приватбанк» 245 805 212 750 132 511 24 793 10 230 012 90 
2 ПАТ «Державний ощадний  

банк України» 233 842 150 151 82 039 31 251 13 202 591 87 

3 ПАТ «Державний експортно-
імпортний банк України» 170 618 62 140 30 283 14 064 8 156 554 92 

4 ПАТ АБ «Укргазбанк» 69 213 60 646 14 177 5 625 8 63 588 92 
5 ПАТ «Райффайзен  

Банк Аваль» 67 017 52 272 10 381 10 841 16 56 176 84 
 

Джерело: побудовано автором за даними [8]) 
 
Розглядаючи суми коштів клієнтів визначених банків, можна говорити про їх 

важливість як основного джерела фондування. 
На рис. 1 зобразимо динаміку загального обсягу депозитних ресурсів в Україні за 

2013-2018 роки з сегментуванням показника за ознакою строковості розміщених вкладів. 
 

 
 

Рис. 1. Розподіл загального обсягу депозитів резидентів України за строками, млрд. грн. 
Джерело: побудовано автором за даними [9] 
 
Аналіз динаміки депозитів банківського сектора України за 201—2018 роки показав 

зростання вкладів клієнтів в абсолютному вираженні: з 670 млрд. грн. на кінець 2013 року до 
899 млрд. грн. на початок 2018 року (приріст 229 млрд.грн., або 34%).  

Структура депозитів за строками розміщення характеризується зменшенням питомої 
ваги вкладів терміном більше одного року. Такі вклади на кінець 2013 року займали 41 % від 
суми всіх депозитів, за 2014 рік показник втратив 9 п.п. і склав 32 %. Різке зменшення частки 
довгострокових депозитів відбулося і у 2015 році — до 20 %. У 2016—2017 роках питома 
вага вкладів строком більше одного була в межах 20—2 %, а станом на квітень 2018 року — 
вже 19 %. 
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Вклади строком до одного року займали 34 % в загальному обсязі депозитних вкладів 
протягом 2016—2018 років. Максимальна частка (38 %) спостерігалася в 2015 році, а 
мінімальна (28%) — у 2013 році. 

Депозити на вимогу, які надають можливість вільно розміщати накопичені кошти на 
депозитний рахунок та повертати їх за необхідністю без обмежень, з 2014 року займають 
основну позицію серед видів депозитів за строками. Їх питома вага в останні три роки 
складає 46—47 % загального обсягу залучених банками депозитних ресурсів. 

Досить негативним явищем для економіки країни є доларизація банківських активів та 
пасивів, що впливає на ліквідність банків через наявність валютних дисбалансів [10]. 
Найбільш загрозливою є невідповідність між обсягами довгострокових депозитів і 
довгострокових кредитів у іноземній валюті. Вітчизняні економічні агенти прагнуть зберегти 
купівельну спроможність своїх коштів за допомогою заміщення конвертованою іноземною 
валютою національної грошової одиниці внаслідок неналежного виконання нею функцій 
грошей. 

Питома вага депозитів в іноземній валюті в загальному обсязі депозитних ресурсів за 
2013—2018 роки знаходилася в межах 37—46 % (рис. 2). При цьому саме в пік кризових 
економічно-політичних обставин 2013—2014 років і відбулося стрімке зростання частки 
депозитів в іноземній валюті з 37 % до 46. Протягом 2014—2017 років показник був 
практично незмінним (45—46 %). За 4 місяці 2018 року питома вага інвалютних вкладів в 
загальній сумі депозитів банківського сектору України склала 42 %. 

 
 

 
 

Рис. 2. Розподіл депозитів резидентів України за видами валют та за суб’єктами розміщення, % 
Джерело: побудовано автором за даними [9] 
 
Чим вище доларизація банківської системи, тим вище валютний ризик операцій. Існує 

декілька методик оцінки рівня доларизації депозитів. За однією з них, загальноприйнятним 
показником є частка валютних депозитів у грошовому агрегаті М2.Якщо іноземна валюта в 
обсязі М2 становить понад 30 %, то в країни має місце високий рівень доларизації. Помірний 
рівень доларизації характерний для держав, у яких частка іноземної валюти в грошовому 
агрегаті М2 становить близько 15—18 % [11]. 
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В Україні поширена неофіційна доларизація, яка проявляється у таких формах, як: 
фінансова доларизація — наявність іноземної валюти в депозитно-кредитній діяльності 
банків; позабанківська доларизація — концентрація іноземної валюти у населення. 

Рівень доларизації депозитів в Україні протягом 2013—2018 років знаходився в межах 
27—34 %. Найнижче значення показника за досліджуваний період (27 %) було в 2013 році, а 
найвище (34 %) — у 2017 році. Константне значення 32—33 % спостерігалося в 2014—2016 
роках, і станом на 04.2018 року доларизація депозитів залишилася на рівні 32 %.  

Високий рівень доларизації в економіці обумовлює наявність постійного попиту на 
неї. Така залежність від іноземної валюти, а також хронічна для України ситуація 
перевищення валютного попиту над валютною пропозицією можуть бути додатковими 
чинниками, що тиснутимуть на валютний курс і ще більше посилюватимуть тенденцію його 
зростання на користь іноземних валют і, відповідно, провокуватимуть нестабільність у сфері 
обігу, споживання, нагромадження. Як наслідок — девальвація гривні, зростання інфляції, 
інші економічні виклики. 

Стосовно процентних ставок, то, за даними НБУ, нефінансові корпорації в квітні 2018 
року розміщували депозити в гривнях під 11,3 % річних, в іноземній валюті — під 2,1 %. Для 
домашніх господарств середньозважена ставка для депозитів в національній валюті склала 
11,0 %, в валюті — 2,3 %. Спостерігаємо значне зниження процентних ставок, якщо 
порівнювати дані з квітнем 2016 року, коли середньозважена ставка для депозитів населення 
в національній валюті складала 17,0 % (для юридичних осіб — 13,1 %), в валюті — 6,2 % 
(для юридичних осіб — 3,3 %)[9]. 

Якщо розглядати депозитні вклади в розрізі суб’єктів розміщення (рис. 2), то 
протягом 2013—2018 років бачимо чітку тенденцію до поступового скорочення питомої ваги 
депозитів домогосподарств. В 2013 році ця частка становила 66 %, а в 2017—2018 вже 55 %. 
Найпомітніше зменшення (на 5 п.п.) відбулося в 2015 році. Однак, незважаючи на зниження 
багатьох показників, вклади домогосподарств відповідають високому рівню концентрації в 
банківській системі України. 

Причинами такої ситуації можна вважати значне зменшення реальних доходів 
населення України; збільшення податкового навантаження (наприклад, запровадження 
військового збору— з серпня 2014 року, податку на доходи від депозиту — з серпня 2014 
року, збору з продажу-купівлі іноземної валюти— до січня 2017 року, оподаткування 
частини пенсій— до лютого 2018 року, підвищення акцизів на тютюнові вироби, алкогольні 
напої, а також розширення бази оподаткування для податку з нерухомого майна тощо); 
банкрутство низки комерційних банків (із 158 банків станом на кінець 2014 року в квітні 
2018 року на ринку залишилися 82); прискорення девальвації (упродовж 2013—2016 рр. — 
понад 200 %) та зростання інфляції (індекс споживчих цін на товари та послуги у 2015 році 
становив 143,3 %, в 2017—113,7 %). 

Під час аналізу банківського сектора і стратегій формування депозитних портфелів 
конкретних комерційних банків України були виявлені наступні основні проблеми, пов’язані 
з залученням депозитних коштів:  

− ініціатива розміщення коштів виходить безпосередньо від самих вкладників, при 
цьому сам банк має слабкий контроль над обсягом депозитних операцій;  

− неактивне застосування банками цінових і нецінових методів маркетингової по-
літики, що знижує ймовірність просування вкладникам ширшого комплексу високоякісних 
послуг; 

− схильність домогосподарств до заощадження знаходиться під впливом дії різних 
факторів — психологічних, економічних, соціальних, політичних, які підвищують ризик 
швидкого відтоку коштів і втрати банками ліквідності; 

− шахрайство в банківській сфері та поширення кібер-ризиків;  
− невисокий рівень фінансової грамотності населення в сфері банківських послуг, 

низька обізнаність щодо платоспроможності і рентабельності банків;  
− обмеженість страхових гарантій за більшістю депозитних пропозицій;  
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− неповна інформованість клієнтів про банківські ризики; 
− нерозвиненість спектру супутніх послуг при залученні вкладів. 
Для вирішення перерахованих вище проблем існують певні способи і заходи. 

Наприклад, для того, щоб населення здійснювало вкладення вільних грошових коштів у 
комерційні банки, останнім необхідно створювати нові банківські продукти, удосконалювати 
технологічні процеси обслуговування клієнтів і системи управління. Також банки повинні 
розвивати ефективну клієнтську політику, яка передбачає розробку спеціальних проектів з 
розвитку відносин з вкладниками. 

В якості допоміжного ресурсу вирішення даної проблеми може виступити 
застосування банками практики більш активної участі клієнта в управлінні своїми засобами. 
Стандартні банківські продукти, наприклад, депозити, які залучаються в розмірі певної суми 
на встановлений термін під фіксовану ставку без можливості поповнення або зняття 
грошових коштів, повинні поступатися місцем продуктам, які мають на увазі самостійний 
вибір клієнтом умов розміщення своїх тимчасово вільних грошових коштів або навіть 
надавати можливість змінювати умови протягом строку розміщення депозиту. 

Адаптувавши зарубіжний досвід використання таких комбінованих банківських 
продуктів, як now (negotiable order of withdrawal)-рахунки та supernow-рахунки,можна 
суттєво розширити клієнтську базу при залученні ресурсів[12].Now-рахунки поєднують 
принципи зберігання для строкових вкладів і принципи використання для вкладів на вимогу. 
Supernow-рахунки функціонують за схемою: кошти з витратно-прибуткової частини 
депозиту через визначений короткий термін автоматично переводяться у строково-накопичу-
вальну, після чого на них нараховують проценти, які знов додаються до витратно-прибут-
кової частини вкладу. 

Також залучити кошти населення можна шляхом пропозиції клієнтам вигідніших   
умов з банківських продуктів і створення спеціальних умов для різних груп клієнтів: 
студентів; пенсіонерів; VIP-клієнтів; громадян, що виїжджають за кордон. При розробці 
нового продукту банк повинен орієнтуватися на нові потреби вкладників, виявити які можна 
в результаті маркетингових досліджень. 

Депозитна політика комерційного банку безпосередньо залежить і від фінансової 
політики клієнтів — господарюючих суб’єктів нефінансового сектору. Це веде до 
необхідності врахування таких факторів стійкості ресурсної бази, як легкість ведення 
бізнесу, джерела акумулювання грошових потоків, складність відкриття рахунків новими 
клієнтами-юридичними особами. 

Поточні схеми страхування вкладів в Україні мають бути змінені, оскільки вони не 
відповідають ні інтеграційним процесам, ні споживчим очікуванням. На даний момент 
система гарантування вкладів в Україні організована на національному рівні лише для 
фізичних осіб. Але страхування депозитів не може розглядатися відокремлено від поточних 
викликів сучасного фінансового ринку. Це частина мережі фінансової безпеки бізнесу та 
інструмент для врегулювання кризових ситуацій для банків.  

Схеми страхування депозитів можуть фінансуватись апріорно, апостеріорно або з 
елементами обох варіантів[13]. Апріорні схеми ґрунтуються на зборі регулярних платежів до 
створеного членами-банками фонду для виконання майбутніх зобов’язань (наприклад, 
відшкодування збитків) та покриття операційних та інших витрат страховика депозиту. 
Загальні переваги цього фінансування — безперервні внески всіх членів страхового 
депозитного фонду та постійна наявність ліквідних коштів. Проте створюється проблема 
морального ризику, вхідні та вихідні бар’єри, оскільки внески, як правило, не 
відшкодовуються, коли банки залишають систему. Апостеріорне фінансування— схема, в 
якій кошти, що покривають зобов’язання по страхуванню депозитів, збираються тільки з 
банків, що вистояли після провадження справи про банкрутство. Ця система створює 
стимули для більш тісного моніторингу кредитних установ. Однак головним недоліком є 
його про циклічність, оскільки кошти повинні бути зібрані під час банківських криз. 
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Висновки. Сучасні банки вже усвідомили, що ефективна діяльність і сталий розвиток 
установи знаходяться в залежності не стільки від можливості адаптації до зовнішніх умов, 
скільки від здатності впливати на них. Це проявляється, перш за все, в зміні підходів до 
використання банківських інновацій. Головне місце відводиться формуванню і 
впровадженню «філософії постійного оновлення» [14]. У сферу вдосконалення можуть бути 
включені такі елементи, як банківські послуги, тарифні ставки, принципи управління, 
система обслуговування, технологічні процеси, мотивація праці, мислення співробітників і 
інші. 

Для зміцнення ресурсної бази комерційним банкам потрібно постійно 
вдосконалювати свою депозитну політику, орієнтуючись на: 

− проведення рекламних заходів, спрямованих на залучення нових клієнтів шляхом 
підвищення довіри до банку, підкреслюючи його надійність, високу якість обслуговування та 
інші конкурентні переваги; 

− анкетування клієнтів для визначення пріоритетів при обранні банку; 
− розширення асортименту інтегрованими банківськими продуктами; 
− спрощення режиму функціонування депозитних рахунків, а саме: порядку 

зарахування коштів як вкладів, використання нарахованих процентних доходів з депозитної 
картки, механізму видачі готівки та перерахунку з депозитних рахунків; 

− впровадження в банківську практику індексованих депозитів, які приноситимуть 
вкладникам доходи пропорційно динаміці обраних показників, наприклад, світових біржових 
індексів або валютного курсу; 

− упровадження новітніх банківських on-lineтехнологій та покращення за рахунок 
цього якості обслуговування клієнтів; 

− диференціацію процентних ставок для окремих категорій вкладників як 
перспективний метод ціноутворення для стимулювання розміщення коштів на різні види 
депозитів; 

− розробку системи стимулів для постійних клієнтів при пролонгації депозиту або 
при підключенні додаткових послуг. 

При цьому необхідно керуватися такими принципами, як: взаємоузгодженість між 
депозитними, кредитними та іншими операціями банку для забезпечення його 
конкурентоспроможності, стабільності і надійності; диверсифікація ресурсів банку з метою 
мінімізації ризиків; конкурентоспроможність пропонованих банківських продуктів і послуг. 
З огляду на перелічені принципи, кредитні організації повинні розробляти комплекс заходів, 
що складається не лише з фінансових, а й з маркетингових інструментів, який буде 
направлений на досягнення більшої ефективності управління депозитним портфелем. 
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ФІНАНСОВА ЛОГІСТИЧНА КООРДИНАЦІЯ  
В КОНТЕКСТІ ЗАБЕЗПЕЧЕНННЯ СТІЙКОГО РОЗВИТКУ ТЕРИТОРІЙ  

В УМОВАХ ДЕЦЕНТРАЛІЗАЦІЇ В УКРАЇНІ 
Анотація. Розглянуто необхідність фінансової логістичної координації, яка 

передбачає залучення фінансових ресурсів у ті підсистеми територій, які найбільш 
сприятливі щодо раціонального використання соціо-еколого-економічних ресурсів, їхнього 
відтворення, досягнення стану соціо-еколого-економічної безпеки та підвищення рівня 
логістизації. Визначено, що з метою забезпечення розвитку територій варто поєднати 
місцеві, державні та приватні фінанси у вирішенні питань функціонування територіальних 
громад. Ефективна фінансова координація дасть можливість результативно використовувати 
ресурси територій, скоротити використання підсистемами територій зовнішніх ресурсів і 
максимально забезпечити їхнє функціонування внутрішніми ресурсами. Оцінено основні 
ресурси, доходи і видатки, що забезпечують фінансову логістику територій в Україні. 
Виявлено залежність місцевих фінансів України від державних фінансів, соціальну 
спрямованість видатків, необхідність реформи децентралізації та охарактеризовано перші 
результати від її реалізації. Визначено необхідні зміни на державному рівні для покращення 
координації фінансових потоків і розвитку територій. Виокремлено необхідність завершення 
процесу децентралізації та узгоджень міжбюджетних відносин. На місцевому рівні в Україні 
фінансова логістична координація повинна вирішити: наповнення власними фінансовими 
ресурсами місцеві бюджети; урегулювання цін та тарифів на комунальні послуги; 
збільшення фінансування комунальних підприємств та установ; зростання капітальних 
видатків для вдосконалення та модернізації у сферах відання місцевих органів управління; 
поліпшити залучення інвестицій; удосконалення використання місцевих боргових паперів. 

Ключові слова: фінансова логістична координація, місцеві фінанси, стійкий розвиток 
територій, доходи, видатки, місцеві бюджети. 
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ФИНАНСОВАЯ ЛОГИСТИЧЕСКАЯ КООРДИНАЦИЯ В КОНТЕКСТЕ 

ОБЕСПЕЧЕНИЯ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ ТЕРИТОРИЙ  
В УСЛОВИЯХ ДЕЦЕНТРАЛИЗАЦИИ В УКРАИНЕ 

Аннотация. Рассмотрена необходимость финансовой логистической координации для 
обеспечения развития теритоий, потребность сочетание местных, государственных и 
частных финансов в решении функционирования территориальных общин. Оценены 
основные ресурсы, доходы и расходы, обеспечивающие финансовую логистику. Определены 
необходимые изменения в Украине в условиях децентрализации. 

Ключевые слова: финансовая логистическая координация, местные финансы, 
устойчивое развитие територий, доходы, расходы, местные бюджеты. 

Формул: 0; рис.: 6, табл.: 1; библ.: 10. 
 
Introduction. Financial logistical coordination plays an important role in terms of ensuring 

sustainable urban development. Financial logistic coordination involves attracting financial 
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resources in those subsystems of the city that are most conducive to the rational use of socio-
ecological and economic resources, their reproduction, achievement of the state of socio-ecological 
and economic security and increase of the logistics level. At the same time, the purpose of financial 
coordination is to reduce the use of city's external resources sub-systems and maximize their 
functioning using internal resources.  

Analysis of recent research, target setting. The problem of urban development was 
examined by the number of leading scientists among them: O. Boyko-Boychuk, I. Volokhova, O. 
Karyii, A. Melʹnyk, H. Monastyrsʹkii. Foreign scientists are considering this problem as a “smart-
city” (Komninos N. [1], Nowicka К. [2], Taniguchi E. [3]) and emphasize the impact of green 
finance on urban development (Górka A, Kościelniak H., Wang Y. Zhi Q.). However, the definition 
of financial logistics coordination and its provision becomes an urgent issue in terms of 
decentralization in Ukraine. 

The aim of the research is to identify the role of financial logistic coordination in the context 
of sustainable urban development in terms of decentralization in Ukraine. 

Research results. Logistic coordination is a key factor in ensuring sustainable urban 
development and, on a large scale, in the functioning of territorial communities. The main task here 
is to minimize expenses using the necessary resources. 

The city as well as every territorial community has significant resources to ensure the 
effective functioning of the territories and the inhabitants. Efficient and effective use of these 
resources enables the sustainable development of cities and territories in general. Therefore, the 
availability of sufficient natural, human, financial resources, provision of the social sector, 
infrastructure, communications, transport, and energy are the most important factors in terms of 
effective territories functioning. 

Fig. 1. The resources of the territorial communities 
Source: drawn by the authors 
 
The study of the logistics management’s has shown that its concept consists of conscious 

influence on streams that interact as a set of flow processes through their synchronization on the 
basis of logistic principles and methods in order to provide streams of predefined orientation and 
obtain not only economic but also social and environmental results of business entities’ activity [4]. 

All areas of the territories, as well as all of its resources rely on financial flows and their 
efficient use. financial logistical coordination becomes an actual area of consideration and change 
especially in the period of decentralization in Ukraine causing an active search for new resources 
for territorial communities and ways for resource savings. 

In our opinion, the main tasks of financial logistic coordination are as follows: 
1. Provision of financial resources necessary for the subsystems of the territories. This 

objective covers: determining the need for financial resources; choice of supplier of financial 
resources; preparation of a plan for financing strategic measures aimed at ensuring sustainable 
development of the territory. 

2. Financial resources distribution involves the main directions of financial resources 
formation and use of the prospect of securing, establishing the eligibility of financial resources and 
the plan for financing strategic measures; achieving financial openness of investors, lenders. 
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3. Establishment of rational financial cooperation among the regional budget, banks, 
suppliers, consumers and other entities on the territories, which will allow to optimize the process 
of settling up among them by the finance department. 

The local finances, in conjunction with public finances and private business, influence the 
development of territories on the basis of sustainability. State policy defines tax policy at the local 
level, investment funds for regional development, deductions to social insurance funds, etc.. State 
budget resolves the issues of financing education, healthcare, culture, social security, governance, 
and others spheres. Thus, financial logistical coordination in Ukraine largely depends on state 
policy, but the independent acquisition of resources by local governments make it possible to solve 
local issues and minimize the subsidies from the state budget. 

 
Fig. 2. Interconnections among local finances, public finances and private business and their impact on the development of 

territories on the basis of sustainability 
Source: Formed by the authors 
 
Financial logistic coordination in the context of ensuring sustainable urban development is 

determined by the revenues and expenditures of local budgets. The structure of local budget 
revenues is presented in Fig. 3, which reflects the dependence of local budgets on transfers (since 
2011 more than half of expenditures are provided by transfers). Reducing the share of tax revenues 
shows the financial insecurity of local budgets. 

 
 

Fig. 3. Local budgets’ of Ukraine incomes structure for 2007-2016, % 
Source: compiled based on [5] 
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We should note the changes which occurred in the structure of local budgets revenues 
almost every year. These changes reflect local finance formation instability, which worsens the 
ability of well-balanced local planning and require centralized management. 

The changes generally concern the tax revenues (table 1) By 2015, personal income tax was 
the main source of budget revenues for local budgets of Ukraine and averaged 61% of revenues 
(excluding intergovernmental transfers) for 2007-2014. Instability in Ukraine's tax policy led to 
three significant changes over the 10 years studied: they changed their taxes, their names, rates, and 
privileges.  

Table 1 
The main budget-generating tax revenues in the general structure of revenues (excluding 

intergovernmental transfers)in local budgets of Ukraine for 2007-2016,%*) 
                   Years 
Tax revenues 

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Tax and collection 
on personal income 

59,6 62,1 62,6 63,4 62,4 60,6 61,4 61,9 45,6 46,3 

Corporate income tax 0,8 0,5 0,7 0,5 0,4 0,4 0,6 0,3 3,6 3,4 
Rents and fees for 
the use of the other 
natural resources 

6,9 9,4 12,1 12,2 14,9 15,1 14,3 14,4 1,8 1,5 

Local taxes 1,3 1,1 1,1 1,0 2,9 5,4 7,0 8,0 22,4 24,8 
Single tax 2,7 2,5 2,5 2,4 2,3 4,8 6,3 7,3 9,1 10,1 

*)Source: compiled based on [5] 
 

Thus, in 2007-2011, local taxes and fees accounted for 1.5% of local budget revenues 
(excluding intergovernmental transfers), in 2012-2014 - 6.8%, in 2015-2016 - 23.6%. 

The weight of local taxes and fees increased, reflecting the growing influence of local 
authorities on local budget revenues. However, local taxes and fees were the most dramatic changes 
in Ukraine's tax revenues. A stable source was only the fee for parking vehicles (the name 
changed). Since 2011, incomes from tourism have become an additional source of revenue, they 
have grown from UAH 27.7 billion. to 54.1 bln. in 2016. These funds have had a positive impact on 
the development of cities, regions, historical monuments, recreational areas. 

We observed the growth of tax revenues on immovable property (other than land plots) from 
22.5 million UAH in 2013 up to 1.4 billion UAH in 2016 in 2016, in particular due to the expansion 
of the tax base for real estate and commercial (non-residential) property. 

The main share of non-tax revenues comes from own receipts of budget institutions - an 
average of 73%. It is worth noting the low proportion of property and business income, especially in 
2011-2015 - 3.5%. This is explained by the low rental rates for communal property and the 
unprofitableness of most communal enterprises. 

Local budgets of Ukraine are dependent on intergovernmental transfers from the state 
budget, which together with the tax policy reflects the impact of public expenditures on financial 
logistical coordination at the local level. Fig. 4 reflects the tendency to increase their share in 
revenues of local budgets with a maximum level in 2015 - 59.1%. 

 
Fig. 4. Share of transfers from the State Budget of Ukraine in the structure of local budgets revenues for 1997-2016,%  

Source: compiled based on [5] 
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Assessing the growth of revenues and transfers in local budgets (Figure 5), we note that only 
in three years (during 2004-2016 period) the growth rate of income exceeded the growth of 
transfers. This again proves the dependence of local budgets on central government and allocation 
of resources from the "center". 

 
Fig. 5. The growth rate of transfers and revenues of local budgets of Ukraine 

Source: compiled based on [4] 
 
Therefore, in 2014, the Cabinet of Ministers of Ukraine approved the Concept of Local Self-

Government and Territorial Organization of Governance Reform , and in 2015 issued an order to 
approve prospect plans for the formation of territorial communities in each of the regions. Thus, a 
list of capable territorial communities was defined and a decentralization reform started. 

As of November 11, 2017, 665 United Territorial Communities have been created in 
Ukraine (299 were created in 2017), which is 27,8% of the number comparing to 2015 and 13.4% 
of the total population. At the same time, only 366 united territorial communities function properly. 
Others are still in the process of creation, elections. According to the rating the decentralization 
leaders are Khmelnytsky, Zhytomyr, Chernihiv, Volyn, Dnipropetrovsk regions. According to [6], 
the investment resources of local budgets have increased. The strengthening of the communities is 
also provided with a subvention for infrastructure development: in 2016 it was 1 billion UAH, in 
2017 - 1.5 billion UAH. The State Fund for Regional Development provides funding for projects. 
Thus, in 2016 more than 800 projects of regional development worth of 3 bln UAH were funded, in 
2017 the number reached 3.5 bln UAH. 

Consequently, we conclude that some problems concerning the decentralization reform 
remain unresolved. Among them the finalization of the decentralization, organization of the 
voluntary association process, and provision of the sufficient financial resources for the local 
communities. In case of ineffective coordination of voluntary association, the Government's 
decision on perspective plans for the formation of territorial communities will be implemented. The 
Cabinet of Ministers of Ukraine plans to move from subsidizing communities to providing financial 
security. It can take more than ten years. Manuela Troshke at the international scientific and 
practical conference "The Experience of the Territorial Communities Association in the East of 
Ukraine: Economic and Legal Aspects" (September 2017, Institute of Economic and Legal Studies 
of the National Academy of Sciences of Ukraine) noted that the reform of fiscal decentralization in 
Germany still lasts from the 70's years of the twentieth century, and continues to emphasize the 
interconnection between decentralization and corruption. Therefore, topical remain the following 
problems: centralized methods of financial logistics coordination management; shadow sector 
economy; preparation for gradual permanent changes in community life. 

In 2015, Ukraine has adopted a new system of horizontal budget alignment: according to 
revenues, not expenditures. Such a European equalization system, of course, is more progressive 
and aims to foster the interest of local authorities in attracting additional revenues and expanding 
the existing tax base. 
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When comparing volumes of base and reverse subsidies in Ukraine, we noted the changes 
that led to a reduction of the basic dotation in 2015-2016 from 60,48 mln UAH in 2014 to 5,26 mln 
UAH in 2015 and 4,74 mln UAH in 2016. These changes have also reinforced the responsibility of 
the relevant ministries for implementing the state policy in the specific sectors (education and 
health). If, by 2015, expenditures on these areas had come at a leveling subsidy and could be 
redeployed locally, now educational and medical subventions are separate financial flows that can 
be more clearly planned, support the implementation of appropriate reforms, monitor and evaluate 
the quality of public services. It simplifies the recalculation of funds, monitoring the scope of their 
use. 

If by 2014 the leveling dotation in the structure of intergovernmental transfers of local 
budgets in Ukraine amounted to an average of 47.7%, then in 2015-2016, the share of the basic 
grant was an average of 2.7%. 

The subvention for social protection of the population (37.8% on average for the studied 
years) has a stable high share, which confirms the social orientation of Ukraine and reflects a 
significant level of expenditures on social protection and social security (23.07% on average for the 
period under study, with growth shares in 2016 to 30.35%). 54% of them were spent on social 
protection of family, children and youth. 

The main share of the local budgets expenditures is the salary (41,5 average) According to 
the functional classification (fig. 6) in the structure of local budgets’ the main share of expenditures 
is spent on education - an average of 30.74% for 2007-2016.  

 
Fig. 6. Local budgets’ of Ukraine expenditures structure for 2007-2016, % 

Source: compiled based on [5] 
 
60% of these expenditures goes to general secondary education, and 20% to the maintenance 

of pre-school education. The urgent issues of financing vocational education remain.  
Education, health care, social protection of the population are the directions of financing by 

the state, therefore they are provided with transfers from the State Budget of Ukraine. Spending on 
spiritual and physical development has always been funded by the principle of residual funds 
(3.7%). 

The industries described occupy 78.24% of all local budgets’ expenditures and reflect the 
social role of local budgets and their dependence on financing from the State Budget of Ukraine. 

Local expenditures on economic activity, housing and communal services are also 
important. These industries are financed to a greater extent only at the expense of local budgets. 
Expenditures on economic activity amounted 6.69% in the period under research, with the growth 
of the share to 9.92% in 2016 (an increase of 81.8% by 2015). In the structure of these expenditures, 
the highest share is on transport expenditures - 35.08%, among which the largest part is the cost of 
road management - an average of 24.4% of all expenditures on economic activity. 

The expenditures on housing and communal services amounted to 5.47% in local budget 
expenditures, with a tendency to reduce the share to around 5% in 2016. Among them average 
49.4% are the expenditures on communal services. It is worth noting that a significant depreciation 
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of communal services (up to 70%) remains the problem for Ukraine. However, in recent years, the 
number of energy-saving projects has increased. 

Expenditures on environmental protection are not priorities in local budgets of Ukraine and 
amount to averagely 0.45%, which adversely affects the level of sustainable urban development. 
Yakymchuk A. Y. notes that given the catastrophic decline of species, deterioration of the 
environment, instability of the climate, financing is insufficient. The high socio-ecological and 
economic value of the natural ecosystems functioning indicate the expediency of increasing the 
amount of funding. The development of a system for obtaining grants from international 
organizations is necessary for this purpose in Ukraine. [9; 10, 14, 29] 

As for the expenditures for state functions, averagely 90% of them are spent on 
management, 8.4% - to service the debt. Although the issue of local self-governance spending 
reduction has been discussed repeatedly, in 2016, expenditures increased by 35% comparing to 
2015. 

While assessing the directions of local budgets’ spending we observed capital expenditure 
growth in 2015-2016. It should also be noted that for the first time, since 2008 these expenditures 
exceed 10%. During these years the reform of decentralization, allowed to increase expenditures on 
the construction and overhaul of schools, kindergartens, as well as the expenditures for school buses 
and for the reconstruction of infrastructure damaged in connection with the military conflict in the 
East of Ukraine due to. 

The upgrade of financial and logistical coordination will assist the resolution of the number 
of issues in Ukraine. In particular, coordination at the state level should affect: stabilization of tax 
revenues and reducing the shadow economy; improvement of social services financing; distribution 
of responsibility and funding between the state and local government; completion of the 
decentralization process and coordination of intergovernmental fiscal relations. 

Coordination at the local level should solve: filling of local budgets with their own 
financial resources; regulation of prices and tariffs for utilities; increase of communal enterprises 
and institutions financing; increase of capital expenditures for the spheres of local governments 
improvement and modernization; improve investment attraction; improve the use of local debt 
securities. 

Conclusions Fiscal logistical coordination is needed to ensure sustainable urban 
development and to coordinate the interaction between the state and local levels of governance. The 
main tasks in this aspect are to provide local authorities with adequate own resources and to 
improve financial management. Coordination gains particular importance in the conditions of 
decentralization which provides gradual transfer of financial rights and responsibilities to the local 
level. 

Assessing financial logistical coordination in Ukraine, we note the centralization of financial 
resources in the area of local communities issues solving, which translates responsibility from the 
local level to the state and reduces interest in the field in development, funds saving and finding. 
Thus, the local budgets of Ukraine are dependent on intergovernmental transfers, constantly 
changing state tax policy and on changes in social institutions and social security institutions 
financing . Expenditures on economic activity, housing and communal services are important for 
the development of territories and insufficiently financially secured ones. Since these expenditures 
to a greater extent are financed  only from local budgets, this determines the actual directions of 
changes in the financial logistical coordination of the territories of Ukraine. 

The decentralization reform in Ukraine leads to positive developments reflected in the 
lowering of the basic grant and increase in capital expenditures. However, the coordination at the 
state level is still needed in terms of number of issues: the of tax revenues stabilization and the 
reduction of the shadow economy; Improvement of social services financing; completion of the 
decentralization process. At the local level, coordination should ensure that: local budget issues are 
addressed with their own financial resources; budget expenditures are efficiently used,  and utilities’ 
and institutions’ receive increased funding and tend to profitability; investment attraction measures 
are planned and fulfiled, etc.. 

Further research will be related to the detailed analysis of the territorial subsystems which 
depend on efficient financial and logistic coordination. 
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TAX PREFERENCES AND THEIR INFLUENCE ON THE INVESTMENT IN 

UKRAINE  
Abstract. The article characterizes the relationship between capital investments and 

corporate income tax preferences. It determines the low potential of the benefits from the corporate 
tax preferences in the financial investments of economic entities. The article proves that tax 
deduction of the personal income tax significantly affects the financial investments of individuals 
and investment in the development of human capital. Based on the calculation of correlation 
indicators, the article determines that it is worth paying attention to the mechanism of tax incentives 
for individuals' investment activity as to the only real incentive to invest for the population. The 
article emphasizes that the question of the effectiveness of preferential taxation has always been in 
the focus of theoretical research and practical measures, as it causes the non-receipt of certain sums 
to budgets of different levels and, at first glance, seems ineffective. The study expresses the view 
that it is unreasonable to cancel tax privileges. In particular, tax exemptions for VAT, in addition to 
mitigating its regressive impact on less affluent and socially vulnerable segments of the population, 
stimulate investment. 

The article mathematically grounds and systematizes the indicators of regression 
dependence between the size of tax privileges and capital and financial investment, and investment 
in the development of human capital. The article determines that in general the size of tax privileges 
does not affect the volume of tax revenues and does not lead to the significant losses of the state 
budget. Taking this into account, VAT and land tax deductions for agricultural producers, aircraft, 
shipbuilding and other strategically important industries need to be preserved and optimized in 
order to eliminate tax evasion practices. The potential of corporate income tax benefits is not 
utilized and it does not stimulate the capital investment of legal entities. The article suggests the list 
of measures for its optimization. 
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ПОДАТКОВІ ПІЛЬГИ ТА ЇХ ВПЛИВ НА ІНВЕСТИЦІЇ В УКРАЇНІ 
Анотація. Oхарактеризовано залежність між капітальними інвестиціями та пільгами з 

податку на прибуток підприємств. Визначено низький потенціал пільг з податку на прибуток 
підприємств у фінансових інвестиціях суб’єктів господарювання. Доведено, що податкова 
знижка з податку на доходи фізичних осіб значною мірою впливає на фінансові інвестиції 
фізичних осіб та інвестиції в розвиток людського капіталу. На основі розрахунку 
кореляційних показників визначено, що варто приділити увагу механізму податкового 
стимулювання інвестиційної діяльності фізичних осіб як єдиному реальному стимулу до 
здійснення інвестицій населенням. Наголошено, що питання ефективності пільгового 
оподаткування завжди перебувало в полі зору теоретичних досліджень і практичних заходів, 
позаяк вони обумовлювали недонадходження певних сум до бюджетів різних рівнів і, на 
перший погляд видаються неефективними. У дослідженні висловлено думку, що однозначно 
не варто скасовувати податкові пільги. Зокрема, податкові пільги з ПДВ, окрім того, що 
спрямовані на послаблення його регресійного впливу на менш заможних і соціально 
незахищених верств населення, стимулюють інвестиції. 

Математично обґрунтовано і систематизовано показники регресійної залежності між 
розмірами податкових пільг та капітальними, фінансовими і інвестиціями в розвиток 
людського капіталу. Визначено, що в цілому розмір податкових пільг не впливає на обсяги 
податкових надходжень і не призводить до значних втрат держбюджету. З огляду на це 
податкові пільги з ПДВ і плати за землю сільськогосподарським виробникам, літако-, 
суднобудуванню та іншим стратегічноважливим галузям потрібно залишити та оптимізувати 
з метою усунення практики ухилення від оподаткування. Потенціал пільг з податку на 
прибуток підприємств не використаний і не є стимулятором для капітальних інвестицій 
юридичних осіб. Запропоновано перелік заходів для їх оптимізації. 

Ключові слова: інвестиції, податкові пільги, податок на прибуток підприємств, 
розвиток людського капіталу, податкове регулювання інвестицій, національна економіка, 
фінансові інвестиції. 

Формул: 0; рис.: 0; табл.: 1; бібл.: 11. 
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НАЛОГОВЫЕ ЛЬГОТЫ И ИХ ВЛИЯНИЕ  
НА ИНВЕСТИЦИИ В УКРАИНУ 

Аннотация. Охарактеризованы зависимость между капитальными инвестициями и 
льготами по налогу на прибыль предприятий. Определены низкий потенциал льгот по налогу 
на прибыль предприятий в финансовых инвестициях субъектов хозяйствования. Доказано, 
что налоговая скидка с налога на доходы физических лиц в значительной степени влияет на 
финансовые инвестиции физических лиц и инвестиции в развитие человеческого капитала. 
На основе расчета корреляционных показателей определено, что следует уделить внимание 
механизму налогового стимулирования инвестиционной деятельности физических лиц как 
единому реальному стимулу к осуществлению инвестиций населением. Отмечено, что 
вопрос эффективности льготного налогообложения всегда находился в поле зрения 
теоретических исследований и практических мероприятий, поскольку они оговаривали 
недопоступления определенных сумм в бюджеты различных уровней и, на первый взгляд 
кажутся неэффективными. В исследовании высказано мнение, что однозначно не стоит 
отменять налоговые льготы. В частности, налоговые льготы по НДС, кроме того, 
направленных на ослабление его регрессионного влияния на менее состоятельных и 
социально незащищенных слоев населения, стимулируют инвестиции. 

Математически обоснованно и систематизировано показатели регрессионной 
зависимости между размерами налоговых льгот и капитальными, финансовыми и 
инвестициями в развитие человеческого капитала. Определено, что в целом размер 
налоговых льгот не влияет на объемы налоговых поступлений, а также не приводит к 
значительным потерям госбюджета. Учитывая это, налоговые льготы по НДС и плату за 
землю сельскохозяйственным производителям, самолето-, судостроению и другим 
стратегически важным отраслям необходимо оставить и оптимизировать с целью устранения 
практики уклонения от налогообложения. Потенциал льгот по налогу на прибыль 
предприятий не использован и не является стимулятором для капитальных инвестиций 
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юридических лиц. Предложен перечень мер по их оптимизации. 
Ключевые слова: инвестиции, налоговые льготы, налог на прибыль предприятий, 

развитие человеческого капитала, налоговое регулирование инвестиций, национальная 
экономика, финансовые инвестиции. 

Формул: 0; рис.: 0; табл.: 1; библ.: 11. 
 
Formulation of the problem. In order to stimulate investment, the state resorts to various 

kinds of tax preferences, which mainly lead to tax losses, the size of which, sometimes, is very high. 
On the one hand, such losses are justified due to the importance of certain industries that receive 
them, and on the other hand, in addition to the losses, the use of tax incentives is aimed at obtaining 
positive social and economic effects. 

The main objective of the tax regulation of investments is the application of certain stimulus 
tools in order to increase the investment activity of all subjects of economic relations, which should 
be accompanied by an increase: in the volume of investment resources in the economy, in the 
number of innovation-active enterprises, in the profitability of economic entities, in population’s 
incomes, in GDP, etc. It means that the introduction of any tax incentive tool should yield positive 
results, such as those listed, which are quantitative and qualitative indicators of tax effect on 
investment activity. 

Analysis of recent research and publications.Some domestic scientists assign the 
extremely important role in the tax regulation to the embedded system of taxation mechanisms, and 
as a result,in the definition of "tax regulation" they distinguish those levers that are used during its 
implementation. In particular, Y. Ivanov [1], A. Krysovatyi [1] and L. Demydenko [2] interpret tax 
regulation as measures of indirect influence on the economy and social processes through the 
changes in taxes, tax rates and preferences, reduction or increase of the general level of taxation, 
deductions to the budget. Among the foreign experts, we note E. Domar [3], A. Laffer [4], W. 
Sharpe [5], E.Elton [6], L.Kurowski [7]. 

The investigated publications on this topic do not cover the analysis of tools of tax 
incentives for investments on the basis of economic and mathematical techniques, which allows us 
to conclude on the efficiency by establishing an appropriate level of correlation dependence 
between the given values (results and costs). The useof this approach, unlike the traditional one, 
allows us to increase the credibility and visibility of the findings and to identify the potential of a 
certain type of tax preferences to stimulate capital and financial investment, and investment in 
human capital development undertaken by individual entrepreneurs and legal entities. 

The purpose of this work is to explore the interconnection between tax preferences and the 
amount of investment in Ukraine. 

In the course of research, we used systematic, statistical and analytical methods for studying 
cause-and-effect relations.  

Presentation of the main material. It is known that the reduction in the corporate profit tax 
rate, or granting of preferences for the reduction of the tax base, should ensure the increase in 
investment volumes. The Government of Ukraine has repeatedly resorted to changing the rate and 
procedure for determining the tax base for corporate profit tax. The maximum rate (35%) was in 
1991, and the value of the base was calculatedbased on accounting indicators. It is possible to 
distinguish between two critical periods: 1) the reduction of the corporate profit tax rate from 30% 
to 25% (2003-2004); 2) the period of the global financial crisis (2008-2009). 

The decrease of the tax rate positively influenced the volumes of investments, which 
increased by 2.5 times during 2004-2007 (despite the moderate inflation rates in this period). 
However, the impact of the global financial crisis manifested itself in reducing the investment 
activity of all subjects of economic relations and reducing investment in the economy by 1.5 times. 
That is, it would seem that there is a close relationship between the change in the tax rate and the 
volume of investments. However, such a conclusion seems questionable, as it shows the absence of 
any effect of lowering the rate of corporate profit tax on the investment activity of business entities. 
Starting from 2012, the decrease in the rate of the corporate income tax has not had any effect on 
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the investments of business entities, whose chain growth rate has declined dynamics. 
Thus, the growth rate of capital investments made by enterprises and organizations with 

their own funds in 2008-2010, at the rate of income tax 25%, increased and decreased periodically. 
With a slight decrease in the rates in 2011-2012 (by 2%), the investment slightly increased, 
however, already in 2013-2014, with further reduction of the rates to 19-18%, investments also 
decreased. 

The data of State Statistics confirms that in 2008 and 2013, business entities paid more than 
the tax established by law (the difference between the normative and effective rate of the corporate 
income tax was -8.1 and -4.5, respectively). In addition, in these years taxes had the highest 
productivity (132.4 and 123.7), indicating its fiscal orientation. Certainly, this situation did not 
contribute to the investment activity of enterprises. Instead, years 2010-2011 were favorable to 
investing, as the analyzed indicators reached their maximum values (5.9 in 2010 and 4.8 in 2011) 
and indicated that there were a number of tax privileges and preferences granted to enterprises and, 
in theory, they should have stimulated them for investment activity. Indeed, in those years there was 
an increase in the volume of capital investments at the expense of own financial resources of 
enterprises and volumes of realized innovative products, the number of introduced new 
technological processes and mastered production of innovative products increased. 

Therefore, at first glance, tax incentives have the greatest impact on the growth of 
investment by business entities; however, the dynamics of their growth rates and capital 
investments generally suggest the opposite. 

The dynamics of the chain growth rate of tax preferences with corporate income tax and 
capital investment, carried out at the expense of enterprises and organizations, is even more 
impressive. With the significant increase in preferences with corporate income tax in 2011, the 
dynamics of others was moderately increasing in 2010-2012 and falling in 2013-2014. 

Considerable in the structure of capital investment of enterprises, and therefore, an effective 
tool to stimulate them for investment activities is depreciation, which, making a significant part of 
the cost of production, affects their financial results. The use of the accelerated depreciation helps to 
increase the investment activity of the latter, since it involves a quick amortization of the value of 
fixed assets and thus accelerates the circulation of their equity capital. 

There is a moderate connection between the amount of depreciation and investment. With 
the increase in depreciation, the size of capital investment increases. However, in 2010-1012, the 
share of depreciation in financing capital investment declined in average by of 9%, and in 2013, 
with the decrease in capital investment by 4.7 billion UAH in general, the depreciation rate, on the 
contrary, increased to 65.3% due to the increase in its volumes by 4.4 billion UAH compared to 
2012 [8]. 

With regard to the corporate income tax preferences in the field of publishing and printing, 
they help to overcome the problems of the decline of production and sales, taking into account the 
need for state support in the form of protection of the domestic market and copyright, 
popularization of reading, book purchasing for libraries, etc., and the presence of other urgent 
national problems that include the stability of the national economy and overcome the military 
conflict. Tax preferences for   enterprises of this industry in 2014 led to tax losses of 33.8 million 
UAH, and the volumes of production are directly dependent on the size of state support. With 
almost double decrease of state support for book publishingin 2009 comparing to 2008, the annual 
circulation also decreased. Despite a slight increase in 2013, there were 1-2 copies per person in 
Ukraine (for comparison, in the EU countries – 5-8 copies, in the Russian Federation – 4-5). And 
this is despite the miscalculations in book publishing, which allow the old editions and those 
received by the state order to be credited to the new [9]. 

Consequently, state support in this area is inadequate and should be strengthened, since the 
consumption of products in this sector directly affects the level of education of citizens, and 
therefore, increases the quality of human capital. 

When assessing VAT tax preferences, domestic scientists and researchers mostly consider 
them to be ineffective, because they do not provide the improvement in the financial status of their 
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recipients. First of all, this applies to agricultural enterprises. However, in the case of their 
cancellation, despite the avoidance of tax losses in the state budget, it can be argued that the 
situation of certain industries will worsen further. At the same time, it is worth mentioning the high 
level of criminality and corruption of this tax, which allows individual taxpayers to use the specifics 
of calculating tax liabilities to pay to the budget and, using gaps in domestic legislation, to illegally 
obtain extra profits. This is due to the fact that in reality nobody seeks to improve the efficiency of 
tax regulation with VAT in order to stimulate investment, but rather to create a legitimate basis for 
the interests of certain lobby groups. 

The example of abuse in the area of VAT is the introduction of privileges for certain 
operations for importing into the customs territory of Ukraine of equipment by economic entities 
that introduce energy-saving technologies into production. So, every year the state lost more than 10 
billion UAH revenues from providing VAT preferences to NJSC “Naftohaz Ukrainy” in the form of 
taxation at the rate of 0%, which was canceled only in 2012. The cases of abuse of VAT in the 
implementation of export-import operations are widespread among business entities. These include: 
“Carousels” (the practice of multiple sale of goods through fake companies); artificial 
overestimation of the value of goods before export and undercutting the import price; dual and fake 
exports; sale of goods in the customs territory of Ukraine at prices lower than purchase prices; “Tax 
holes”, and others [10]. 

The standard VAT rate does not contribute to stimulating investments, in particular, of the 
population. It only emphasizes the unfairness of consumption taxation in the current conditions of 
Ukraine, since it is known that it is significantly higher for people with lower incomes and, 
therefore, significantly reduces their investment activity. 

In addition, the fiscal efficiency of VAT is overstated, since, despite the significant amount 
of tax revenue, which it provides, the amount of tax refunds from VAT is significant. For example, 
taking into account the preferences and the amount of VAT claimed by enterprises that implement 
investment projects in Ukraine, actual VAT revenues amounted to only 11-27% of the tax paid to 
the budget during the analyzed period, and in 2012 and 2014 – - 26.6 and -5.1%. This indicates that 
the state incurred damages in the appropriate amounts. At the same time, during the analyzed 
period, about 12-86% of VAT revenues had to be recovered in the form of a refund [11]. 

At the same time, conscious refusal to make profits from the state may mean fulfilling other 
strategic goals, such as stimulating investment activity. We say this with the regard to the 
effectiveness of tax regulation of investments, which will be discussed in more detail later. 

In general, the question of the effectiveness of preferential taxation is always in the sight of 
various scholars and practitioners, as they cause the loss of large sums and seem ineffective. 
However, it cannot be clearly stated that tax preferences should be abolished. For example, tax 
deductions for VAT, which are aimed at weakening its regressive impact on less affluent and 
socially vulnerable groups of the population, stimulate investment. An example of this could be the 
provision of preferences to agricultural producers, which resulted in 2014 in more than 18 billion 
UAH losses of the state budget, as well as VAT preferences for supply of services: education and 
health, which resulted in budget losses amounting to 2313.7 million UAH; baby food products and 
the corresponding range – 5,5 million UAH. 

Some direct link can be traced between a tax deduction of personal income tax and 
investments in human capital development undertaken by the population. With the increase in the 
amount of tax deductions of personal income tax during 2010-2012, the size of the investment of 
the population in the development of human capital increased, though the basic rate of their growth 
lags behind the growth rate of the preferences from this tax on average by 29.7% during 2010-2012. 
In view of the further growth of the tax deduction from the personal income tax in 2013, the growth 
rate of investments of citizens in the development of human capital slowed down slightly, 
amounting to 136% of such investments in 2010 (for comparison – in 2012 they made 139,1%). In 
2014, the tendency to slowdown of investment growth preserved, however, in the same year, the 
growth rate of personal income tax preferences also slowed down. 
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In addition, the growing lag of the growth rate of investment from the growth rate of the tax 
rebate from 2013, obviously, should be regarded as a negative impact of the recession of the 
domestic economy on the investment of human capital, due to the depreciation of the national 
currency and the curtailment of investment activity of the population, which in these conditions 
became poorer. At the same time, the growth of the mentioned indicators shows that citizens 
nevertheless use the tax deduction of the personal income tax for the purpose of obtaining education 
and improving the state of health. 

Regarding the preferences of corporate income tax and land rent for shipbuilding, we 
believe that they are justified in view of the strategic importance of the industry and the significant 
demand in the domestic and foreign markets. At the same time, tax losses from the provision of 
benefits in 2014 amounted to only 23.5 million UAH. A similar conclusion is extrapolated to the 
aircraft industry, which, in addition to the above, also grants VAT preferences (until 01.01.16) in 
the form of tax exemptions for delivering scientific and research works that are used for the needs 
of the aircraft industry in the amount (tax loss in 2014 amounted to 707.1 million UAH) [8]. 

The incentive effect on investments is also made by the special regime for taxation of agricultural 
producers, although, given the profitability of certain groups of taxpayers, they should be provided only to 
the actors engaged in the field of plant growing, as their profitability is higher than the profitability of 
livestock that could be observed during 2008-2014 years, except in 2013, when the profitability of both 
branches of agriculture was practically the same. On the other hand, the use of such a tax regime allows 
vertically integrated agricultural producers to optimize the price structure and manipulate their privileged 
position. Livestock complexes, greenhouse plants, poultry factories have the opportunity to pay small 
amounts of tax, because they require relatively small areas for the implementation of activities. 
Consequently, the state actually allows taxpayers, whose interests are lobbied, to evade taxation. 
Compared to other sectors in 2013, agriculture received the most tax preferences: from agricultural tax – 
3.5 billion UAH on VAT taxation of meat and milk producers at the rate of 0% - 1.6 billion UAH; under a 
special regime with VAT –14.8 billion UAH. (in 2014 – 18.2 billion UAH). 

The aforementioned indicators of lowering the rates of profitability of livestock and crop 
production sectors obviously require the maintenance of existing preferences in respect of taxation 
of agricultural producers, but their abolition would allow supplementing the budget by at least 19.9 
billionUAH. However, for such a financial situation, their investment opportunities are limited, and 
in the event of cancellation of existing tax preferences, it will further deteriorate. 

Taking into account the strategic importance of the industry, we believe that tax preferences 
are appropriate, as for today, a significant part of the financial resources of agricultural enterprises 
is formed via a special VAT regime, which accounts for about 10% of the capital of the agricultural 
business entities. The dynamics of export indicators of agricultural products in general exports is 
significant and tended to increase during 2008-2013, except in 2011, when it slightly decreased (to 
10.7%). 

Summarizing the above-mentioned, we come to the conclusion that tax incentives for 
agricultural producers are important, as they contribute to increasing their income, reinvestment in 
expansion of production and, ultimately, increase tax revenues to the budget. However, it is 
necessary to improve the mechanism of their provision in order to increase the direction of such 
preferences on those producers who really work in favor of investing in the development of the 
industry, and not on those who seek to obtain extra profits using preferences. 

With regard to the special tax regimes in special economic zones (SEZ) and territories with 
special tax regime (TST), it is obvious that today they are ineffective because they not only do not 
contribute to the increase of investment activity, but, on the contrary, lead to significant tax losses. 
During 2010-2014, the volume of tax preferences granted to the subjects of SEZ and TST 
constantly increased and in 2014 amounted to 243.3 million UAH, with the increase of 64.2% 
compared to 2010. Instead, the dynamics of investments is quite opposite; they decreased 
throughout the analyzed period, amounting to only 20.1% of investments in 2014comparing to 
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2014. This affected the tax revenues; the dynamics of their growth rates was also declining, and 
their value (as well as the basic rate of investment growth) reached the minimum level in 2014 – 
40.1% of the amount of tax revenues in 2010 [8]. 

The situation of the reduction of investments and the growth of tax preferences is the 
reflection of the corruption and proves the facts of tax evasion and support for certain lobbied 
groups of taxpayers in SEZ and TST that have exhausted their fiscal and investment potential. 
Therefore, today the issues of the prohibition of their functioning in Ukraine and the search for new 
tax regulation tools that would ensure the liberation of the investment potential of individuals and 
legal entities and the “inflow of investments”have become a matter of particular importance. We 
agree with the thesis that it is necessary to introduce rigorous control over the provision of tax 
benefits. First of all, they should be provided in accordance with the WTO law, and secondly, for 
the strategically promising enterprises, so that they could use these assets for the modernization of 
fixed assets, which must be carried out immediately, because this will enable to overcome the crisis 
phenomena and to establish the process of production of innovation and competitive on foreign 
markets products that will provide the state with foreign currency [2]. 

If we analyze the volume of tax preferences, which is a loss of budget revenues in general, 
then, obviously, the biggest losses are borne by the state when granting VAT privileges. VAT 
privileges lead to the largest loss of budget revenues: from 90.1% in 2008 to 80.5% in 2014. At the 
same time, there is a tendency to reduce the amount of VAT privileges that began in 2011 and 
continued in 2012, which was evidently due to the significant increase in corporate income tax 
preferences in those years, the share of which in the structure of benefits was also high and 
increased to 26.1% in 2011 and 31.1% in 2012, after which it fell again to 15.5% in 2013 and 
13.9% in 2014. The preferences in all other taxes do not generate significant losses in budget 
revenues [8]. 

Thus, when granting a number of tax preferences for different industries, they have little 
effect on the investment activity of business entities, as it is evidenced by the level of profitability 
of some of them. The profitability of agriculture, fisheries and forestry has been steadily declining 
in 2008-2013, reaching the minimum of 11.8% in the end of this period; in 2014, it rose by 8.5% 
over the previous year (or 1.7 times). Instead, the growing dynamics of the profitability of education 
in 2008-2013, which was the maximum in 2013 (8.6%), in 2014, changed to declining, falling by 
3.2%. The sharp decline in the profitability of the healthcare and financial and insurance sectors in 
2014 clearly indicated deterioration in their financial situation and the necessity of constructive 
measures to overcome the crisis. 

To formulate reliable conclusions, we will try to establish the correlation between the size of 
tax preferences and tax revenues, as well as the size of tax preferences and capital investments. 

Thus, according to the results of the correlation-regression analysis of the impact of tax 
preferences on the volume of tax revenues to the state budget of Ukraine, it was established that 
these two values practically do not correlate with each other, as shown by the very low value of the 
indicator R2(0.0028). It means that practically the size of tax privileges does not affect the amount 
of tax revenues. Therefore, we can conclude that due to granting of operating preferences to 
economic entities, tax losses are insignificant. 

A slightly higher correlation value (R2 = 0.5425) in establishing a correlation-regression 
relationship between tax revenues and corporate income tax privileges suggests that granting 
privileges to this tax leads to higher losses of the state budget than others. A similar situation is with 
VAT, where the coefficient of correlation of tax preferences R2and the amount of tax revenues is 
only 0.3101. 

The research on the relationship between the size of tax preferences in corporate income tax 
and investments by legal entities shows a very weak link between preferences in corporate income 
tax and capital investments R2= 0.3039 and benefits from preferences in corporate income tax and 
financial investments – R2= 0.1065 (Table 1.). 

98



Table 1 
Indicatorsoftheregressionrelationshipbetweenthesizeoftaxpreferences andinvestments∗ 

Relationship Equation 
Capital investments 

Capitalinvestmentsoflegalentitiesfromthepreferences of 
corporate income tax  

Y=2,0983x+135644 
R2=0,3039 

The funds of the population for housing construction from the 
tax deduction from the personal income tax 

Y=58,136x+13546 
R2=0,4919 

Finance investments  
Financialinvestmentsofbusinessentitiesfromthepreferences of 
corporate income tax  

Y=0,0041x+575,77 
R2=0,1065 

Financial investments of individuals from the tax deduction 
from personal income tax 

Y=16,59x+18076 
R2=0,7292 

Investmentsinthedevelopment of human capital 
Investments in the development of human capital of individuals 
from the amount of tax deduction from personal income tax 

Y=1367x-151163 
R2=0,7421 

∗We did not manage to establish a correlation between the size of tax preferences of the corporate income tax and 
investments in human capital development undertaken by legal entities due to the lack of statistical data on the latter. 

 
This gives grounds for stating that the provision of tax be nefits of this tax practical lydoes 

not affect thein vestment activity of busines sentities. 
In the study of there lationship between the capital investments of individuals and the size of 

the tax deduction from personal income tax, the average level of correlation dependence (R2= 
0,4919) isestablished, which indicates the significant potential of using this type of preferences for 
the stimulation of the investment activity of individuals that  needs to be developed. 

There is a slightly higher value of the correlation coefficient when establishing the 
dependence of the tax deduction from the personal income tax and the financial investments in the 
development of human capital; R2is 0.7292 and 0.77421, respectively. This indicates that the tax 
discount is not significant; nevertheless, it stimulates these types of investments carried out by 
individuals. 

Similarly, by establishing the correlation between the amount of tax privileges of VAT, 
excise duty, land payments, customs payments, etc., and the amount of capital, financial and 
investments in human capital development undertaken by legal entities, it is possible to determine 
the degree of dependence between the indicated values and to analyze the impact of such tax 
preferences for the investments of business entities. 

Thus, according to the assessment of tax regulation of investments, it has been established 
that the most effective incentives for the investments of legal entities are the preferences in income 
tax, whereas significant losses of state budget revenues from VAT privileges do not affect capital 
investment. It is advisable to provide privileges to aircraft engineering, shipbuilding, agriculture, 
given the strategic importance of these industries. There is a need to improve the mechanism of tax 
incentive of investment activity of individuals for all types, since tax deduction from the personal 
income tax is the population’s only incentive to invest. 

Conclusions. The analysis of the practice of tax regulation of investments in Ukraine made 
it possible to draw such conclusions and generalizations. 

For the present day, the level of investment in the domestic economy is insufficient due to 
the influence of internal and external factors, which include the recession of the economy and the 
threat of default, military actions in the east, imperfect legislation, unattractive investment climate 
and lower investment attractiveness of Ukraine on the background of macroeconomic instability, 
etc. At the same time, it can be argued that the Ukrainian investment market is integrated into the 
world market, as it is evidenced by a significant drop in investment returns in the crisis of 2009-
2010, by a slight recovery in the post-crisis period of 2011-2012 and further decline in 2013-2014 
(which is obviously due to the aggravation of the socio-political situation in the country). 

The dynamics of capital investment by sources of financing during the analyzed period 
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shows that the largest share in their structure was takenby own funds of enterprises and 
organizations (it varied in the range of 61.3-70.5% in 2010-2014). In addition, we have set the low 
share of capital investment of the population, which invested about 7-11% of capital investments in 
2010-2014. 

Financial investments and investments in human capital development undertaken by 
business entities and individuals are insignificant given their lack of confidence in the domestic 
financial market and its low level of development, stimulating tax levers, as well as the 
imperfection of the legislative and institutional environment. In addition, the size of foreign 
investments and innovations is insufficient for the modernization of the domestic economy. 
Therefore, the issues of improving tax regulation in the direction of stimulation of the specified 
types of investments are becoming urgent. 

In the course of comparison of tax tools and results of investment activity, it has been 
established that in general tax regulation of investments in Ukraine is ineffective. Correlation-
regression analysis made it possible to establish a weak correlation between the size of tax 
privileges with the corporate income tax and the capital and financial investments carried out by 
legal entities, the values of the correlation coefficient of which were 0.3039 and 0.1065. This gives 
grounds for considering tax exemptions from this tax (which are reduced to the narrowing of the tax 
base of certain economic entities) as an ineffective tool of tax incentives for legal entities. Instead, 
as a result of the correlation between the amount of the tax deduction from the personal income tax 
and the amount of capital and financial investments and investments in the development of human 
capital made by individuals, it has been established that such a preference somewhat simulates the 
population to the last two of these types of investments. 

At the same time, the average correlation between tax breaks for each analyzed tax and 
budget revenue losses indicates that they are small. In the view of this, VAT and land tax 
deductions for agricultural producers, aircraft, shipbuilding and other strategic industries need to be 
preserved and optimized in order to eliminate tax evasion practices. There is also a need to improve 
the tax tools for stimulating the innovations of legal entities due to their low level of investment, on 
the one hand, and great importance in terms of promoting economic development based on the 
innovation vector, on the other hand. 
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ANTI-CRISIS MANAGEMENT AS A BASIS FOR IMPROVING FINANCIAL 

ACTIVITIES OF THE ENTERPRISE 
Abstract. The article substantiates that one of the ways to improve the financial state of the 

enterprise is to choose the right anti-crisis strategy that would ensure the reduction of financial 
problems, bankruptcy risks and liquidation of the enterprise, and coordination of management 
decisions with practical actions, which will highlight the priority of problems and ensure 
improvement in the conditions of the crisis; It is proven that the use of anti-crisis measures should 
be comprehensive, while continuing research is obligatory; It was found out that the main anti-crisis 
measures for enterprises should be: reduction or optimization of expenses, effective use of 
marketing and personnel policy, correct use of planning processes, optimization of budgeting, etc.; 
The application of anti-crisis measures at each stage of life cycle of the enterprise is proposed; in 
particular, at the stage of establishment of the company, a strategy for the promotion of the product 
on the market, as well as a price and communication strategy, should be developed in a phased 
manner; At the stage of recovery of the enterprise for prevention of a crisis situation, it is necessary 
to use an effective and professional management system, if necessary, to attract qualified 
specialists; At the stage of maturity, the purpose of the use of anti-crisis measures is to stabilize the 
situation and prevent the reduction of the market segment; The stage of reorganization or 
bankruptcy is characterized by the use of measures aimed at optimizing budgeting; it was 
established that the achievement of positive results from the use of anti crisis management tools can 
be provided for their integrated application and purposeful coordination of actions between the 
employee and the manager, a clear sequence of tasks, urgency of decision-making, etc.; The 
importance of the practical use of crisis management is the optimization of the economic nature of 
its use, which can be detected through continuous monitoring of the enterprise environment using a 
complex of marketing research, methods of strategic analysis and control. 

Keywords: crisis, anti-crisis management, financial stabilization, stages of the 
company’s life cycle, strategic analysis, controlling. 
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АНТИКРИЗОВЕ УПРАВЛІННЯ ЯК ОСНОВА ВДОСКОНАЛЕННЯ ФІНАНСОВОЇ 

ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА 
Анотація. Обґрунтовано, що одним із шляхів поліпшення фінансового стану підприємства 

є вибір правильної антикризової стратегії, яка б гарантувала зниження  фінансових проблем, 
ризиків банкрутства та ліквідації підприємства, координацію узгодження управлінських рішень із 
практичними діями, виявляла пріоритетність проблем і забезпечувала поліпшення діяльності в 
умовах кризи. Доведено, що вживання антикризових заходів має бути комплексним, обов’язковим 
при цьому є здійснення постійних досліджень. З’ясовано, що основними антикризовими заходами 
для підприємств повинні стати: зменшення чи оптимізація витрат, ефективне використання 
маркетингової та кадрової політики, правильне використання процесів планування, оптимізація 
бюджетування тощо. Запропоновано застосування антикризових заходів на кожному з етапів 
життєвого циклу підприємства, зокрема, на стадії створення підприємства повинна бути чітко 
поетапно розроблена стратегія просування товару на ринок, а також цінова та комунікаційна 
стратегія; на стадії підйому підприємства для попередження кризової ситуації потрібне 
використання ефективної та професійної системи управління, за потреби залучення 
кваліфікованих спеціалістів; на стадії зрілості мета вживання антикризових заходів полягає у 
стабілізуванні ситуації та недопущенні зменшення ринкового сегмента; стадія реорганізації чи 
банкрутства характеризується використанням заходів, спрямованих на оптимізацію 
бюджетування. Установлено, що досягнення позитивних результатів від використання 
інструментів антикризового управління можна за комплексного їх застосування та 
цілеспрямованого узгодження дій між працівником і керівником, чіткої послідовності виконання 
поставлених завдань, терміновості ухвалення рішень тощо, важливе значення при практичному 
використанні антикризового управління має оптимізаційний економічний характер його 
застосування, що може бути виявлено шляхом постійного моніторингу середовища підприємства 
із використанням комплексу маркетингових досліджень, методів стратегічного аналізу і 
контролінгу. 

Ключові слова: криза, антикризове управління, фінансова стабілізація, етапи 
життєвого циклу підприємства, стратегічний аналіз, контролінг. 
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АНТИКРИЗИСНОЕ УПРАВЛЕНИЕ  
КАК ОСНОВА СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ ФИНАНСОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ПРЕДПРИЯТИЯ 
Аннотация. Обосновано, что одним из путей улучшения финансового состояния 

предприятия является выбор правильной антикризисной стратегии, которая бы 
гарантировала снижение финансовых проблем, рисков банкротства и ликвидации 
предприятия, координацию согласования управленческих решений с практическими 
действиями, проявляла приоритетность проблем и обеспечивала улучшение деятельности в 
условиях кризиса; доказано, что применение антикризисных мер должно быть комплексным, 
обязательным при этом является осуществление постоянных исследований; выяснено, что 
основными антикризисными мерами для предприятий должны стать: уменьшение или 
оптимизация затрат, эффективное использование маркетинговой и кадровой политики, 
правильное использование процессов планирования, оптимизация бюджетирования и и др.; 
предложено применение антикризисных мер на каждом из этапов жизненного цикла 
предприятия, в частности, на стадии создания предприятия должна быть четко поэтапно 
разработана стратегия продвижения товара на рынок, а также ценовая и коммуникационная 
стратегия; на стадии подъема предприятия для предупреждения кризисной ситуации 
требуется использование эффективной и профессиональной системы управления, при 
необходимости привлечение квалифицированных специалистов; на стадии зрелости цель 
принятия антикризисных мер заключается в стабилизации ситуации и недопущения 
уменьшения рыночного сегмента; стадия реорганизации или банкротства характеризуется 
использованием мер, направленных на оптимизацию бюджетирования; установлено, что 
достижение положительных результатов от использования инструментов антикризисного 
управления возможно при комплексном их применении и целенаправленном согласовании 
действий между работником и руководителем, четкой последовательности выполнения 
поставленных задач, срочности принятия решений и т.п., важное значение при практическом 
использовании антикризисного управления имеет оптимизационный экономический 
характер его применения, что может быть обнаружено путем постоянного мониторинга 
среды предприятия с использованием комплекса маркетинговых исследований, методов 
стратегического анализа и контроллинга. 

Ключевые слова: кризис, антикризисное управление, финансовая стабилизация, 
этапы жизненного цикла предприятия, стратегический анализ, контроллинг. 

Формул: 0; рис.: 3; табл.: 0; библ.: 17. 
 
Introduction. The worsening of the economic and political situations in the country, rising 

inflation and rising unemployment lead to a deterioration in the financial position of the activity of 
the enterprises. Without a proper management system, the situation with regard to the possibility of 
an enterprise’s existence on the market under such difficult circumstances is critical. Therefore, 
there is a need to use a system of anti-crisis measures, which allow to keep market positions a little 
longer and endure the “difficult days” for the enterprise.  

Anticrisis management is one of the means of development of domestic enterprises, which 
allows to react effectively to changes that threaten their normal functioning. However, many 
enterprises lack a coherent anti-crisis strategy aimed at ensuring a stable and successful 
implementation of financial and economic activity.  

Effective use of anti-crisis management measures can increase production volumes, stabilize 
financial revenues, improve the status of receivables, and ensure the viability of enterprises in 
difficult economic situations.  

The issues of crisis management are devoted to the research of such economists as I.O. 
Blank, E. Boyko, S.A. Buryy, A.I. Kovalov, I.N. Karpun, L.O. Ligonenko, S.A. Sazhienko, V.V. 
Shevchuk and others. However, there is no single approach to the interpretation of the essence of 
the concept of anti-crisis management, and this impedes the introduction of effective measures to 
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prevent crisis phenomena in enterprises. In addition, the need to introduce a mechanism for crisis 
management, adapted to the specifics of the economic environment of domestic enterprises. 

Analysis of research and problem statement. The purpose of the study is to justify the 
choice of an optimal anti-crisis management strategy for a modern enterprise. 

Anticrisis management of the enterprise should be considered as one of the specific control 
systems related to the management of financial and economic activity of the enterprise, its financial 
stability and solvency  This is a continuous process of identifying signs of crisis phenomena and 
preventing their spread and stagnation of the enterprise development, which is carried out 
throughout the period of its operation.  

The analysis of professional sources has shown the existence of various approaches to the 
introduction of anti-crisis management in the activities of enterprises. Notes that there is always a 
risk in management, because the socio-economic system develops cyclically, dynamically changing 
external environment, the ratio of managed and unmanaged processes and identifies certain external 
and internal factors that determine the need for crisis management [2]. Tulenkov N.V. argues that 
any management of the organization should be anti-crisis [3].  

In the perspective of this study Buryy S.A. Substantiates the methodological tools of anti-
crisis management and highlights the main aspects of anti-crisis management tasks in the areas of 
strategic management, efficiency of management of enterprise’s personnel, innovative 
development, investment and marketing policies [4].  

In our opinion, the use of anti-crisis measures is necessary at every stage and life cycle of 
the enterprise. After analyzing the work of domestic and foreign scientists, we note that they 
characterize several stages of the life cycle of the enterprise  In particular, Flamholts E. in his work  
Argues that the company’s life cycle is characterized by seven stages: a new venture, expansion, 
professionalism, consolidation, diversification, integration, decay, and renewal [12].  

Believes that enterprises pass 5 life cycle stages [13] and highlights the stages of birth, 
formation, development, maturity and decline. A slightly smaller number of stages – fourReveals 
Ligonenko L., which the author called: lifting, inhibition of development, crisis and recovery [14].  

Particular attention should be paid to the combination of strategy and tactics, the adoption of 
a correct strategic decision, and the receipt of reliable information data that are studied and used in a 
time-limited environment with a view to undertaking a radical restructuring of the enterprise. The 
management of the firm is compelled to make decisions or to take emergency measures to prevent a 
crisis or to implement measures aimed at resolving the crisis [15]. It should be noted that for an 
enterprise it is important to identify the crisis in the early stages. 

Research results. One of the areas of business success and improvement of its financial 
position is the choice of the optimal anti-crisis management strategy.  

The policy of anti-crisis financial management is a part of the overall financial strategy of 
the company, which consists of developing and using a system of methods for the preliminary 
diagnosis of the threat of bankruptcy and the mechanisms of financial rehabilitation of the 
enterprise, providing its protection from bankruptcy [16].  

The main purpose of crisis management is the achievement of stable high financial results, 
expansion of the market segment and ensuring a stable position on it.  

The use of anti-crisis measures makes it impossible to create financial problems, reduces the 
risks of bankruptcy and liquidation of the company, coordinates agreed management decisions with 
practical actions, facilitates adjustment to the market environment and access to new markets, 
substantiates the priority of problems, provides improvement in crisis operations with minimization 
of costs.  

It should be noted that the processes of crisis management should be carried out 
continuously without interrupting of practical actions and researches, since the bankruptcy of the 
enterprise is not an instantaneous phenomenon, it is being born and matured gradually. Stages of 
development of anti-crisis strategy enable the selection of optimal anti-crisis strategy for the 
enterprise (Fig. 1).  
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Fig. 1. Stages of development of anti-crisis strategy of an enterprise 
Source: research by authors 
 
The enhancement of the financial condition of activity of enterprises is possible using such 

anti-crisis measures:  
1. Reduction or optimization of the costs may be manifested in:  the use or introduction of 

new innovative technologies by the enterprise;  the reduction or optimization of administrative and 
transport costs;  the use of cheaper materials;  the introduction of non-waste production 
technologies;  the studying of the reasons for the shortage and reduction of the cost through the 
contraction of the losses from the deficiency;  the optimization of budgeting;  the reduction of the 
material and labor complexity of products;  the optimization of the organizational structure to 
reduce the cost of the management apparatus.  

2. Effective use of the marketing system in order to increase the volume of sales through:  
the sales promotion;  the use of advertising and promotional campaign;  the introduction of a clear 
distribution system.  

3. Optimization of taxation consists in: the reduction of tax payments during the tax period;  
the minimization of tax burden;  the maximum allowable increase in tax payments per unit of 
increase in financial result.  

4. The rigidity of personnel policy of the company, consisting of:  the employee’s ability to 
make decisions and a high level of responsibility for these decisions;  “man” should be the head of 
an enterprise, as well as his positive psychological state, social security, etc., but not finances;  the 
maximum trust in the employee and delegation of authority;  the interest of the company’s 
managers in the development of personnel;  the use of motivational measures.  

5. Provision of the positive net cash flow, which is manifested in:  the reduction of the 
volume of consumption of financial resources;  the formation of optimal measures aimed at 
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improving the financial situation, which depends on the sphere of activity, management system, 
market conditions, etc.  

Improvement of the effectiveness of the planning system lies in balancing of the principles 
of self-organization and control, the relationship between all business units and staffing.  

The correct and effective enterprise management system at all stages is to optimize the 
number of management and production personnel, taking into account norms and real needs of the 
enterprise.  

The chosen strategy of improving the enterprise management system should take into 
account:  goals and principles of enterprise development;   the level of effective decision making 
and the coordination of information flows with the processes of their practical implementation;  
integrated management system of the automated production process.  

Improvement of the quality of the basic information by tracking the sources of receipt and 
the form of information submission; development and implementation of the own system of 
“information circulation” based on the creation of its own information system, monitoring and 
analysis of the level and quality of meeting the information needs of specialists, departments and 
other structural divisions of the enterprise.  

We believe that reliable information will provide the right managerial decision.  
Optimization of budgeting should be aimed at financial results, on the one hand, and 

liquidity — on the other. Future financial results (profits, losses) are estimated by drawing up the 
budget of incomes and expenses for all types of usual business activities of the company, which are 
expected in the planned period. Important elements of the budgeting system are the choice and 
development of the primary budget, which captures the planned values of the factor that most 
restricts the activity of the enterprise. The type of the primary budget depends on the specifics of the 
financial and economic activity of the enterprise and the potential for attracting resources. The basic 
link of the budgeting system are partial budgets that are formed in accordance with the principles of 
specialization and decomposition and cover certain parts of the company’s cash and income (for 
example, budgets of structural units, cost centers or revenues, functional budgets in terms of 
individual expenses, etc.).  

Carrying out prevention of crisis measures, which is characterized by independent 
professional activity. The main goal is to prevent the possibility of crisis occurrence and overcome 
them in the activities of material and financial enterprises  It is common knowledge that the normal 
financial condition of the enterprise is achieved through the rational use of assets, minimization of 
costs, good management and coordinated work of like-minded people [17].  

Anticrisis management should, above all, ensure financial stabilization at the enterprise. 
Elimination of defects of the company with the use of anti-crisis management is possible in the 
following actions (Fig. 2).  

We believe that anti-crisis management should keep control of the financial situation at the 
enterprise and ensure timely adoption of optimal adequate situation solutions, ensure timely 
elimination of possible problems with their phased decision. The actions of the manager when using 
the methods of crisis management should be aimed at the priority payment of financial obligations, 
focusing on the benefits of the enterprise, expanding the range and increasing production volumes.  

The process of anti-crisis management is cyclical: diagnostics – marketing – planning – 
management decision – organization of its implementation – motivation – accounting of results – 
control – diagnostics, etc. to the complete exit of the company from the crisis.  

It is always possible to prevent a crisis, if it is set early or if there are measures proposed and 
put into practice that will lead the company to a proper level of development in a timely manner, 
will not allow a decline in production. It is important to keep track of the financial position of the 
company, taking into account quarterly changes. The constant monitoring of the situation will 
enable the identification of the early manifestations of the crisis and the maintainance of the 
financial stability on time, which ensures successful operation of the company in the market. 
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Fig. 2. Model development of crisis management 

Source:  research by authors 
 
 
To timely diagnose the crisis we suggest using anti-crisis measures at each stage of the 

company’s life cycle (Fig. 3).  
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Fig. 3. Anti-crisis measures at each stage of the lifecycle of the company 
Source: research by authors 
 
Having analyzed the works of scientists and having studied the practical part of the activity 

of enterprises, we consider that the life cycle of the enterprise takes place in four stages: creation, 
rise, maturity and bankruptcy (reorganization), which most fully correspond to the activities of 
modern enterprises. We believe that at each of the proposed stages, it is necessary to use a series of 
measures that are adequate to one or another stage.  

We propose to apply measures of crisis management at each stage of the life cycle of the 
enterprise, the realization of which may change certain conditions or situation in general.  

In addition, we believe that there are a number of factors on which the company has no 
particular influence. These include: political, economic, regulatory, environmental and tax systems. 
Although these factors are not constant, they are changing, but only after a rather long time.  

The stage of establishment of the enterprise is characterized by a rather low level of the 
onset of the crisis. Since when managers leave the market, marketers carefully study competitors, 
potential customers, their requirements and needs and preferentially use the right strategy to move 
the product to the market. It is important to choose the right price and communication strategy.  

The life cycle the companyCrisis 

Market 

The study of 
competitorsStre

Attraction of qualified 

Creation 

Rise 

Maturity 

Bankruptcy 
(reorganization) 

Ex
te

rn
al

 fa
ct

or
s (

co
m

pa
ny

 h
as

 n
o 

in
flu

en
ce

) 
In

te
rn

al
 fa

ct
or

s (
co

m
pa

ny
 h

as
 

 

Tax system 

Political 

Economical 

Regulatory and 
legal 

Ecological 

Social 

Technological 

Innovational 

Organizational 

Financial 

Rational 
use of financial 

resources 

Effective 
management system 

The optimal pricing 
strategy 

Optimization of 
budgeting 

Leasing of excess 
facilities 

Effective 
communication 

policy 

109



The stage of recovery of the enterprise is characterized by the choice of optimal planning 
strategy, attracting new market segments, launching new products and expanding the range of 
customers and distribution channels. The use of anti-crisis measures at this stage is characterized by 
rational use of financial resources of the enterprise, including both own and attracted, it is necessary 
to increase the demand by developing an effective strategy of marketing communications. To 
prevent a crisis we propose the use of an effective and professional system of management, if 
necessary, to attract qualified specialists. Maturity stage is characterized by a significant decrease in 
sales volumes, high pressure from competitors, stabilization of demand for its products. The main 
purpose of using the anti-crisis measures is to stabilize the situation and prevent a decrease in the 
market segment.  

The stage of reorganization or bankruptcy is characterized, in the first case, by the 
rationalization of financial expenditures, optimization of budgeting, and, if necessary, the lease of 
an unnecessary space, the sale of individual buildings, etc. In the second case, an enterprise, in the 
course of any action, receives losses that are quite high, has arrears on credit payments and wages. 
In this case, we propose to liquidate such an enterprise or to sell the enterprise at the maximum 
biggest possible price and at the same time receive at least some profits.  

A special role in the implementation of anti-crisis measures is the factor of time, on which 
depends the timely delivery of cash, the adoption of an optimal solution at a particular moment, etc.  

A huge role belongs to the employees themselves and the collective of the enterprise as a 
whole, meaning the timely delegation of authority, the optimal amount of time spent on a specific 
task, the level of definition of its clarity and formulation, availability of information base and 
necessary technical means, ways of achieving quantitative and qualitative indicators, etc.  

Of great importance in the practical use of crisis management is the optimization of the 
economic nature of its application. This can be detected by continuous monitoring of the enterprise 
environment with the use of a set of marketing research, methods of strategic analysis and control. 
The system nature of this will be the identification of the relationship and logical sequence of 
economic phenomena, the effectiveness of the management decisions, the search for new 
opportunities and the elimination of threats.  

Conclusions. The results obtained during the research prove that in order to prevent a crisis, 
enterprises should use anti-crisis measures, which will allow to increase production volumes, 
stabilize financial revenues, improve the state of receivables and ensure the viability of the 
company in a difficult economic situation.  

In order to improve the financial situation, it is necessary to use anti-crisis measures, which 
prevent the onset of the crisis and the emergence of financial problems, reducing the level of risk. 
The implementation of anti-crisis measures should be carried out comprehensively and with the use 
of constant research. The company has four main stages of its life cycle: creation, rise, maturity and 
bankruptcy (reorganization). We consider it necessary to use anti-crisis measures at each stage of 
the life cycle of the enterprise. The stage of establishment of an enterprise should provide with a 
clear-cut phase-out strategy for product promotion on the market, as well as a pricing and 
communication strategy. On the stage of lifting the company for warning the crisis situation the use 
of an effective and professional management system is required with the need to attract qualified 
specialists. At the stage of maturity the purpose of the use of anti-crisis measures is to stabilize the 
situation and prevent the reduction of the market segment. The stage of reorganization or 
bankruptcy is characterized by the use of measures aimed at optimizing the budgeting, in case of 
need to rent an unnecessary premises, sales of individual buildings, etc., or to sell the company as 
much as possible and obtain at least some profits.  

The achievement of positive results when using the tools of crisis management can be 
integrated with their application and purposeful coordination of actions between workers and 
managers, clear sequence of tasks, decisions urgency, etc.  

The prospects for further research in this area are considered to be the study of the impact of 
the above-mentioned anti-crisis measures at each stage of the life cycle to change the final financial 
result of the enterprise.  

 

110



Література 
1. Коваленко В. В. Антикризове фінансове управління у системі суб’єктів економічної діяльності: методи та 

інструменти оцінювання : монографія / В. В. Коваленко, М. В. Суганяка, В. І. Фучегі. — Одеса, 2013. — 381 с.  
2. Склабінська А. І. Формування та реалізація політики антикризового управління підприємством при загрозі 

банкрутства / А. І. Склабинская, О. Андручовa // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. — 
2005. — № 6. — Т. 2. — С. 194—197.  

3. Туленков Н. В. Модель менеджмента: традиционная или наступательная. Перспективный менеджмент 
современной организации / Н. В. Туленков // Персонал. — 1998. — № 2. – С. 41—45. 

4. Бурий С. А. Антикризове управління та управлінські рішення — підприємств малого бізнесу : монографія / С. 
А. Бурий, Д. С. Мацеха. – Хмельницький : ТОВ «Тріада-М», 2006. — 93 с.  

5. Карпун І. Н. Антикризові заходи на підприємстві: управління, стратегія, цілі та завдання : монографія / І. Н. 
Карпун. – Львів : «Магнолія-2006», 2008. — 440 с.  

6. Шалько В. І. Система діагностики кризи розвитку підприємства, визначення його санаційної спроможності / В. 
І. Шалько, В. О. Елізар’єв // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. — 2006. — № 2. — Т. 1. 
— С. 99—104.  

7. Шевчук В. В. Використання превентивного антикризового управління для стабілізації ринкової позиції 
підприємства  [Електронний ресурс] / В. В. Шевчук // Бізнес-інформ. — 2015. — № 5. — С. 248—250. — Режим доступу : 
http://www.business-inform.net/export_pdf/business-inform-2015-5_0-pages-264_268.pdf 

8. Booth S. Crisis Management Strategy. Competition and Change in Modern Enterprises / S. Booth. – London : 
Routiedge, 1993. – 13 p.  

9. Czerewko G. Marketingowe podejście do jakości produkcji jako podstawowego czynnika konkurencyjności / G. 
Czerewko, B. Szurgot // Marketing: wybrane obszary badawcze. Zbiór prac naukowych. — Lublin : Polichymnia, 2005. — Р. 49—
59.  

10. Pedler M. J. The Learning Company: A Strategy for Sustainable Development / M. J. Pedler, T. H. Boydell. — 
Maidenhead :  McGraw-Hill, 1998. — 309 p.  

11. Prusak L. Management Knowledge in Organizations / L. Prusak, H. Cohen. — New York : Free Press, 1997. — 249 p. 
12. Фламхольц Е. Управление стратегическими изменениями: от теории до практики / Е. Фламхолц, В. Рендл. – 

Москва : Эксмо, 2011. — 320 с.  
13. Ковальов А. І. Кризовий стан як об’єкт антикризового управління підприємством / А. І. Ковальов, С. В. 

Карташов // Вісник соціально-економічних досліджень : зб. наук.-практ. пр. / за ред. М. І. Зверякова та ін. — Одеса : 
Одеський економічний національний університет. — 2015. — Вип. 3. — № 58. — С. 103—112. 

14. Лігоненко Л. О. Антикризове управління підприємством: теоретико-методологічні засади та практичний 
інструментарій : монографія / Л. О. Лігоненко. — Київ : КНТЕУ, 2004. — 580 с.  

15. Науменко А. П. Антикризове управління підприємством [Електронний ресурс] / А. П. Науменко, Т. О. 
Гаврилко. — Режим доступу : http://www.nbuv.gov.ua/portal/soc_gum/ppei/2010_25/naumenko.pdf.  

16. Макаренко І. О. Алгоритм антикризового управління підприємством / І. О. Макаренко // Актуальні проблеми 
економіки. — 2005. — № 3. — С. 104—109.  

17. Сажієнкo С. А. Роль антикризового управління в запобіганні банкрутства підприємств [Електронний ресурс] / 
С. А. Сажієнко // Вісник Хмельницького національного університету. — 2009. — № 6. — Т. 2. — (Серія : Економічні науки). 
— Режим доступу : http://journals.khnu.km.ua/vestnik/pdf/ekon/2009_6_2/pdf/052-055.pdf. 

Стаття рекомендована до друку 24.09.2018                © Банера Н. П., Гелей Л. О., 
 Пилипенко С. М. 

 
References 

1. Kovalenko, V. V., Suhanyaka, M. V., & Fuchedzhy, V. I. (2013). Antykryzove finansove upravlinnya v systemi 
sub’yektiv ekonomichnoyi diyalnosti: metody ta instrumenty otsinyuvannya [The anti-сrisis financial management in the system of 
subjects of economic activities: methods and evaluation instruments]. Odesa [in Ukrainian]. 

2. Sklabinska, A. I., & Andrukhova, O. O. (2005). Formuvannya ta realizatsiya polityky antykryzovoho upravlinnya 
pidpryyemstvom pry zahrozi bankrutstva [The Formation and implementation of policy of crisis management under the threat of 
bankruptcy]. Visnyk Khmelnytskoho natsionalnoho universytetu. Ekonomichni nauky — Bulletin of Khmelnitsky National University. 
Economic sciences, 6 (2), 194—197 [in Ukrainian]. 

3. Tulenkov, N. V. (1998). Model menedzhmenta: tradytsyonnaya yly nastupatelnaya: Perspektyvnyy menedzhment 
sovremennoy orhanyzatsyy [Model of management: traditional or offensive from the point of view of management of the modern 
organization]. Personal — Staff, 2, 41—45 [in Russian]. 

4. Buryy, S. A., & Matsekha, D. S. (2006). Antykryzove upravlinnya ta upravlinski rishennya problemy pidpryyemstv 
maloho biznesu [Crisis management and management decisions of problems of small business]. Khmelnytskyy : TOV «Triada-M» 
[in Ukrainian]. 

5. Karpun, I. N. (2008). Antykryzovi zakhody na pidpryyemstvi: upravlinnya, stratehiya, tsili ta zavdannya [Anti-Crisis 
measures in the enterprise: management, strategy, goals and tasks]. Lviv : «Mahnoliya-2006» [in Ukrainian]. 

6. Shalko, V. I., & Elizaryev, V. O. (2006). Systema diahnostyky kryzy rozvytku pidpryyemstva, vyznachennya yoho 
sanatsiynoyi spromozhnosti [Diagnostics of crisis development of an enterprise, determine its remedial abilities]. Visnyk 
Khmelnytskoho natsionalnoho universytetu. Ekonomichni nauky — Bulletin of Khmelnitsky National University. Economic sciences, 
2 (1), 99—104 [in Ukrainian]. 

7. Shevchuk, V. V. (2015). Vykorystannya preventyvnoho antykryzovoho upravlinnya dlya stabilizatsiyi rynkovoyi 
pozytsiyi pidpryyemstva [The Use of preventive anti-crisis management to stabilize the market position of the enterprise]. Business-
inform — Business-inform, 5. Retrieved from http://www.business-inform.net/export_pdf/business-inform-2015-5_0-pages-
264_268.pdf [in Ukrainian]. 

8. Booth, S. (1993). Crisis Management Strategy. Competition and Changein Modern Enterprises. London: Routiedge.  
9. Czerewko, G., & Szurgot, B. (2005). Marketingowe podejście do jakości produkcji jako podstawowego czynnika 

konkurencyjności [Marketing approach to the quality of production as the main factor of competition]. Marketing: wybrane obszary 

111



badawcze. Zbiór prac naukowych — Marketing: selected research areas. Collection of scientific works. Lublin, Polichymnia, 49—
59. 

10. Pedler, M. J., & Boydell, Т. Н. (June 1, 1998). The Learning Company: A Strategy for Sustainable Development. 
Maidenhead: McGraw-Hill. 

11. Prusak, L., & Cohen, H. (1997). Management Knowledge in Organizations. New York: Free Press. 
12. Flamholts, E., & Randl, I. (2011). Upravlenie strategicheskimi izmeneniyami: ot teorii do praktiki [The Management of 

strategic change: from theory to practice]. Moscow: Eksmo [in Russian]. 
13. Kovalov, A. I., & Kartashov, S. V. (Ed. M. I. Zveryakov et. al.). (2015). Kryzovyi stan yak obiekt antykryzovoho 

upravlinnia pidpryiemstvom [The сrisis as the object of crisis management]. Visnyk sotsialno-ekonomichnykh doslidzhen — Bulletin 
of socio-economic studies, 58 (3), 103—112. Odessa: Odessa national economic University [in Ukrainian]. 

14. Lihonenko, L. O. (2004). Antykryzove upravlinnia pidpryiemstvom: teoretyko-metodolohichni zasady ta praktychnyi 
instrumentarii [Anticrisis enterprise management: theoretical and methodological principles and practical tools]. Kyiv: KNTEU [in 
Ukrainian]. 

15. Naumenko, A. P., & Gavrilko, T. О. (2010). Antykryzove upravlinnia pidpryiemstvom [Anticrisis enterprise 
management]. Retrieved from http:// http://www.nbuv.gov.ua/portal/soc_gum/ppei/2010_25/naumenko.pdf [in Ukrainian]. 

16. Makarenko, I. O. (2005). Alhorytm antykryzovoho upravlinnia pidpryiemstvom [The Algorithm of the enterprise crisis 
management]. Aktualnye problemy еkonomyky — Actual problems of economy, 3, 104—109 [in Ukrainian]. 

17. Sazhiyenko, S. A. (2009). Rol antykryzovoho upravlinnia v zapobihanni bankrutstva pidpryiemstv [The Role of 
anticrisis management in the prevention of bankruptcy of enterprises]. Visnyk Khmelnytskoho natsionalnoho universytetu — Bulletin 
of Khmelnitsky National University, 6. Retrieved from http://journals.khnu.km.ua/vestnik/pdf/ekon/2009_6_2/pdf/052-055.pdf [in 
Ukrainian]. 

The article is recommended for printing  24.09.2018                © Banera N. P., Heley L. O., 
 Pylypenko S. M. 

112



УДК 338.434 
Вдовенко Л. О. 

д.е.н., доцент, Вінницький національний аграрний університет, Україна 
e-mail: vdovenko_larisa@i.ua;  ORCID ID: 0000-0002-6283-2385 

Вдовенко С. А. 
д.с-.г.н., доцент, Вінницький національний аграрний університет, Україна 

e-mail:sloi@i.ua; ORCID ID: 0000-0003-4991-7234 
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ДЕРЖАВНОЇ ПОЛІТИКИ ФІНАНСОВОЇ ПІДТРИМКИ ТОВАРОВИРОБНИКІВ 

Анотація. Посилення процесів глобалізації та загострення проблем забезпеченості 
продовольчою продукцією населення світу потребують подальшого розвитку вітчизняного 
агропромислового комплексу України як  важливого  в стратегічному плані сектору 
економіки країни та його інтеграції в світову продовольчу систему. В статті наведена 
порівняльна характеристика аграрного сектору України і європейських країн. Встановлено 
причини низьких обсягів прямої державної фінансової підтримки аграріїв в порівнянні з 
іншими країнами та низької  активності залучення кредитних ресурсів в 
сільськогосподарське виробництво. Визначено переваги та недоліки існуючої моделі 
земельних відносин в Україні та її вплив на  розвиток сільськогосподарського виробництва. 

Встановлено, що аграрний сектор  є пріоритетним і стратегічним сектором економіки 
України, який впродовж останніх років  показує позитивну динаміку розвитку, є ефективним 
в порівнянні з іншими галузями та займає значну частку в експорті  сільськогосподарської 
продукції, тому є необхідність закріплення наявних результатів діяльності та збереження  
конкурентних позицій на світовому продовольчому ринку. Позиція аграрного сектора 
економіки в майбутньому залежить від рівня довготермінових інвестицій, його кредитування 
та  державної підтримки   сільськогосподарських  товаровиробників. Зроблено висновки, що 
відсутність  ринкового обігу  сільськогосподарських земель звужує можливості залучати 
додаткові фінансові ресурси в аграрний сектор економіки, а запровадження прозорого ринку  
землі сприятиме розвитку конкуренції та підприємництва в сільськогосподарському 
виробництві, створенню умов для формування ефективного власника на селі, а в умовах 
нестачі бюджетних ресурсів та кризи банківської системи України забезпечення  реальних 
можливостей для розвитку довгострокового кредитування товаровиробників. 

Ключові слова: ринок землі, інтеграція, АПК, фінансова підтримка, мораторій, 
інвестиційний процес, довгострокове кредитування 
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MANUFACTURERS 
Abstract. Strengthening the processes of globalization and exacerbating the problems of 

providing food products to the world's population will require further development of the Ukrainian 
agro-industrial complex of Ukraine as an important strategic sector of the country's economy and its 
integration into the global food system. The article gives a comparative description of the agrarian 
sector of Ukraine and European countries. The reasons of low volumes of direct state financial 
support of agrarians in comparison with other countries and low activity of attraction of credit 
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resources in agricultural production are established. The advantages and disadvantages of the 
existing model of land relations in Ukraine and its influence on the development of agricultural 
production are determined. 

It has been established that the agrarian sector is a priority and strategic sector of the 
Ukrainian economy, which has shown positive development dynamics in recent years, is effective 
in comparison with other branches and occupies a significant part in agricultural exports, therefore 
it is necessary to consolidate the existing results and maintain competitive positions on World food 
market. The position of the agrarian sector of the economy in the future depends on the level of 
long-term investments, its lending and state support of agricultural producers. It is concluded that 
the lack of market agricultural land circulation reduces the possibility of attracting additional 
financial resources to the agrarian sector of the economy, and the introduction of a transparent land 
market will promote the development of competition and entrepreneurship in agricultural 
production, creating conditions for the formation of an effective owner in the countryside, and in 
the absence of budget resources and Crisis of the banking system of Ukraine providing real 
opportunities for the development of long-term lending to commodity producers. 

Keywords: land market, integration, agroindustrial complex, financial support, moratorium, 
investment process, long-term lending.  
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СОСТОЯНИЕ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ АГРАРНОГО СЕКТОРА  

В КОНТЕКСТЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОЛИТИКИ ФИНАНСОВОЙ ПОДДЕРЖКИ 
ТОВАРОПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ 

Аннотация. Усиление процессов глобализации и обострения проблем 
обеспеченности продовольственной продукцией населения мира требуют дальнейшего 
развития отечественного агропромышленного комплекса Украины как важного в 
стратегическом плане сектора экономики страны и его интеграции в мировую 
продовольственную систему. В статье приведена сравнительная характеристика аграрного 
сектора Украины и европейских стран. Установлены причины низких объемов прямой 
государственной финансовой поддержки аграриев по сравнению с другими странами и 
низкой активности привлечения кредитных ресурсов в сельскохозяйственное производство. 
Определены преимущества и недостатки существующей модели земельных отношений в 
Украине, и ее влияние на развитие сельскохозяйственного производства. 

Установлено, что аграрный сектор является приоритетным и стратегическим сектором 
экономики Украины, который на протяжении последних лет показывает положительную 
динамику развития, является эффективным по сравнению с другими отраслями и занимает 
значительную долю в экспорте сельскохозяйственной продукции, поэтому есть 
необходимость закрепления имеющихся результатов деятельности и сохранения 
конкурентных позиций на мировом продовольственном рынке. Позиция аграрного сектора в 
будущем зависит от уровня долгосрочных инвестиций, его кредитования и государственной 
поддержки сельскохозяйственных товаропроизводителей. Сделаны выводы, что отсутствие 
рыночного оборота сельскохозяйственных земель сужает возможности привлекать 
дополнительные финансовые ресурсы в аграрный сектор экономики, а введение прозрачного 
рынка земли будет способствовать развитию конкуренции и предпринимательства в 
сельскохозяйственном производстве, созданию условий для формирования эффективного 
собственника на селе, а в условиях недостатка бюджетных ресурсов и кризиса банковской 
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системы Украины обеспечения реальных возможностей для развития долгосрочного 
кредитования товаропроизводителей. 

Ключевые слова: рынок земли, интеграция, АПК, финансовая поддержка, 
мораторий, инвестиционный процесс, долгосрочное кредитование. 

 Формул: 0; рис.: 2; табл.: 1; библ.: 15. 
 

Вступ. Посилення процесів глобалізації та загострення проблем забезпеченості 
продовольчою продукцією населення світу потребують подальшого розвитку вітчизняного 
агропромислового комплексу України як  пріоритетного і  стратегічного сектору економіки 
країни та його інтеграції в світову продовольчу систему. 

Мета статті полягає у визначенні ролі  АПК у розвитку економіки країни та 
необхідності державної фінансової підтримки з метою  збереження і закріплення 
конкурентних позицій на світовому продовольчому ринку.  

Аналіз досліджень та постановка завдання. Фінансовому забезпеченню та 
підвищенню ефективності розвитку аграрного сектору України приділена увага у працях 
Я.Гадзало [9], І.Кириленка [7],  Ю.Лупенка  [11],  М.Мартинюка [8]; Т. Майорової  [10], М. 
Федорова[12] та ін.  

Зважаючи на виникаючі труднощі в аграрній сфері  економіки України, пов’язані в 
недосконалою аграрною політикою  виникає необхідність у вирішенні існуючих проблем з 
метою створення  сприятливого економічного середовища для здійснення виробничо-
господарської діяльності сільськогосподарськими товаровиробниками. 

Результати  досліджень. Україна є однією із провідних аграрних держав, яка в 
рейтингу світових експортерів  за 2015-2016 рр. (за даними USDA – Міністерства сільського 
господарства США) займає 1 місце по  експорту  соняшникової олії, 3 місце –  по експорту 
ячменю, 4 – по експорту кукурудзи, 6 – по експорту пшениці і насіння олійних культур та  8 
– по експорту м’яса бройлерів [1]. 

Агропромисловий комплекс України (АПК) являє собою сукупність виробничо-
взаємопов’язаних підприємств з вирощування, зберігання, заготівлі, транспортування, 
переробки і реалізації сільськогосподарської продукції, а також обслуговуючих та 
допоміжних підприємств та організацій. Галузева структура  АПК включає в себе 
сільськогосподарське виробництво (рослинництво і тваринництво); галузі, що створюють 
матеріально-технічні засоби для галузей АПК  (сільськогосподарське машинобудування, 
виробництво засобів захисту рослин, мінеральних добрив, комбікормова і мікробіологічна 
промисловість, виробництво тари, спеціального устаткування і приладів для АПК та ін.) та 
галузі, що забезпечують переробку сільськогосподарської продукції (харчова 
промисловість). 

У галузевій структурі АПК України провідне місце займає сільське господарство, яке  
поширене на всій території України, роль якого визначається тим, що 70% території країни 
задіяно в сільськогосподарському  виробництві; продукція аграрного виробництва складає 
близько 12% ВВП; в аграрному секторі зайнято майже 70% працівників середнього віку; 
домінує рослинництво, на його частку припадає більше 70% усієї сільськогосподарської 
продукції; продукція АПК становить більше 40% товарного експорту. 

Характеристика аграрного сектора України в порівнянні з іншими країнами засвідчує, 
що площа, частка  земель сільськогосподарського призначення та частка сільського 
господарства у ВВП  є вищою в порівнянні з Німеччиною і Польщею, проте середня місячна 
заробітна плата в галузі є нижчою в сільському господарстві України в 8,6 раза в порівнянні 
з Польщею та в 14,5 раза в порівнянні в Німеччиною (таблиця 1). 

Порівнюючи обсяг  державної фінансової підтримки аграрного сектора в Україні  з 
наведеними країнами, можна стверджувати про високі обсяги  її надання в сільському 
господарстві європейських країн, що відповідно формує вищий рівень 
конкурентоспроможності європейської сільськогосподарської продукції, порівняно з 
вітчизняною. В країнах ЄС діє єдина сільськогосподарська політика, загальний обсяг 
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підтримки  аграрного сектора в цих країнах складає щорічно майже 60 млрд євро, а це 
близько 525 євро/га.  

Таблиця 1 
Порівняльна характеристика аграрного сектора економіки (2015 р.)*  

 

Показники Україна Польща Німеччина 

Сільськогосподарська земля, млн. га 42,7 18,7 16,7 

Частка земель сільськогосподарського призначення, % 73,8 59,8 46,7 

Частка сільського господарства у ВВП, % 11,9 2,6 0,5 

Зайняті у сільському господарстві, млн. осіб 2,5 1,4 0,6 

Працюючі в сільському господарстві / 1000 га с/г земель 59 75 36 

Середня місячна  заробітна плата, дол. США 169 1450 2454 

Фінансова підтримка держави, дол. США / га 26 325 418 
*Джерело: [2,3] 

 
В 2015 р. обсяг державної фінансової підтримки аграрного сектору України на 1 га 

становить 26 доларів США, тоді як в Польщі та Німеччині 315 та 418 доларів США або є 
нижчим  в 12,5 рази та в 16,1 рази відповідно. 

Про низький загальний обсяг державної підтримки сільського господарства в Україні 
порівняно з іншими країнами також свідчить оцінка підтримки виробника, що проводить 
Організація економічного співробітництва та розвитку: в ЄС 21% валової 
сільськогосподарської продукції компенсується  державою за рахунок  різних програм 
державної підтримки; в Туреччині  - 23%; РФ – 12%; Канаді – 11%; США – 7%; а в Україні – 
лише 1-1,5%. 

В Україні видатки на бюджетні програми розвитку сільськогосподарських 
товаровиробників (фінансова підтримка заходів здешевлення кредитів, фінансова підтримка 
заходів в АПК, підтримка садівництва, підтримка тваринництва, фінансова підтримка с.-г. 
товаровиробників)  впродовж 2013-2016 рр. скоротились з 816,753 млн грн. до 355,0 млн.грн 
або в 2,3 рази; витрати Аграрного фонду за цей же період скоротились з 521,398 млн грн до 
113,271 млн грн або в 4,6 рази. Із перерахованих  програм сталою  впродовж 2013-2016 рр. 
була підтримка тваринництва, хоча  її обсяги також  мали тенденцію до скорочення (з 721,0 
млн грн в 2013 р. до 50 млн грн в 2016 р. або в 14,4 рази). Впродовж 2013-2015 рр.  була 
відсутня стаття видатків державного бюджету на  фінансову підтримку заходів в АПК та 
(впродовж 2013-2016 рр.) на  фінансову підтримку сільськогосподарських  
товаровиробників. Бюджетом  2017 р. заплановано 210,0 млн.грн на підтримку 
тваринництва; 2973 млн грн - на підтримку сільськогосподарських товаровиробників та 55 
млн грн. - на підтримку заходів в АПК [4]. 

Основними причинами  недостатньої за обсягами прямої підтримки 
сільськогосподарського виробництва в Україні є хронічний дефіцит державного бюджету, 
фінансування програм за залишковим принципом та корупція. 

Ефективність аграрного сектору національної економіки України, насамперед 
відображає річна динаміка його результатів. Такими результатами є як абсолютні показники 
у натуральних і грошових одиницях (наприклад обсяг виробництва сільськогосподарської 
продукції, валова продукція сільського господарства, фінансовий результат аграрних 
підприємств тощо), так і відносні (рентабельність сільськогосподарського виробництва, 
продуктивність праці тощо). Зрозуміло, що головна мета державної аграрної політики 
полягає у забезпеченні та підвищенні ефективності аграрного сектору, а для її реалізації 
потрібне фінансування. Тому доцільно при розробці напрямів забезпечення ефективності 
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фінансування аграрного сектору економіки дослідити сукупний вплив динаміки, рівня 
виконання та структури бюджетних видатків Міністерства аграрної політики та 
продовольства України на результати розвитку аграрного сектору національної економіки [5, 
с.89]. 

Досить важливим в умовах трансформаційних змін в економіці України є 
гарантування на державному рівні стабільності та передбачуваності аграрної політики з 
метою формування більш сприятливого ринкового  середовища для  розвитку 
підприємництва на селі та  сільськогосподарського виробництва, оскільки впродовж 2001-
2016 рр. нестабільність економічної ситуації в країні призводить до коливань темпів 
сільськогосподарського виробництва та рентабельності (рис.1).  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Рис. 1. Темпи зростання сільськогосподарського виробництва та динаміка рентабельності сільськогосподарського  
виробництва  підприємств АПК України в 2001-2016 рр.  

Джерело: [6] 
 
Структура господарювання в Україні характеризується тим, що найбільша частка 

загальної  площі сільськогосподарських земель  -  35% (15,1 млн. га)  використовується 
домашніми господарствами та 45,4% (19,5 млн. га) використовується приватними 
сільськогосподарськими підприємствами. Різні такі сільськогосподарські підприємства 
належать одному власнику і є об'єднаними  у великі  агрохолдинги, які  обробляють близько 
6 млн. га сільськогосподарських земель та забезпечують 22% продукції сільського 
господарства України, зокрема експортуючи аграрну сировину, а саме зернові та олійні. 
Решта 17,2% (7,3 млн. га) належать центральним та місцевим органам влади (ці площі або 
взагалі не обробляються або використовуються не за сільськогосподарським призначенням) 
та 2,2% (0,9 млн. га) сільськогосподарських земель  обробляється державними аграрними 
підприємствами [2]. 

Діяльність агрохолдингів часто зводиться до максимального використання ресурсів в 
процесі тривалих за термінами контрактів здавання  в оренду землі власниками. Це часто 
призводить до деградації та  спустошення використовуваних земель і ресурсів [7].  

Порівнюючи розміри господарств в Україні в порівнянні  з іншими країнами, слід 
констатувати, що за даними на 2015 р. в Польщі найбільше  підприємств з розміром до 5 га, в 
Німеччині – 20-50 га, а в Україні – більше 100 га (рис.2). 

Так, в Євросоюзі  налічується близько 27 млн. виробників сільськогосподарської 
продукції, 97% з яких – це індивідуальні (сімейні) господарства. В Польщі таких 2,6 млн. 
Середній розмір господарств в Польщі – 6,5 га, в Німеччині – 45,7 га, тоді як в Україні – 
117,3 га. [8, с.22]. 
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Рис.2. Кількість сільськогосподарських підприємств за розміром  (2015 р.) 

Джерело: [2,3] 
 

В Україні із  населенням 42738 тис. осіб  припадає 39,4 тис. одиниць фермерських 
господарств, тоді як в Польщі  з населення в 38116 тис. осіб 2391 тис. одиниць фермерських 
господарств, в  Німеччині на 82218 тис. осіб – 371 тис. одиниць відповідно. 

Причому особливістю функціонування фермерських господарств в Україні є значно 
більша площа земельних угідь середньостатистичного господарства та найнижчий рівень 
щільності відносно кількості наявного населення [8, с.22]. 

Отже, в Україні пріоритетом сучасних ринкових відносин в АПК і відмінністю від 
європейських країн,  є створення великотоварних підприємств, що, на нашу думку, не сприяє 
розвитку тваринництва, виробництва різноманітної сільськогосподарської продукції, 
збереження родючості ґрунтів, яке  можуть забезпечити саме дрібнотоварні підприємства. 

Впродовж 15 років мораторію на ринок землі в Україні основною формою земельних 
відносин  є орендні договори з пайовиками, яких укладено 4,7 млн. на загальну площу 16,6 
млн га та  56 тис. договорів сільськогосподарських земель на загальну площу 2,5 млн га. 

Незважаючи на ефективність агропромислового виробництва в Україні впродовж 
останніх років, світове лідерство галузі в експорті окремих видів сільськогосподарської 
продукції, існуючі земельні відносини  через мораторій стримують розкриття 
невикористаного потенціалу  аграрного сектору економіки та  подальший успішний розвиток  
сільського господарства в умовах  євроінтеграції та зростання конкурентоспроможності 
країн.  

Найпростіші розрахунки, побудовані на зіставлені  врожайності, доводять  про 
недоодержання 3,3 млрд. дол. США щорічно або 43 млрд. дол. наростаючим підсумком з 
2004 року від дії мораторію. Крім того, дія мораторію призвела до суттєвих структурних 
перекосів в аграрному секторі. Вони проявляються в утворенні надвеликих аграрних 
формувань, десять найбільших з яких налічують у своєму землекористуванні  близько  3 млн. 
га земель, одержуючи монопольну ренту, постійно нарощує свій земельний банк [9, с.16]. 

Аналіз сучасних тенденцій формування порядку в аграрному секторі України показує, 
що гальмування розвитку земельної реформи заморозило взаємопов’язані синергетичні 
чинники розвитку аграрної сфери, через що сформувався специфічний уклад 
сільськогосподарської діяльності - від надзвичайно великих виробників, які вбачають певні 
ризики в розвитку земельної реформи, до фермерів, особистих селянських господарств та 
інших дрібних виробників, для яких держава не створила умов саморозвитку. Така ситуація 
призвела до прогресування монополізму, пригнічення дрібного виробника, однобічного 
експортоорієнтованого агропромислового виробництва, спотворення конкурентного 
середовища. Поглиблюються соціальні проблеми на селі та занепад сільських територій. 
Крім того, поза увагою залишаються шокуючі проблеми щодо охорони земель та збереження 
родючості ґрунтів [10,с.5]. 
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До переваг існуючої моделі земельних відносин в Україні  можна віднести зростаючі 
обсяги експорту зернових та стабільні надходження валютної виручки. В той же час до 
недоліків  слід віднести такі: ринок оренди  характеризується локальними монополіями; 
законодавство України сприяє перенасиченню  сівозміни олійними культурами; 
нерівномірна соціальна інфраструктура; переважання сировинної структури АПК, що  не 
генерує доданої вартості; перебування  держави за межами земельного ринку, не одержуючи 
податків і зборів від операцій із землею та не маючи можливостей забезпечити розвиток 
сільських територій  та стимулювання інвестицій. 

Про шкоду дії мораторію з купівлі-продажу земель на соціальну сферу наголошує 
Мартинюк М.П., який відмічає, що «скорочення населення України в основному  пов’язане з 
його сільською частиною, зменшення якої за останні 16 років становить 2,9 млн. осіб або 
18.1%, що на 60% перевищує темпи скорочення населення міст» [9, с.17]. 

Отже, на нашу думку, мораторій є не що інше як гальмівний механізм розвитку  
малого і середнього підприємництва на селі, яке має  стати драйвером  економічної 
активності, зайнятості сільського населення  та розвитку сільських територій. Блокування 
законодавством функціонування прозорого ринку землі  не дає можливості виконувати йому 
основні функції, серед  яких визначення реальної вартості  земельних ділянок,  
стимулювання ефективного використання землі, забезпечення мобільності її використання як 
фактора виробництва, що пов’язано із зміною структури виробництва і  можливістю 
альтернативного використання ресурсів. 

Важливим фактором впливу на розвиток аграрного сектору економіки є 
забезпеченість  фінансовими ресурсами  (в т.ч. кредитами банків). За різними оцінками в 
Україні частка банківського кредитування займає менше 20% обігових коштів аграрного 
сектора, в той час як у розвинутих країнах вона досягає  70%. 

Основними причинами низької активності залучення кредитних ресурсів у 
сільськогосподарське виробництво зі сторони позичальника є, перш за все,  відсутність 
ліквідної застави в позичальників, а з позиції кредитора обмежена кількість кредитних 
програм для малого і середнього бізнесу, операційні ризики банків при співпраці з 
підприємствами аграрної сфери. 

Тому стан фінансового забезпечення аграріїв характеризується   низькою часткою  
прямих іноземних інвестицій в сільське, лісове  та рибне господарство України   (на рівні 
1,2%); низькою часткою власного капіталу  (43,6%)  та вкрай низькою часткою наданих  
підприємствам АПК в загальній сумі  наданих кредитів в економіку (1,7%).  

Відсутність  ринкового обігу  сільськогосподарських земель звужує можливості 
залучати додаткові фінансові ресурси в аграрний сектор економіки. 

Лише ринок землі зможе пожвавити кредитування підприємств аграрного сектору 
економіки, а одним із можливих наслідків запровадження вільного обігу землі – є  
можливість давати землю під заставу. У широкому контексті  для України вже стало 
визначальним визнання земельного капіталу як об’єкта земельного обігу, що змусить усіх 
ставитися до землі не тільки як до виробничого ресурсу, але і як до потужного фінансового 
чинника, який забезпечить функціонування в єдиному ринковому середовищі всіх факторів 
виробництва, включаючи земельні ресурси [10, с.9]. 

Уповільнення інвестиційного процесу в Україні чималою мірою зумовлене також 
неефективною державною фінансово-кредитною політикою, пов’язаною із низьким 
професійним рівнем державного фінансового менеджменту, а також корупцією в державних 
органах виконавчої влади. Отже, несприятлива макроекономічна ситуація в Україні, яка 
спричинила зниження інвестиційної активності, потребує негайного формування ефективної 
фінансово-кредитної політики держави, вектори впливу якої мають бути спрямовані на 
зростання фінансового потенціалу всіх суб’єктів господарювання для впровадження 
капітальних інвестицій у модернізацію економіки, у тому числі зруйнованої подіями на сході 
країни [11]. 

Ще одним із важливих інструментів  державної  аграрної політики є  фінансова 
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підтримка здешевлення кредитів для підприємств АПК. Однак, спостерігається  зменшення її 
обсягів  в останні роки, а в  2013-2014 рр. взагалі пільгових кредитів не надавалось, тому  
сільськогосподарські угіддя при певних умовах можуть бути значним фінансовим ресурсом 
для підприємств аграрного сектора економіки.  

Інвестиційними перевагами сільського господарства України є: значна частка 
високопродуктивних ґрунтів (на Україну припадає  25% чорноземів світу); низькі витрати на 
робочу силу, особливо на кваліфікованих працівників; незначне оподаткування 
сільськогосподарського виробництва; зручне розташування щодо ринків збуту – Західної та 
Східної Європи, Близького Сходу та Центральної Азії. 

Підтримка розвитку АПК бюджетом 2016 та 2017 років засвідчує збільшення 
фінансування для малого і середнього підприємництва на селі, проте загалом на фоні 
економічної нестабільності, зростання інфляції, невизначеності вектору економічного та  
сільськогосподарського розвитку  така підтримка  аграрного сектору є виправданою, але 
недостатньою в плані того, що основу сільськогосподарського виробництва і збуту в Україні 
формують великотоварні підприємства, маючи розгалужену інфраструктуру, доступ до 
кредитних ресурсів та зовнішніх ринків збуту сільськогосподарської продукції. 

Тому на часі вирішення питання розвитку дрібних товаровиробників, що формують 
сільську зайнятість, внутрішню продовольчу безпеку та різноманітність асортименту 
сільськогосподарської продукції, в тому числі через запровадження ринкового обороту 
сільськогосподарських земель як джерела довгострокового кредитування підприємницької 
діяльності  реальних власників  на сільській території. 

Досвід розвинених країн, сучасні тенденції розвитку сільського господарства та 
сільських територій України чітко вказують, що запровадженню ринкового обігу земель 
сільськогосподарського призначення повинно передувати створення сприятливих умов для 
розвитку аграрної економіки, особливо в питаннях зваженого оподаткування, ефективних 
ринкових механізмів державної підтримки аграрного підприємництва, і іпотечного 
кредитування, формування ринкової інфраструктури, недопущення монопольних проявів, 
суттєвого обмеження тінізації аграрного ринку, максимального сприяння розвитку 
виробничої й обслуговуючої кооперації, страхування сільськогосподарських ризиків та 
інших складових ринкового розвитку [10, с.6]. 

На думку Лупенка Ю.О. [12, с.9]  факторами стримування формування і 
функціонування  ринкового обігу земель сільськогосподарського призначення є «зволікання 
щодо формування нормативно-правової бази з питань ринкового обігу земель 
сільськогосподарського призначення, несформованість його інфраструктури; брак сучасних 
даних державної інвентаризації земель за формами власності та суб’єктами господарювання; 
відсутність механізму консолідації земельних ділянок і його науково-методичного й 
інституційно-правового забезпечення; несформованість системи державного регулювання 
щодо формування і функціонування ринкового обігу земель сільськогосподарського 
призначення». 

Вирішальну роль у регулюванні ринку земель має відігравати  держава. За нею 
повинно залишатися право обмежень на ринковий обіг земельних ділянок, вилучення їх у 
разі нецільового використання та здійснення контролю за процесом ціноутворення на 
організованому земельному ринку, особливо на початкових етапах його запровадження [13, 
с.55]. 

В світовій практиці відомі різноманітні моделі  запровадження ринку земель, 
вивчення яких дасть можливість використати окремі елементи, оскільки повністю копіювати 
чиюсь модель неможливо.  Так, в Польщі максимальна площа земель, що може перебувати в 
одного власника становить 300 га, в Німеччині – 450 га. Крім того,  в цих країнах 
висуваються вимоги щодо фахової підготовки та фермерського досвіду.  

У Німеччині, де ринок  сільськогосподарських земель запроваджувався у кілька етапів 
тривалістю близько 10 років, за діючими нині правилами покупець має проживати або 
переїхати до місця покупки земельної ділянки для фермерства [9, с. 20]. 
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Для захисту інтересів українського товаровиробника, збереження селянського укладу 
суб’єктний склад покупців земельних ділянок сільськогосподарського призначення має 
обмежуватися виключно громадянами України, які мають досвід роботи у сільському 
господарстві та (або) відповідну освіту, намір самостійно вести сільськогосподарську 
діяльність та проживають в межах територіальної громади, де розміщена земельна ділянка  
[12, с. 12]. 

Також у більшості європейських країн на ринку земель  діють державні оператори. 
Вони мають різні назви й структуру  - Бюро, Агенція, Земельний фонд, однак у всіх випадках 
вони служать для того, щоб  балансувати інтереси учасників земельних відносин [14,15]. 

Висновки. Отже, сільське господарство є пріоритетною і стратегічною  галуззю 
економіки України, разом з тим,  в порівнянні із світовою практикою, рівень фінансової 
підтримки галузі залишається на досить низькому рівні. Впродовж тривалого періоду 
аграрний сектор економіки України  демонструє позитивну динаміку агропромислового 
виробництва, є ефективним в порівнянні з іншими галузями економіки та займає значну 
частку в експорті  продукції на ринки ЄС та інших країн, тому сьогодення вимагає  не тільки 
закріплення отриманих позитивних результатів діяльності цього сектору економіки, а й 
забезпечення якісного стрибка у його розвитку та збереження  конкурентних позицій на 
світовому продовольчому ринку.  

Позиція аграрного сектора економіки в майбутньому залежить від рівня 
довготермінових інвестицій, його кредитування та  державної підтримки   
сільськогосподарських  товаровиробників на рівні світової практики.  Нині є необхідність в 
фінансовій підтримці державою дрібнотоварного товаровиробника (в тому числі шляхом 
вільного доступу до дешевих кредитних ресурсів), здатного забезпечити внутрішні потреби 
населення країни в продуктах харчування та  зайнятість на селі, сприяти розвитку сільських 
територій,  охороні і ефективному використанню земель. В умовах нестачі бюджетних 
ресурсів та кризи банківської системи України запровадження прозорого ринку  землі 
сільськогосподарського  призначення  сприятиме розвитку конкуренції та підприємництва в 
сільськогосподарському виробництві, створенню умов для формування ефективного 
власника на селі,  забезпечення  реальних можливостей для розвитку довгострокового 
кредитування та оновлення матеріально-технічної бази  суб’єктів аграрного сектора 
економіки. 

Наявність  різноманітних  моделей земельних  відносин в світовій практиці доводить, 
що Україна має створити власну модель, яка сприятиме національним інтересам та потребам 
країни.  Національними інтересами  України в умовах  інтеграційних процесів  є 
нарощування прибутковості галузі сільського господарства та зростання експорту  шляхом 
перетворення держави з експортера сировини на експортера  переробленої 
сільськогосподарської продукції, що, в свою чергу, вирішуватиме актуальні питання  
зайнятості населення через створення додаткових робочих  місць та сприятиме  наповненню 
Державного бюджету як  основного джерела фінансової підтримки сільськогосподарських 
товаровиробників. На часі формування інфраструктури земельного ринку з відведенням 
активної участі  держави в ролі формуючого та контролюючого органу для  збалансування 
інтересів всіх учасників земельних відносин. 
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Abstract. The article is devoted to empirical testing of two initial hypotheses. The first is 
that the small business spreading in the Ukrainian economy would contribute to changing 
conditions of factor incomes distribution in favor of hired workers. The second is exactly such 
changes in the distribution of factor incomes (which is expressed by increasing in the share of labor 
costs in gross value added generated by leading types of economic activity) will contribute to the 
social efficiency increasing of economic activity. 

The processes of implementation of the potential of small business to mitigate the negative 
social consequences of the deterioration of the macroeconomic situation are researched in the 
article. The contribution of small business to the dynamics of the share of wages in the value added 
by main types of economic activity was determined and the compliance of the specified 
contribution to the potential of a small business to improve the realization of the interests of hired 
workers in the relations of factor incomes’ primary distribution was assessed. 

The method of "weighted differences" was used for quantitative estimation of the structural 
shifts impact on the aggregate for both sectors of large and small business indicators. The 
mentioned method was transformed according to the author’s technique in order to include in the 
calculations the value of a qualitative indicator by the reporting period against the base period. This 
allows us to assess the contribution of qualitative changes, occurring in the small and large business 
sectors, to the dynamics of the average characteristics of the factor incomes distribution, inherent to 
the leading types of economic activity in the Ukrainian economy. 

The obtained results did not confirm the first hypothesis and allowed to substantiate the 
conclusion that the spreading of small business by itself (which is not accompanied by qualitative 
changes in the role of human resources and improvement of conditions for its reproduction) does 
not allow to expect the improving conditions of employees’ access to the main source of 
qualification, professional and social mobility — high labor income. 
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ВПЛИВ ПОШИРЕННЯ МАЛОГО БІЗНЕСУ  

НА ДИНАМІКУ ЧАСТКИ ВИТРАТ НА ОПЛАТУ ПРАЦІ  
У ДОДАНІЙ ВАРТОСТІ ПРОВІДНИХ ГАЛУЗЕЙ ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ 
Анотація. Присвячено емпіричній перевірці двох вихідних гіпотез. Перша з яких 

передбачає, що поширення малого бізнесу в українській економіці здатне змінити умови 
розподілу факторних доходів на користь найманих працівників. Друга — що саме такі зміни 
розподілу факторних доходів (що виражається через зростання частки витрат на оплату праці 
у складі валової доданої вартості, генерованої провідними видами економічної діяльності) 
сприятимуть зростанню суспільної ефективності економічної діяльності. 

Досліджено процеси реалізації потенціалу малого бізнесу щодо пом’якшення 
негативних суспільних наслідків погіршення макроекономічної ситуації у країні. Визначено 
внесок малого бізнесу в динаміку частки оплати праці у складі доданої вартості за 
основними видами економічної діяльності та оцінено відповідність зазначеного внеску 
потенціалу малого бізнесу щодо поліпшення реалізації інтересів найманих працівників у 
відносинах первинного розподілу факторних доходів. 

Для виділення впливу структурних зрушень на загальні (за секторами великого і 
малого бізнесу) показники використано метод «зважених різниць», що використовується для 
виділення внеску процесів, що відбуваються в певному секторі (складовій частині об’єкта 
дослідження) у динаміку відносної характеристики відповідних процесів за всім об’єктом 
дослідження. Метод трансформований за авторською методикою для того, щоб включити до 
розрахунків значення якісного показника за звітний, а не за базовий період. Це дозволяє 
оцінити внесок якісних змін, що відбуваються в секторах малого і великого бізнесу, у 
динаміку середніх характеристик розподілу факторних доходів за провідних видами 
економічної діяльності в українській економіці. 

Отримані результати досліджень не підтвердили першу гіпотезу і дозволили 
обґрунтувати висновок, що поширення малого бізнесу (яке не супроводжується якісними 
змінами ролі людського ресурсу та поліпшенням умов його відтворення) не дозволяє 
розраховувати на поліпшення умов доступу найманих працівників до головного джерела 
кваліфікаційної, професійної та соціальної мобільності — високих трудових доходів. 

Ключові слова: валова додана вартість, пропорції розподілу, структурні зміни, 
специфіка малого бізнесу, частка витрат на оплату праці. 

Формул: 1; рис.: 0; табл.: 5, бібл.: 15. 
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ВЛИЯНИЕ РАСПРОСТРАНЕНИЯ МАЛОГО БИЗНЕСА  

НА ДИНАМИКУ ДОЛИ РАСХОДОВ НА ОПЛАТУ ТРУДА  
В ДОБАВЛЕННОЙ СТОИМОСТИ ВЕДУЩИХ ОТРАСЛЕЙ ЭКОНОМИКИ 

УКРАИНЫ 
Аннотация. Посвящено эмпирической проверке двух гипотез: распространение малого 

бизнеса в украинской экономике способно изменить условия распределения факторных 
доходов в пользу наемных работников; такие изменения распределения факторных доходов 
будут способствовать росту общественной эффективности экономической деятельности. 

Для оценки влияния структурных сдвигов на общие по секторам большого и малого 
бизнеса показатели использован метод «взвешенных разниц», трансформированный по 
авторской методике для того, чтобы включить в расчеты значение качественного показателя 
за отчетный, а не базовый период.  

Полученные результаты позволили обосновать вывод, что само по себе 
распространение малого бизнеса не позволяет рассчитывать на улучшение условий доступа 
наемных работников к высоким трудовым доходам. 

Ключевые слова: валовая добавленная стоимость, пропорции распределения, 
структурные изменения, специфика малого бизнеса, доля расходов на оплату труда. 

Формул: 1; рис.: 0; табл.: 5; библ.: 15. 
 
Introduction. The results of the national economy functioning canal ways be represented as 

an integral result of the two sectors work: the small business sector and the sector of large and 
medium-sized businesses1. That makes a methodological precondition for estimating the 
contribution of each sector to the integral overall results of national production. Such an assessment 
undoubtedly simplifies the complex real interaction between small and large businesses. In fact, the 
parameters of the small business functioning form the important conditions of the large business 
and vice versa: the models of economic activity, which are becoming widespread in the large 
business, significantly affect the conditions of the operation for small. Therefore, any separation of 
the certain sector contribution to the general economic results is conditional. However, this does not 
detract from the value of such separate assessment for analyzing the structural changes taking place 
in the economy. That is why, in our opinion, in order to form a well-balanced methodological basis 
for the development and implementation of the Government’s regulatory policy, important studies 
are aimed at clarifying the contribution of the small business sector to the dynamics of target 

                                                
1Here and elsewhere we will use term "large business" for the sake of convenience, taking into account the overall results of 

large and medium-sized businesses, i.e. describing the sector, which can also be defined as "the whole economy apart from small 
business" 
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indicators of the economy functioning, including those that characterize the distribution of value 
added by types of factor incomes and the conditions of implementation the hired workers’ economic 
interests. 

Analysis of research and problem statement. Connections between small business 
spreading and conditions of factor incomes distribution are researched in literature mainly in the 
context of the study on differences inherent to these sectors’ reactions to changes in macroeconomic 
and institutional conditions of economic activity. In particular, a number of models differently 
describing the reaction of large and small businesses to cyclical fluctuations in economic activity 
were built. Many works devoted to investigate forms of participation of each sector in shaping 
macroeconomic trends and specific of large and small businesses adaptation to the process of inter-
sectoral and intra-industry international trade [1—6]. 

Based on researches of the interaction between large and small business both foreign and 
domestic scientists consider the small business as more sensitive to adverse cyclical fluctuations 
and more dynamically captures new sectors and market niches, in times of major structural changes 
in the economy [7—9]. 

Empirical studies on the processes of creating and eliminating jobs as the basis of 
employment reproduction in large and small businesses, showed mainly higher activity inherent to 
small businesses in jobs creation, in upgrading their organizational and technical conditions and 
requirements for qualification characteristics of workers. In particular, a number of studies 
conducted in the late twentieth century were devoted to modeling the parameters of jobs creation 
and liquidation in sectors of small and large business. For example, in [10] was found that the gross 
rate of job creation is reduced in the Canada economy with moving from companies with smaller-
scale of economic activities to companies with larger scale.  

However, the studies of the link between the scale of enterprises business activity and 
qualitative parameters of employment did not reveal the advantages of small business comparing 
with the large business, concerning providing the higher productivity and remuneration of labor and 
the whole complex of characteristics the economic interests of employees implementation. T. 
Piketty emphasizes that larger-scale of capital creates preconditions for attracting the most skilled 
workers and makes it easier for the employer to provide the highest level of remuneration for a not-
numerous "top-managers", whose wages can significantly "tighten up" the average salaries inherent 
to the large business in in general [10]. 

Researches devoted to the role of small business’ employment in the reconstruction of the 
Ukrainian economy largely ascertain the significant underutilization of its potential for solving the 
employment policy tasks. In particular, despite the clear predominance of small businesses in total 
amount of jobs created, low average duration of their existence and worse than average economy 
qualitative characteristics of their functioning do not allow this sector make strong positive impact 
on the process of employment reproduction [10,11]. Highlighting a number of features inherent to 
small business in Ukraine and factors of their formation and spreading, domestic researchers are 
solidarity in assessing the role of small businesses as an important sphere of employment vacated 
by large and medium-sized enterprises, which however still has a very low productivity and the 
level of payment. Accordingly, the redistribution of total employment to small businesses in 
Ukraine may not cause a positive impact on the socio-economic efficiency of domestic production 
until there will be a radical qualitative changes in the functioning of small businesses and areas of 
self-employment that will reduce their lag behind in productivity and rate of return [13, 14]. 

However, the quantitative differences inherent to the employment characteristics of small 
and large businesses in Ukraine are much less explored in recent researches and changes in sphere 
of employment, occurring during the recent years require the updating of databases to take into 
account and estimate the trends that have emerged since the intensification of the reform and 
complication of the military-political situation in Ukraine. Therefore, the objective of this paper is 
to define the contribution of small businesses to the dynamics of the wage’s share in value added, 
generated by main industries of Ukrainian economy. And on this basis to determine the reasons, 
which have caused the deviation of such contribution comparing with the small business potential 
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for mitigating the negative effects of the deterioration of the macroeconomic situation in Ukraine. 
Research results. Authors have chosen the share of labor cost in value added as a dependent 

indicator, by following causes. This indicator provides an important characteristic of the realization 
economic interests of employees and reflects the small business impact on the employment 
characteristics. 

This choice is due, firstly, to the fact that this indicator provides the most comprehensive 
description of the factor incomes distribution between wage workers and recipients of property 
income. The canonical vision of this correlation suggests that the increasing of the share of labor 
cost in the value added indicates the equalization of the factor incomes distribution and the 
inclusion of the general population to beneficiaries from the growth of productivity and incomes. In 
the case of value added reducing, a reduction in the share of labor cost shows that the burden of 
deteriorating conditions for the resource reproduction is transferred mainly to wage earners and 
growth of such share shows that such burden is borne by the recipients of income from 
entrepreneurship and property. At the same time, the latter version corresponds to the "normal" 
distribution of functions among social groups: the nature of income from entrepreneurship and 
property itself and implies that during the periods of economic activity curtailment, their recipients 
should bear the burden of deterioration, leaving at least unchanged the real scale of labor 
remuneration. 

Based on this interpretation of dynamics of the share of labor cost in the industry’s value 
added, we will analyze the contribution of small business in the dynamics of this indicator by 
industries, concerning to which inner statistics data allows form the database for 2012—2015 years. 
The retrospective period covers the difficult for the Ukrainian economy years. In 2012, the growth 
rate of real GDP had come close to zero, and since 2013 — have become negative, against the 
backdrop of complexity political and military processes. During these years, the total number of 
employees in Ukrainian economy decreased by 18.32% and in the sphere of small business — by 
12.21%.The share of small business in the total number of employed in selected economy’s sectors, 
have increased from 40.99% in 2012 to 44.06% in 2015. During the same period, the average for all 
selected economy’s sectors share of labor costs in the value added has undergone a dramatic 
reduction. For enterprises of all sizes, this figure decreased from 21.5% to 14.1% and for small 
businesses only — from 29.9% to 14.43%. These figures show that the burden of unfavorable 
macroeconomic dynamics falls primarily on salaried employees, or, in other words — on the wider 
population, whose ability to invest in human capital is primarily define the entire set of positive 
changes in the economy. In this sense, the development of small business acquires a special 
significance in modern Ukraine, since this particular sphere of economy has the most powerful 
potential for mitigating the contradictions, inherent to the distribution of value added within various 
factor incomes.  

Therefore, we will try to investigate below “how the potential of small business to mitigating 
the negative social consequences of the macroeconomic situation’s deterioration is realized in 
various industries? In particular, we will determine the contribution of small businesses to the 
dynamics of the labor cost share in value added by major industries, and try to estimate how much 
this contribution meets the potential of a small business to improve the realization of the interests of 
hired workers in the relations of factor incomes’ primary distribution.  

To do this we will use the method of "differences", which is commonly used to separate 
contributions of processes occurring in a particular sector (the component part of the research 
object) in the dynamics of the relative characteristics of the corresponding processes throughout the 
object of research [15]. 

The formula provided by this method can be adapted to the figures of our study database as 
follows: 

ILCSh  = 
 = ,            (1) 

 
де:  ILCSh — index of labor cost share in value added as result of joint influence of corresponding 
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characteristics of small and large business; 
, – the labor cost share in value added, generated by small business of 

industry in corresponding year;  
, – the labor cost share in value added, generated by large business of 

industry in corresponding year;  
Applying this formula to “Agriculture, forestry and fishing” data for 2014—2015 we obtain 

the following results as given in the Table 1. 
Table1 

Estimation of the large and small businesses contributions to the dynamics of the labor cost share in 
the value added generated by “Agriculture, forestry and fishing” 

Figure’s name 
In sector of large business In sector of small business 

Growth rate due 
to the joint 

impact of small 
and large 
business 2014 2015 Growth 

rate 2014 2015 Growth 
rate 

Payroll 13275,8 11939,6 -10,06 4023,8 3314,9 -17,62 -11,82 

The labor cost share in value added 16,61 11,47 -30,96 7,63 7,01 -8,06 -25,64 
Weight for estimation of sector’s 
contribution 0,77 0,78  0,23 0,22   

Weighted growth rate of absolute 
size of labor cost,%   -7,72   -4,10  

Weighted growth rate of labor cost 
share in value added, %   -23,76   -1,88  

Source: calculated by authors on data by www.ukrstat.gov.ua 
 
According to Table 1, the share of labor costs in the value added of agriculture decreased 

significantly in 2015 compared to 2014 (this trend is also true for the longer period 2012—2015). 
Thus, on the whole, the share of labor costs in the sectoral value added fell from 13.06% to 9.71%, 
i.e. 25.64%. 

At the same time, the major share of such reduction was caused by the decreasing of the 
share of labor costs as part of the value added generated by the large business sector. Indeed, 
despite the fact that in the small business employed up to 40.5% (in 2014) of the total number of 
employees of the agriculture, the share of small business labor cost in total labor costs for this 
industry in 2015 does not exceed 22% . This indicates a significantly lower average salary in the 
small business sector, compared to a large business in agriculture. Accordingly, lower rates of 
reduction of the labor cost share in value added attributed to small agricultural businesses were 
weighed by a low proportion (0.23 - specific weight in 2014). As a result, according to our 
calculations, the contribution of small businesses to the reduction in the share of labor cost in the 
value added generated by whole agricultural sector, was is only 1.88% (against 23.76% of the 
contribution of large businesses). 

According to Table 2, in manufacturing, the share of labor costs declined in 2015 compared 
to 2014 by 18.2%, while the reduction in the absolute size of payroll was even higher (21.86%). 
Less reduction of the labor cost share compared with the absolute amount of labor costs is due to 
the reduction of the absolute size of value added in manufacturing. Despite the fact that the share of 
employed in sector of small business in the manufacturing has reaches 18.0%, the share of labor 
cost in the small business sector of manufacturing, in total labor cost of this industry does not 
exceed 6%, and in 2014 it was only 4%. In addition, in the small business sector, the rate of 
reduction observed on labor cost share in the industry’s value added is significantly lower than in 
the sector of large business (10.4% versus 18.2%). Accordingly, concerning to the small business 
sector of the manufacturing, lower reduction rates were weighed by the lower specific weight and, 
as a result, the contribution of small businesses to the rate of reduction of the labor cost share was 
only 0.37%, against the contribution of large business — 17.78%. 
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Table2 
Estimation of the large and small businesses contributions to the dynamics of the labor cost share in 

the value added generated by “Manufacturing” 

Figure’s name 

In sector of large business 
In sector of small business 

Growth rate due 
to the joint 

impact of small 
and large 
business 2014 2015 Growth 

rate 2014 2015 Growth 
rate 

Payroll 108788,8 84834,2 -22,02 4023,8 3314,9 -17,62 -21,86 
The labor cost share in value 
added 19,80 16,15 -18,44 12,75 11,42 -10,38 -18,15 

Weight for estimation of sector’s 
contribution 0,96 0,94  0,04 0,06   

Weighted growth rate of absolute 
size of labor cost,%   -21,23   -0,63  

Weighted growth rate of labor 
cost share in value added, %   -17,78   -0,37  

Source: calculated by authors on data by www.ukrstat.gov.ua 
 
According to the data given in the table 3 construction was the first industry, where the rate 

of reduction of the labor cost share in the value added of small businesses sector was higher than the 
similar rate for large businesses (13.7% vs. 9.1%), and the share of small businesses in the total 
labor costs of the industry was enough significant (28% in 2014 and 41% in 2015). Accordingly, 
the contribution of small businesses to the overall reduction in the labor cost share in the industry’s 
value added is only slightly lower than the contribution of the large business sector. Consequently, 
in construction, first, the potential of small businesses to influence the average indicators of the 
whole industry was the largest among the industries, covered by our research. Secondly, the 
influence of the dynamics inherent to the defining indicator of the realization economic interests of 
the hired workers in the small business on the average for the industry indicator was strongly 
negative: the rates of reduction inherent to the share of labor cost in the value added of the small 
business were higher than the similar rates inherent to the large business.  

 
Table3 

Estimation of the large and small businesses contributions to the dynamics of the labor cost share in 
the value added generated by “construction”* 

Figure’s name 

In sector of large business In sector of small 
business 

Growth rate 
due to the 

joint impact 
of small 
and large 
business 

2014 2015 Growth 
rate 2014 2015 Growth 

rate 

Payroll 7950,2 3650,79 -54,08 3133,5 2536,7 -19,04 -44,17 
The labor cost share in value 
added 15,80 14,36 -9,12 18,53 15,99 -13,71 -10,42 

Weight for estimation of 
sector’s contribution 0,72 0,59  0,28 0,41   

Weighted growth rate of 
absolute size of labor cost,%   -38,79   -5,38  

Weighted growth rate of labor 
cost share in value added, %   -6,55   -3,88  

Source: calculated by authors on data by www.ukrstat.gov.ua 
 

According to the data given in the table 4, an example of the positive orientation of the small 
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business impact on the dynamics of the labor cost share in the industry’s value added is given by 
“Wholesale and retail trade” — the only surveyed industry, where in the small business sector, the 
labor cost share in value added has increased. And although this increase was due to the excess of 
the rates of reducing the added value of the sector over the pace of reducing the absolute size of 
labor costs, the general characteristics of the realization of the interests of hired workers in the 
industry was under positive influence of trend observed in small business sector.  

Table4 
Estimation of the large and small businesses contributions to the dynamics of the labor cost share in 

the value added generated by “Wholesale and retail trade”* 

Figure’s name 

In sector of large business In sector of small business Growth rate 
due to the 

joint impact 
of small and 

large 
business 

2014 2015 Growth 
rate 2014 2015 Growth 

rate 

Payroll 27249,1 23775,9 -12,75 10200,0 8281,9 -18,81 -14,40 

The labor cost share in value added 8,73 8,44 -3,39 10,34 13,43 29,90 5,67 
Weight for estimation of sector’s 
contribution 0,73 0,74  0,27 0,26   

Weighted growth rate of absolute 
size of labor cost,%   -9,27   -5,12  

Weighted growth rate of labor cost 
share in value added, %   -2,47   8,14  

Source: calculated by authors on data by www.ukrstat.gov.ua 
 
If the fall in the labor cost share in the value added for large businesses resulted in a 2.47% 

reduction in the average for “Wholesale and retail trade; repair of motor vehicles and motorcycles”, 
then the growth of such share in small business caused the increasing in 8.14%. Accordingly, the 
positive impact of the small business offset the reduction in the share of labor cost recorded in the 
large business, which also resulted in positive growth rates in whole industry: the increasing in the 
labor cost share in the value added of trade was 5.67%. 

The calculations carried out according on the data of “Transportation and storage, postal and 
courier activities” (below — “Transport”) showed that a significant reduction in the labor cost share 
in the added value of “Transport” was mainly due to the worsening of the conditions for the 
implementation economic interests of hired workers in the sector of large business of this industry 
are shown in Table 5. 

Table5 
Estimation of the large and small businesses contributions to the dynamics of the labor cost share in 

the value added generated by “Transportation and storage, postal and courier activities” 

 
Figure’s name 

In sector of large business In sector of small business 
Growth rate 

due to the joint 
impact of small 

and large 
business 

2014 2015 Growth 
rate 2014 2015 Growth 

rate 
Payroll 30811,3 27337,7 -11,27 2289,70 1980,8 -13,49 -11,43 
The labor cost share in value 
added 29,27 23,31 -20,36 15,00 14,71 -1,94 -19,08 

Weight for estimation of sector’s 
contribution 0,93 0,93  0,07 0,07   

Weighted growth rate of absolute 
size of labor cost,%   -10,49   -0,93  

Weighted growth rate of labor cost 
share in value added, %   -18,95   -0,13  

Source: calculated by authors on data by www.ukrstat.gov.ua 
 
In particular, in the large business sector, the share of labor cost in value added decreased by 

20.4%, while in the small business sector it was only 1.9%. However, despite the fact that the sector 
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of small business accounts for 27.4% (in 2014) to 25.5% (in 2015) of the total number of employed 
in the “Transport”, the share of small business in total labor cost of this industry varies between 
6.9% in 2014 and 6.8% in 2015. Accordingly, the low rates of reduction of the labor cost, observed 
in the small businesses were weighed by low specific weight and the decisive influence on the 
reduction of the average for this industry indicator had a sector of large business. Thus, the 
contribution of large business to reducing the labor cost share in the added value of “Transport” was 
-18.9% and small business — only -0.1%. 

In our opinion, the evidence suggests that in “Transport”, the small business, although 
characterized by significantly better conditions for the implementation of the hired workers’ 
interests concerning the value added distribution, however, did not have a significant potential for 
improving the average indicators for “Transport” due to the small specific weight of small 
businesses in total labor costs of this industry. 

Conclusions. According to the results of the analysis, we can separate two basic scenarios 
for the small businesses participation in the formation of average for industry characteristics of the 
implementation the of hired workers interests. 

The first suggests that small business is characterized by significantly better characteristics 
than the sector of large businesses, but a low specific weight of small businesses in the aggregate 
labor cost of industry, which does not allow small businesses to significantly affect the average for 
industry labor cost share in value added. This scenario was observed in such industries as 
“Transportation and storage, postal and courier activities”, "Manufacturing" and "Agriculture, 
forestry and fishing". The second scenario suggests that having a sufficiently large share in the total 
labor cost to significantly affect the average for industry proportion of value added distribution, a 
small business is not characterized by better than large conditions for the realization of hired 
workers interests: the rate of reduction the labor cost share in value added is close to a similar 
indicator of big business. 

Finally, such industry as "Wholesale and retail trade; repair of motor vehicles and 
motorcycles" was the only example where the positive impact of a small business offset the 
negative processes in large business sector. The increasing in the share of labor costs in value added 
was the result of the positive impact of small business where conditions for the hired workers 
interests realization have improved, unlike the large sector business, where the burden of curtailing 
the scope of economic activity was shifting mainly to hired workers. 
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Abstract. In the current conditions of development of European integration processes and 
strengthening of role of international economic relations, a significant role is played by customs 
policy and its effective implementation in the context of administering duties. The fiscal and 
regulatory component of customs duties plays an important role in shaping the financial resources 
of the state and enhancing the customs security of Ukraine. The theoretical and organizational 
principles for administering duties have been outlined in the article. Fiscal analysis of the formation 
of budgetary resources at the expense of import and export duties has been carried out. The article 
states that import duty is a common tool for regulation of foreign economic activity, along with this 
it increases the price of goods and reduces its competitiveness. The forecasting of budget revenues 
from the duty for the near future has been performed. The coefficient of collection of import and 
export duties has been calculated and its dynamics has been highlighted. It has been found that 
customs payments are characterized by a regularity of revenues, as the population often needs the 
consumption of goods and services. The monitoring of the taxation of foreign economic activity in 
Ukraine made it possible to find out that the fiscal function of custom duty appears to be 
insignificant in relation to other tax payments, but the nature of customs administration is 
manifested in its regulatory influence. It should be noted that the policy in the field of customs 
taxation of consumption should be flexible and take into account the peculiarities of socio-
economic development and the state of the consumer market in Ukraine. 

On the basis of identification of positive and negative features of the customs tax, measures 
to increase the efficiency of administration of customs duties to the budget have been formulated, 
among which, the main attention should be paid to simplifying customs clearance procedures, 
counteracting contraband and corruption facts, enhancing professional skills of the personnel 
capacities customs units of SFS of Ukraine and automating customs administration and regulation 
procedures. 
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ФІСКАЛЬНА ЕФЕКТИВНІСТЬ АДМІНІСТРУВАННЯ МИТА  
В УКРАЇНІ 

Анотація. У сучасних умовах розвитку євроінтеграційних процесів і посилення ролі 
міжнародних економічних зв’язків значну роль відіграє митна політика та її ефективна 
реалізація в контексті адміністрування мита. Фіскальна та регулятивна компонента мита 
відіграє важливу роль у формуванні фінансових ресурсів держави та посиленні митної 
безпеки України. Висвітлено теоретичні та організаційні засади адміністрування мита. 
Проведено фіскальний аналіз формування бюджетних ресурсів за рахунок адміністрування 
ввізного і вивізного мита. Зазначено, що імпортне мито є поширеним інструментом 
регулювання зовнішньоекономічної діяльності, поряд з цим, воно збільшує ціну товару і 
знижує його конкурентоспроможність. Здійснено прогнозування бюджетних надходжень від 
мита на найближчу перспективу. Розраховано коефіцієнт збираності ввізного та вивізного 
мита і висвітлено його динаміку. Виявлено, що митним податкам властива постійність 
надходжень, зважаючи на наявність сталої потреби населення у споживанні товарів та 
послуг. Моніторинг оподаткування зовнішньоекономічної діяльності в Україні дав 
можливість з’ясувати, що фіскальна функція мита проявляється в незначних обсягах щодо 
інших податкових платежів, однак природа адміністрування мита проявляється в його 
регуляторному впливі. Варто констатувати, що політика у сфері митного оподаткування 
споживання має бути гнучкою і враховувати особливості соціально-економічного розвитку і 
стан споживчого ринку в Україні. 

На основі ідентифікації позитивних і негативних властивостей митного 
оподаткування сформульовано заходи підвищення ефективності адміністрування мита до 
бюджету, серед яких основну увагу слід приділяти спрощенню оформлення митних 
процедур, протидії контрабандним і корупційним явищам, підвищенні фахових навичок 
кадрового потенціалу митних підрозділів ДФС України, автоматизації процедур митного 
адміністрування і регулювання.  

Ключові слова: фіскальна політика, митне адміністрування, ввізне мито, вивізне 
мито, зовнішньоекономічна діяльність, коефіцієнт збираності податків. 

Формул: 1; рис.: 3; табл.: 0; бібл.: 10. 
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ФИСКАЛЬНАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ АДМИНИСТРИРОВАНИЯ ПОШЛИНЫ  

В УКРАИНЕ 
Аннотация. В современных условиях развития интеграционных процессов и 

усиления роли международных экономических связей значительную роль имеет таможенная 
политика и ее эффективная реализация в контексте администрирования пошлины. 
Фискальная и регулирующая компонента пошлины играет важную роль в формировании 
финансовых ресурсов государства и усилении таможенной безопасности Украины. 
Освещены теоретические и организационные аспекты администрирования пошлины. 
Проведено фискальный анализ формирования бюджетных ресурсов за счет 
администрирования ввозной и вывозной пошлины. Отмечено, что импортная пошлина 
является распространенным инструментом регулирования внешнеэкономической 
деятельности, наряду с этим она увеличивает цену товара и снижает его 
конкурентоспособность. Осуществлено прогнозирование бюджетных поступлений от 
пошлины на ближайшую перспективу. Рассчитан коэффициент сбора ввозной и вывозной 
пошлины, а также освещено его динамику. Выявлено, что таможенным налогам свойственна 
стабильность поступления, несмотря на наличие постоянной потребности населения в 
потреблении товаров и услуг. Мониторинг налогообложения внешнеэкономической 
деятельности в Украине дал возможность выяснить, что фискальная функция таможенных 
платежей проявляется в незначительных объемах по отношению к другим налогам, однако 
природа администрирования пошлины проявляется в его регуляторном влиянии. Следует 
констатировать, что политика в сфере таможенного налогообложения потребления должна 
быть гибкой и учитывать особенности социально-экономического развития и состояние 
потребительского рынка в Украине. 

На основе идентификации положительных и отрицательных свойств таможенного 
налогообложения сформулированы меры повышения фискальной эффективности 
администрирования пошлины, среди которых основное внимание следует уделять 
упрощению оформления таможенных процедур, противодействию контрабандным и 
коррупционным явлениям, повышению профессиональных навыков кадрового потенциала 
таможенных подразделений ГФС Украины, автоматизации процедур таможенного 
администрирования и регулирования. 
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Introduction. The social transformations that have been carried out in Ukraine in recent 

years are accompanied by the reform of all spheres of state functioning, influencing the internal and 
external economic processes. As a result of this impact, not only the social ideology and the 
philosophy of public administration, but also the construction of the domestic institutional model of 
foreign economic relations in the system of global economic interactionshave been modified. 

So far, the full functioning of the economy of any state, is directly dependent on the level of 
its participation in the system of world economic relations in the field of international trade, capital 
flows, labour, information technologies, development of innovative projects of new technological 
structures, characterizing not only the level of development of foreign economic activity, but also 
the degree of satisfaction of national interests, priorities for the development of regions, industries, 
economic stability and the financial security of the state. 

In this context, the achievement of a number of desired effects of transformational reforms, 
in particular raising the technical level of production, attracting additional sources of investment, 
increasing the level of competitiveness of domestic enterprises, restructuring the economy, raising 
the standard of living of the population, maintaining state fiscal security is directly dependent on the 
level of efficiency of the state regulation of foreign economic activity. In this perspective, the 
regulatory mechanisms of customs taxation play an important role. The special sharpness and 
urgency of the problem of searching for new principles and bases for taxing foreign economic 
processes, determining the ways and prerequisites for using their economic and fiscal potential, 
necessitate an in-depth analysis of the fiscal efficiency of administering duties as a regulator of 
foreign economic activity. 

Analysis and statement of the research problem. 
Many works of classics have been devoted to the study of customs duties and customs 

policy, among which there are J. Keynes, P. Krugman, S. Linder, A. Marshall, J. Mill, D. Ricardo, 
A. Smith and other researchers. Among contemporary Ukrainian scientists, it is necessary to 
highlight the works of such scientists and specialists as N. Arkhireiska, I. Berezhniuk, A. 
Voitseshchuk, O. Hrebelnyk, O. Zaporozhets, Yu. Ivanov, I. Ivashchuk, A. Krysovatyi, V. 
Naumenko, O. Novik, P. Pashko, V. Khomutenko, and others. 

However, despite a great number of works and significant achievements in this field, as a 
result of the constant shifts in geopolitical policy, the continual implementation of the standards and 
norms of the European Union, the customs policy, in particular the administration of customs 
payments, requires refinement and improvement. The methodology for assessing the fiscal 
effectiveness of taxation of foreign economic activities should take into account the actual changes 
in the tax and customs process in accordance with the current conditions. In terms of European 
integration processes the prospects for the effective development of regulatory systems of foreign 
economic activity demand further study. It is important to identify the factors of favourable and 
unfavourable influence on the effectiveness of administering duties. 

Therefore, the purpose of the work is to ground the procedures for collecting customs duties 
to the budget and identify the factors of influence on the efficiency of administering duties in 
modern and promising conditions.  

Results of a research study. The issue of the effectiveness of administering customs 
payments by the customs departments of the State Fiscal Service of Ukraine, despite the external 
simplicity and speed of the implementation of customs procedures (set of customs formalities) and 
customs control, has an extraordinary impact on the dynamics of growth of the country's economic 
potential and regulation of exports and imports of goods. 

The duty is interpreted through the prism of the instrument for regulating foreign economic 
activity (FEA) as a compulsory special type of customs revenue collected by the customs authorities 
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of the country when the goods are imported into or exported from its customs territory and is an 
integral condition for such importation or exportation in accordance with the law. The amount of 
the duty is determined by the customs tariff [1], containing lists of goods subject to duty, and duty 
rates. 

Despite the fact that the main purpose of the duty is to protect the domestic producer 
nowadays the fiscal role of customs duties is positioned as a result of artificial increase in the cost 
of imported goods, which is also a source of replenishment of budgetary funds. In Ukraine, such 
types of duty rates are applied [2, p. 41]: 

- ad valorem duties (set as a percentage of the customs value of the goods); 
- specific duties (fixed as a fixed fee (in monetary terms) per 1 unit of the product or its 

weight) 
- combined duties (combination of the first and second methods of customs taxation). 
The considered customs rates have both inherent advantages and disadvantages. Let's 

consider this issue from a fiscal point of view. Ad valorem duty at first glance guarantees the 
elasticity of receipt, depending on fluctuations in prices in foreign markets. However, it increases 
both fiscal and regulatory risks (in cases when goods at dumping prices fall into the domestic 
market), if the customs does not correctly determine the tax base - the customs value of the goods. 
To reduce these risks, a specific duty is used, which at any customs value of the goods does not 
allow reducing the income per unit below a certain level. 

In our opinion, an increase in the specific rates of duty over ad valorem dutyindicates a 
significant level of government distrust to the customs authorities, and, consequently, their 
corruption and low professional activity of customs officials and low technical equipment of 
customs posts. 

In addition, when establishing specific rates, the social justice of customs policy is lost, and 
accordingly, the tax burden on less well-off increases. For example, if a specific duty rate is set for 
one category of goods of various price groups (economy class, business class, premium class) this 
leads to a much greater relative increase in prices for cheap goods than for expensive ones. 

As far as combined duty rates are concerned, they are intended to reduce the risks of 
fluctuations in prices and ineffective customs operations, since they are based on an indicator that is 
more fiscally effective at the present time. 

In order to protect the economic interests of the country and its domestic market from non-
quality goods or unfair competition (as well as in other cases stipulated by law), goods imported or 
exported may temporarily be subject to special types of duties: special, anti-dumping and 
countervailing duties [3]. 

One of the most common instruments for regulation of foreign economic activity is the 
import (import) duty. In accordance with the proposed classification of the customs tariff, the 
import duty and entrance duty on their economic nature are equivalent concepts. It is charged on 
goods and other items when they are imported into the customs territory of the country. Although 
the import duty is the most popular way of the system of economic instruments for regulating 
foreign economic activity, its share in the structure of customs payments often is not the most 
significant part; so, the charges for the value-added tax significantly exceed the income from duties 
when importing goods. Determining the impact of customs duties on the overall level of commodity 
prices in the country is much more difficult than calculating the rise in prices for imported goods. 
However, some authors [4, 5], having carried out such calculations, prove that the losses of 
consumers from the general increase in domestic prices, which was the result of the application of 
the import duty in economically developed countries, were 4-5 times higher than the amount of the 
mobilized duty. 

Returning to the definition of fiscal effectiveness of the duty, we note that for the period 
from 2011 to 2017, the dynamics of the entrance duty to the budget of Ukraine was characterized by 
ambiguity, having an increasing character in 2011-2013, 2015, 2017 and a drop-down in 2014 
(minor), as well as in 2016 (significant - almost 2 times compared to the previous year).In total, in 
2017, the state budget raised 23.9 billion entrance duties or 3.81% of the total amount of tax 
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revenues, which indicates an insignificant fiscal role of the entrance duty in the structure of tax 
revenues. However, the increase in revenues from the entrance duty in 2017 compared with the 
previous period indicates by 1.2 times an increase in the fiscal function of the duty in this period 
(see Figure 1) [6]. 

Based on the data presented, we will try to predict the entrance duty rate for 2018. To do this 
we use the approach of forming a trend mathematical model, which is carried out on the basis of the 
least squares method. The user chooses the type of trend (type of function), and the program 
synthesizes the trend equation of this type, which gives the smallest sum of the squares of the 
difference between the experimental data and the values calculated according to the synthesized 
equation. According to the constructed trend equation, interpolation and extrapolation (forecast 
calculation) of data can be performed [7, p. 86]. 

Substituting the time value (t) in the mathematical model, we get the forecasted value of the 
entrance duty for 2018. So for the forecasted expected value of the budgetary entrance duty for a 
period of time - 2018, the trend equation will take the form: 

y = -0,4461x2 + 6,4575x + 2,0843 
If R2 = 1, then the regression line for 100% explains the variation in Y. If R2 = 0, the model 

does not explain anything in variation Y. However, R2 is usually between these limits. It is believed 
that fitting the model is better the more R2 is closer to 1. 

The insignificant value of the criterion R2 = 0.39 is probably connected with the dynamic 
jump of the indicator in 2015, in the final forecasted expected entrance duty for 2018 will be 25,2 
billion UAH. 

Figure 1 graphically depicts the empirical and calculated series of data on the amount of 
entrance duty to the state budget.

 
 

Fig. 1. Dynamics of entrance duty import to the State budget, UAH billions. 
Source: constructed on the basis of [6, 7] 
 
As for the dynamics of export duty revenues in 2011-2017, we note that fiscal efficiency is 

insignificant in relation to total tax revenues, but there is a growing trend in 2014-2017, after a rapid 
decline in 2011-2013. In particular, in 2017 the amount of export duty in the structure of the State 
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Budget was 0,64billion UAH. (See Figure 2). For the forecasted expected value of the budget 
revenue of the export duty for a period of time - 2018, the trend equation will look like: 

y = 0,0877x2 - 0,7494x + 1,7057 
The increase in the value of the criterion R2 = 0,69strengthens the dependence of the 

projected variables, and the revenue from the export duty in 2018 is more likely to amount to UAH 
1.33 billion. (see Figure 2). 

 
 

Fig. 2. Dynamics of entrance duty import to the State budget, UAH billions. 
Source: constructed on the basis of [6, 7] 
 
Traditionally, analyzing the state of receipts in the State Budget of Ukraine, they always 

compare “planned” and “actual” indicators. However, it is extremely important that the planned 
accomplishments are carried out in a legitimate way. If, according to legislative norms, only UAH 
100 billion is to be received, for example, and the plan is UAH 150 billion, then all possible ways to 
achieve the plan should not be sought. It is through the establishment of reliable income indicators 
that it is possible to effectively analyze the results of their fluctuations, while relying on changes in 
the economy [8, p. 965]. 

In this aspect, an important role is played by the Tax Collection Coefficient (TCC), which 
characterizes the trend of implementing a tax collection plan [9]: 

TCC =  Рп
Пп

                                                                (1) 
whereРп - the amount of taxes that actually is going and comes to the corresponding budget, 

UAH, 
Пп - the planned or estimated amount of tax revenues to the corresponding budget for the 

similar period, UAH. 
With this approach, if analyzed in 2011-2017, the collection rate for import duties was less 

than one in 2013 and 2014, while in other periods it exceeded the unit that is a positive 
phenomenon. The export duty collection rate was less than one unit in 2011-2013, and starting in 
2014, it is more than one, with the highest indicator of 2.75 in 2014 (see Figure 3). 
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Fig. 3. Dynamics of the coefficient of collection of import and export duties in 2011-2017 
Source: constructed on the basis of [6, 8, 9] 
 
Thus, the analysis of the taxation of foreign economic activity in Ukraine made it possible to 

find out that the fiscal function of customs duties manifests itself in insignificant amounts in 
relation to other tax payments, but the nature of administering the duty manifests itself in its 
regulatory influence. Along with this, it is necessary to identify the main positive and negative 
properties of the import and export duties. 

The positive features of administering duties can be attributed to the following: 
- duty as well as the excise tax on imported goods and VAT from imported goods is 

characterized by a high rate of receipt to the budget, as their transfer occurs before or immediately 
after the submission of the customs declaration for customs clearance; 

- duty is insured against the risk of non-payment in the case of unprofitable activities, since 
it does not depend on the profit of the enterprise. Existing cases of significant amounts of actual 
non-payment of duties are more due to a deliberate violation of customs rules and actual 
understatement of the customs value of exported (imported) goods; 

- taxes are characterized by the consistency of revenues, taking into account the constant 
need of the population in the consumption of goods and services. Certain structural shifts in the 
sources of their receipt can arise only from the reasons that form the structure of individual and 
group consumption (change in the level of solvency of the population, price distortions under the 
influence of internal and external factors, etc.); 

- the duty is characterized by the independence of the revenues in the territorial aspect, 
since the goods moved across the customs border of can be delivered to any point of the customs 
territory of Ukraine, and payments to be fully allocated to the State Budget of Ukraine, although the 
main amount of customs clearance is carried out in large customs authorities (for example, a larger 
volume of import flow and corresponding amounts of customs payments comes from the customs 
offices of the SFS of Ukraine in the Kyiv and Odesa oblast); 

- the state is able to regulate the level of consumption by the population of certain groups 
of goods imported (exported) from (into) the customs territory of Ukraine via customs taxation of 
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foreign economic activity and carry out the protection function of certain sectors of the national 
economy that produce these goods; 

- duty as an indirect tax does not form the end-user of the imported product of the so-called 
“fiscal” syndrome, that is less noticeable for it, since it is not paid as a tax, but by the inclusion in 
the price of the goods being bought. On the subject of the same FEA the syndrome is distributed 
practically to the full extent, as payment of the duty takes place before or at the moment of 
submission of the Customs declaration to the customs clearance, and exerts direct pressure on the 
financial status of the payer - the subject of foreign economic activity, especially if the duty has a 
prohibitive and protectionist nature. 

It should be noted that the level of positive manifestation of one or another feature of duty is 
not a stable value, but determined by the degree of development of the socio-economic system in a 
specific period of time. Moreover, what was an advantage in some conditions may be a 
disadvantage in others, and vice versa. 

Analyzing negative features of the duty, first of all it is necessary to single out the following: 
- payment of the duty is based on the correct definition of the tax base, that is the customs 

value of goods. In many cases, this amount is understated by the subjects of foreign economic 
activity, and therefore the State Budget of Ukraine receives less than a certain amount of customs 
payments (including a large amount of duty). The correct definition of customs value is one of the 
problems of customs and tariff administration at the present stage; 

- direct evasion from payment of customs duties in the form of such a destabilizing 
phenomenon of foreign economic activity as smuggling. Actually, therefore, customs authorities, 
together with other competent state authorities, carry out activities aimed at combating smuggling 
and violating customs regulations; 

- other drawbacks of customs duties include: relatively high cost of their administration (in 
comparison with direct taxes), insufficient efficiency in improving the structure of 
consumption, etc. [10, p. 125]. 

However, these shortcomings in the conditions of effective organization of the activities of 
fiscal authorities, aimed at creating favourable conditions for the development of foreign economic 
entities and accumulation of budgetary resources can be eliminated and warned, but to enhance this 
effect advisable lessons in the effective taxation of foreign trade operators in world practice. 

Conclusions. There is no doubt that the current mechanism of the system for administering 
customs payments is an important tool that should ensure the timely filling of the state budget, 
promote the development of foreign trade and the conduct of honest business within its territory and 
within the limits of the current legislation. 

The realities of globalization processes set before Ukraine the actual and difficult task of 
modernizing the customs service in general and improving the tools and mechanisms for 
administering the duty. Among the measures of such improvement it is expedient to distinguish the 
following: the establishment of customs rates for the maximum reduction of the share of raw 
materials in the structure of exports; further development of the partnership relations of the 
controlling bodies with citizens and subjects of foreign economic activity; simplification of customs 
procedures and regulation; implementation of effective methods for counteracting smuggling and 
corruption phenomena; ensuring the possibility of using the simplified customs clearance procedure 
for goods by trustedforeign trade operators; improvement of customs mediation; the formation of an 
effective system of staffing of the customs authorities with a decent pay. 

As well as improving the activities of customs authorities in the direction of automation of 
processes by directing all efforts to simplify and create favourable conditions for foreign trade 
operators, development of own e-customs and rational use of the best world experience from the 
implementation of the latest information and innovative technologies in the customs business. 
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PERFORMANCE OF SALES PERSON IN A SMARTPHONE MARKET  

IN TURKEY 
Abstract. Smartphone market is growing very quickly with embedding new technologies. 

Many global and local brands are entering aggressively to Turkish market. In Turkey, there are 
different channels for this business; technology superstores’, telecom retailer and mix retail 
channel. Mainly 3 technology chains have around 200 important shops. Telecom retail channel has 
around 8.000 shops with different operators and different owners which needs long-term 
investment, Mix channel also has around 11.000 independent stores which needs high field force 
investment to contact with all independent dealers. We may say that technology superstores seems 
more suitable for fast growing brands, Because technology superstore channel has only 200 stores 
with high capacity which can be controllable more easily. 

All brands are looking for a way to raise their sales and make the correct sales activities to be 
able to compete in the competitive smartphone market. Due to sales person is one of the key points that 
faces the consumer in the shops and ends the sales, companies positioning sales person (promoters) in 
technology chain stores. Additional to positioning sales person, companies provide sales promotions to 
sales person as tool to increase sales performance. We may list sales promotions as; price discount, 
bundle gift, marketing activities -to attract customer to stores- sales person bonus incentive, in store 
marketing material and activities. Sales person is the first point that facing with consumer in the retail 
store. Furthermore we believe sales person’s opinion is very valuable while defining sales actions for 
the companies in smartphone market. In this study, survey is executed with sales persons (sales staff, 
promoter) to find out sales person idea to improve sales performance and budget allocation about shop’s 
sales activities. We believe this study will guide and help smartphone companies for planning their sales 
promotion & activities and sales budget allocation. 

Keywords: personel selling, sales promotion, sales person, bonus, sales incentives, retail, 
smartphone, sales performance. 
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РОБОТА ПРОДАВЦЯ НА РИНКУ СМАРТФОНІВ ТУРЕЧЧИНИ 
Анотація. Ринок смартфонів зростає дуже швидко, використовуючи нові технології. 

Багато світових та локальних брендів активно впроваджуються на турецький ринок. У 
Туреччині для цього бізнесу існують різні канали: гіпермаркети техніки, роздрібні 
телекомунікаційні продавці та змішана роздрібна торгівля. Переважно 3 мережі з збуту 
техніки налічують близько 200 важливих магазинів. Телекомунікаційний роздрібний канал 
має близько 8000 магазинів з різними операторами та різними власниками, які потребують 
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довгострокових інвестицій. Змішаний канал реалізації також має близько 11000 незалежних 
магазинів, які потребують великих інвестицій для контактів з усіма незалежними дилерами. 
Ми можемо сказати, що гіпермаркети техніки видаються більш зручнішими для 
швидкозростаючих брендів. Оскільки гіпермаркети техніки мають тільки 200 магазинів з 
великим обсягом, який можна легко контролювати. 

Всі бренди шукають спосіб збільшити свої продажі та зробити їх оптимальними, щоб 
конкурувати на ринку смартфонів. Завдяки продавцю, одним з ключових моментів, з яким 
стикається споживач в магазинах і закінчує продаж, це позиціонування компанії продавця 
(промоутера) в мережах магазинів техніки. Додатково до позиціонування продавця, компанії 
забезпечують стимулювання продажів для продавців як інструмент підвищення ефективності 
продажів. Основними джерелами стимулювання продажу, є: зниження ціни, подарунки до 
товару, маркетингова діяльність – для залучення клієнта до магазину – бонусне заохочення 
продавця, торгівельний маркетинговий продукт тощо. Продавець є першим, з ким стикається 
споживач у роздрібному магазині. Крім того, думка продавця дуже цінна при придбанні 
товару для компаній на ринку смартфонів. У цьому дослідженні, виконуються опитування 
серед продавців (співробітників відділу продажу, промоутерів), щоб дізнатись ідеї продавця 
про підвищення ефективності продажів та бюджету розподілу щодо торговельної діяльності 
магазину. Дослідження спрямоване допомогти компаніям продавцям смартфонів 
стимулювати продажі та підвищити ефективність діяльності, а також розподілу бюджету 
продаж. 

Ключові слова: персональна продаж, просування продажів, продавець, бонус, 
стимулювання продажу, роздрібна торгівля, смартфони, торгівельна діяльність. 
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РАБОТА ПРОДАВЦОВ НА РЫНКЕ СМАРТФОНОВ ТУРЦИИ 

Аннотация. Рынок смартфонов растет очень быстро, используя новые технологии. 
Много мировых и локальных брендов активно внедряются на турецкий рынок. В Турции для 
этого бизнеса существуют различные каналы: гипермаркеты техники, розничные 
телекоммуникационные продавцы и смешанная розничная торговля. Данное исследование 
направлено на помощь компаниям смартфонов для стимулирования продаж, а также 
распределения бюджета продаж. 

Ключевые слова: персональная продаж, продвижения продаж, продавец, бонус, 
стимулирования продаж, розничная торговля, смартфоны, торговая деятельность. 

Формул: 0; рис.: 1; табл.: 7; библ.: 21. 
 
Problem Statement in general form. Smartphone brands have increased their sales over 

the years. Especially starting from 2009 first quarter 35 million smartphones were sold worldwide 
in present day (in the first quarter of 2017) 432 million smartphones sold to end users. Total sales 
reached almost 1.5 billion in 2016 [18]. According to IDC report; Smartphone shipments have been 
forecasted to reach 1.53 billion units in 2017 and grow to 1.77 billion in 2021 [15]. 

Parallel to global smartphone market status, Turkey also becomes a potential market for 
smartphone business due to “monthly smartphone sales” exceeds the 1 million in average [19]. 
Thus, new global brands are entering to the market and competition is getting tough day by day in 
smartphone market in Turkey. Due to high competition in the market, brands are looking for a way 
to raise sales with efficiency [6]. 

144



In Turkey, there are different channels for this business for instance technology; 
superstores’, telecom retailing and retail channels. Technology superstores’ channel seems more 
suitable for fast growing brands based on the characteristics of these two channels. Mainly 2-3 
technology chains are with around 200 important shops. Telecom retailing channel needs long-term 
investment. Lastly smartphone retailer channel works around with 11.000 shops with different 
operators and different owners, which requires a successful franchise system.  

In technology stores, sales person recommendation is one of the key factors that affect 
customer purchase decision. Retail sales people performance is an important tool to create value for 
consumer and match the provided service or product with consumer needs in shops [6]. Hence, 
brands allocate sales person in these chain stores to catch and attract consumer for their products. 
These allocated sales persons make better sales deals in these stores. Because technology stores’ 
own staff are not concerned deeply for the customers of a specific brand. 

Sales person is also the first point that facing with consumer in the retail store. Furthermore 
we believe sales person’s opinion is very valuable while defining sales actions for the companies in 
smartphone market. So, aim of this study is; find out sales person idea to improve sales 
performance and budget allocation about shop’s sales activities.  

Analysis of recent research and publications Smartphone is a high valued complex 
product, which needs guidance and detailed explanation. Additionally, we may say that competitive 
market condition increases importance of personal selling on smartphone market.  

Personel selling has been seen as personal communication of information for persuasion of 
the customer by several researchers: Kotler P. [11] Adesoga A.[1], Futrell C. [7]. AMA takes it an 
oral presentation for potential buyers in purpose of sales [8]. In order to realize sales role, sales 
person performs several job functions during personal selling [17].  

Sales person is the first point of contact in business wise relationships and customer 
satisfaction activities which creates long lasting business relationship that will create high retention 
and profit. If there is a good compensation of the sales person this would make a positive impact on 
positive customer feedback, customer retention, and increased sales from current customers that 
would be beneficial for the company [12]. 

Several authors also suggests the nature of personal selling such as marketing in Kotler P. 
[10], personel selling evolved to four eras; production, sales, marketing, and partnering. In each of 
these eras, the role of salespeople differs and salespeople engage in different activities and need 
different sets of knowledge, skills and abilities to be effective [21]. 

Personal selling performance is more related personal capability and technical expertise as 
[9]. Sales person performance became critical important for the company performance to able to 
make this value for the customers [14]  

Despite the high demand for smartphones, the smartphone market is very dynamic and 
always have the need push to customers with promotions. The brands use sales promotions so that 
the products may differentiate themselves from their competitors and be more preferable for the 
consumers.  

Sales promotions are typically viewed as temporary incentives that encourage the trial of a 
product or service in Kotler P. [10]; Webster F. E. [20] in DelVecchio D., Henard D.H. & 
Freling,T.H. [5], Cummins J.&Mullin R. [4].  

The well-known definition of sales promotion was provided by Shrimp T.A.[16]; “the use of 
any incentive by a manufacturer or service provider to induce the trade (wholesalers or retailers) 
and/ or consumers to buy a brand and to encourage the sales person to aggressively sell it”.  

Sales promotion has also been defined as “a direct inducement that offers an extra value or 
incentive for the product to the sales person, distributors, or the ultimate consumer with the primary 
objectives of creating an immediate sale” [2]. Blattberg R.C. and Neslin S.A.[3] has defined a sales 
promotion as “an action-focused marketing event whose purpose is to have a direct impact on the 
behavior of the firm’s customer.”  

Setting Objectives. Smartphone products have complex technologies which needs to be 
explained to buyers during buying process. Firms are allocating sales person to their brands which 
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will increase the sales performance. Even individual performance can be linked personality and 
other factors however in our research we mainly focus how sales person thinks which promotion 
tool -how much - affect to their sales performance. So we want to find out the factors from point of 
sales person view for smartphone products and how sales person can improve their sales 
performance.  

Presentation of the main research material. Sales and sales force performance 
measurement studies generally focus on perceptional studies in the literature. Most of study do not 
rely on practice to measure sales performance. In our study we aim to get to know sales person sales 
performance with sales person approach and idea. We believe the findings of this research will be 
useful for planning of the sales actions in smartphone and other sectors.  

Our research model is Sales Performance Model (SPM) as Figure 1, We did not focus each 
action (bundle gift, discount and sales push) one by one, we just put each sales promotion in the 
survey and get to know sales person preferences for each application.  

 

 
Figure 1. Sales Performance Model (SPM) 

Source: Based on our research model 
 
- Firm is making the message exposure to consumer through:  

• SMS and in store communication (through sales person) for the bundle gift promotion.  
• with price discount in the stores.  
• with pushing consumer through sales person in the stores. 

- After consumer gets message exposure for different sales applications, we observed and 
check the sales person’s own ideas for allocation for their sales performance.  

- This will affect the sales quantity.  
Limitation of our Sales Performance Model (SPM): 

• Model is not considering consumer behaviour (consumer part in the model- gray 
colored).  

• Model’s assumption is other factors which affect sales performance are constant. 
• Promotion tool efficiency is not considered in the model. 
• Promotion actions are not applied in this research, only asked as question in the 

survey. 
• These results are the preferences of the sales person’s which means decisions are 

definitely not represent the companies. 
 

As explained previous sections, smartphone brands are allocating their own sales person in 
retail channels to catch consumers in stores which is competitive sales field. Around 500 sales 
persons are allocated by smartphone brands in technology superstores retail channel in Turkey. In 
our research we have made non-random sampling among 500 promoters (sales person) as 
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population and applied survey to 84 selected sales persons who are located in in retails stores Vatan, 
Medimarkt and Teknosa retailers.  

Survey is applied with below questions: 
If you have a 100 TL / Unit budget, how you will allocate to the below activities: 

Q1........TL for brand marketing (ATL, BTL, Digital),  
Q2........TL for channel marketing (In store visibility), 
Q3........ TL for sales person bonus incentive,  
Q4 ........TL for price discount, 
Q5.........TL for Bundle promotion (smartphone case or accessorise), 
Q6........TL for Mobile marketing as SMS communication,  
Q7…..  TL other please specify; 

Q8 Participiant age: ...................................; 
Q9 Experience: ...........................................; 
Q10 Education: ..........................................; 
Q11 Level of training..................................; 
Q12 Name Surname...................................; 
Our findings of survey results are below.  
84 sales people joined the survey, so we may say our result validity is good enough. 
 

Table 1  
Number of Sales Person in Survey 

 
 
 
As given in the below table, almost half of sales person education level is over 

undergraduate level. This may increase reliability of this research.  
 

Table 2  
Education Level of Sales Person in Survey 

   Frequency Percent Valid 
Percent 

Cumulative 
Percent 

Valid 

Primary School 1 1,2 1,2 1,2 
College 42 50 50 51,2 
Undergraduate 17 20,2 20,2 71,4 
Graduate 24 28,6 28,6 100 
Total 84 100 100  

 
Age, experience and level of technical training status of survey joined sales person status is 

below, average experience is 6 years, average age is 27 and they got 8 times training in average.  
 

Table 3 
 Age, Experience and Level of Technical Training Status in Survey 

   Experience Age Level of 
Training 

N Valid 84 84 83 
Missing 0 0 1 

Mean 6,36 27,46 8,45 
Std. Deviation 3,747 4,052 8,402 
Minimum 1 20 0 
Maximum 18 41 40 

We may say that 6 years average experience is a high number due to sales person 
(promoters) age scale is low and turnover rate is very high accordingly. However, 8 times average 
traning level show us expertise level of sales person (promoters) is good enough.  

The summary of answers for questions is below. 
 

N Valid 84 
Missing 0 
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Table 4 
Summary of Survey Responses 

    
Budget for 

brand 
marketing 

Budget for 
in store 

marketing 

Budget 
for sales 
person 
bonus 

incentive 

Budget 
for price 
discount 

Budget for 
bundle 

promotion 

Budget for 
SMS 

marketing 
Others 

N Valid 84 84 84 83 83 84 81 
Missing 0 0 0 1 1 0 3 

Mean 28,25 11,68 22,63 13,05 8,94 6,12 7,43 
Median 30 10 20 10 10 5 5 
Std. Deviation 15,007 6,918 13,29 7,86 5,621 6,829 11,278 
Skewness 0,104 0,701 1,304 1,418 0,435 3,411 3,268 
Std. Error of Skewness 0,263 0,263 0,263 0,264 0,264 0,263 0,267 
Minimum 0 0 0 0 0 0 0 
Maximum 60 30 80 50 25 50 70 
Percentiles 10 10 5 10 5 0 0 0 

90 50 20 40 20 18 10 19 
 

Table 5 
Friedman Test for Survey Answers 

Ranks Mean Rank 
Budget for brand marketing 5,04 
Budget for in store marketing 3,24 
Budget for sales person bonus incentive 4,55 
Budget for price discount 3,46 
Budget for bundle promotion 2,69 
Budget for SMS marketing 2,01 

 
Table 6 

Test Statistics 

N 83 
Chi-Square 179,01 
Df 5 
Asymp. Sig. 0 

 

Source: Friedman Test 

We have compared the two main investments based on sales person preference, brand 
marketing and sales person bonus incentive as below with T test. The reason of doing this test is to 
understand whether preference of brand marketing and bonus incentive has a significant difference 
or not.  

 Table 7 
T-Test for Brand Marketing and Sales Person Bonus Incentive Preference in Survey 

Paired Samples Statistics 
    Mean N Std. Deviation Std. Error Mean 

Pair 1 Budget for brand marketing 28,25 84 15,007 1,637 
Budget for sales person bonus incentive 22,63 84 13,29 1,45 

 
    N Correlation Sig. 
Pair 1 Budget for brand marketing & Budget for sales person bonus incentive 84 -0,394 0 

 
 

   Paired Differences 

t df Sig. 
(2-tailed)     Mean Std. 

Deviation 

Std. 
Error 
Mean 

95% Confidence Interval 
of the Difference 

    Lower Upper 

Pair 1 

Budget for brand 
marketing - Budget 
for sales person 
bonus incentive 

5,62 23,639 2,579 0,489 10,75 2,18 83 0,032 
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According to paired test results, we may say that there is a significant difference between 
brand marketing and sales person bonus incentive budget allocation.  

Conclusions from this study and prospects for further developments in this area. An 
aggressive competition has been occurred in the Turkish smartphone market with the entrance of 
global brands. There is a special position of the sales person in this market because of the building a 
good relationship with customers and the explanation need of the smart phones. We have 
questioned, if they were given spending authority based on their personal decision, how they 
allocate the budget for the given promotions; 

Budgets for brand marketing: 28%, sales person bonus incentive: 22%, for price discount: 
13%, for in store marketing: 11%, bundle promotion: 9%, others: 7%, for SMS marketing: 6% 

According to results %28 budget preference is for brand marketing and %22 is for sales 
person bonus incentive is selected by sales person. Sales person has been effected by push and pull 
strategies. Survey results showed us that, brand marketing communication is critically important to 
these pull strategy that effects sales person performance. 

After the sales person bonus incentive, respectively price discount and in store marketing 
activities are prefered by sales person for budget allocation. The lower budget has been allocated 
for SMS marketing which only %6 of total budget has been allocated.  

According to survey result, we may say that price discount and in store marketing has a mid 
effect to sales performance comparing to sales person bonus incentive and brand marketing 
investment.  

If we sum up with brand marketing with in store marketing due to both of them create pull 
effect marketing for customer, total may consider 28+11: %39 which pointed as very important. 
The light of that result (%39) and approach, sales persons mostly prefer pull effect to make easy 
sales comparing to sales person bonus incentive which needs their additional effort. If the marketing 
were constant, they would have mostly preferred sales person bonus incentive to make push 
strategy as expected. We can also say sales person bonus incentive may be used for new growing 
brands which has limited budget to make expensive brand marketing investment.  

According to the results, general applications to improve sales people’s performance are 
brand marketing (pull effect and easiness of sale) and sales person bonus incentives (push effect, 
additional income for sales person). We actually thought that the bonus incentives would be more 
effective in this type of situations, but it turned out that would be less effective than pull marketing 
in our study Due to brand marketing investment may need high budget and long time of period, 
companies may start to allocate small amounts but should have continued & sustainable brand 
marketing investment. But at the same time they should allocate the budget for sales person bonus 
incentive to improve sales person’s sales performance. 
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FINANCIAL ASPECTS OF THE PROGRAM OF INNOVATION DEVELOPMENT OF 

TERRITORIES IN CONDITIONS  
OF DECENTRALIZATION 

Abstract. The systemic crisis in the sphere of socio-economic development of territories is a 
consequence of the lack of a modern management mechanism for the development of territorial 
communities, which is based on the corresponding development programs.  

Despite the depth of studying of these scientific studies, the financial aspects of developing 
programs for the innovative development of territories in the conditions of financial independence 
of local government bodies require detailed consideration.  

Focused attention of researchers on the problems of management of territorial development. 
Attracted attention to the necessity of creating a mechanism for funding work on the development 
of relevant programs. It is determined that without such mechanism it is impossible to create and 
effectively implement territorial development programs at all levels of the administrative-territorial 
system of the country. All elements of the process of territorial development programming that are 
in need of financing are considered and which should be considered such a separate cost items of 
the corresponding estimate. On the basis of foreign experience (first of all the USA), it is proposed 
to create a nation-wide network of state information and consulting (advisory) services that would 
be the implementers and coordinators of work on the development of territorial development 
programs. It is determined that the financing of the development of territorial development 
programs should be carried out precisely through such services, which will ensure the efficiency 
and transparency of this process in conditions of financial decentralization and creation of united 
territorial communities in Ukraine. The proposed basic model of the process of programming the 
innovative development of joint territorial communities will ensure the effectiveness and 
transparency of this process in the context of financial decentralization. 
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ФІНАНСОВІ АСПЕКТИ РОЗРОБКИ ПРОГРАМ ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ 

ТЕРИТОРІЙ В УМОВАХ ДЕЦЕНТРАЛІЗАЦІЇ 
Анотація. Системна криза у сфері соціально-економічного розвитку територій є 

наслідком відсутності сучасного механізму управління розвитком територіальних громад, 
який базується на відповідних програмах розвитку. З огляду на це актуальними є поглиблене 
дослідження проблематики фінансування процесу розроблення програм територіального 
розвитку, а також обґрунтування системи практичних рекомендацій щодо дієвого механізму 
фінансування процесу розроблення програм територіального розвитку в Україні. 

Незважаючи на глибину розкриття цих наукових досліджень, детальнішого розгляду 
потребують фінансові аспекти розробки програм інноваційного розвитку територій в умовах 
фінансової незалежності органів місцевого самоврядування. Для досягнення мети необхідно 
узагальнити теоретичні та методологічні засади розробки програм територіального розвитку  
та обґрунтувати вдосконалення процесу фінансування розробки програм інноваційного 
розвитку територій. 

Сфокусована увага дослідників проблем управління територіальним розвитком на 
необхідності створення механізму фінансування робіт з розроблення відповідних програм. 
Визначено, що без такого механізму неможливе створення та ефективне виконання програм 
територіального розвитку на усіх рівнях адміністративно-територіального устрою країни. 
Відмічено, що фінансування процесу розроблення програм територіального розвитку 
доцільно здійснювати саме через створену загальнонаціональну мережу державних 
інформаційно-консалтингових (дорадчих) служб, що забезпечить ефективність і прозорість 
даного процесу в умовах фінансової децентралізації та створення об’єднаних територіальних 
громад в Україні. 

Ключові слова: програма, інноваційний розвиток, фінансування, децентралізація, 
об’єднані територіальні громади. 

Формул: 0; рис.: 2; табл.: 0; бібл.: 14. 
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ФИНАНСОВЫЕ АСПЕКТЫ РАЗРАБОТКИ ПРОГРАММ ИННОВАЦИОННОГО 

РАЗВИТИЯ ТЕРРИТОРИЙ  
В УСЛОВИЯХ ДЕЦЕНТРАЛИЗАЦИИ 

Аннотация. Сфокусировано внимание исследователей проблемам управления 
территориальным развитием на необходимости создания механизма финансирования работ 
по разработке соответствующих программ. Определено, что без такого механизма 
невозможно создание и эффективное выполнение программ территориального развития на 
всех уровнях административно-территориального устройства страны. Отмечено, что 
финансирование процесса разработки программ территориального развития целесообразно 
осуществлять именно через созданную общенациональную сеть государственных 
информационно-консалтинговых (консультационных) служб, это обеспечит эффективность и 
прозрачность данного процесса в условиях финансовой децентрализации и создания 
объединенных территориальных общин в Украине. 

Ключевые слова: программа, инновационное развитие, территориальное развитие, 
финансирование, децентрализация, объединенные территориальные сообщества. 

Формул: 0; рис.: 2; табл.: 0; библ.: 14. 
 
Problem statement. The urgency of the scientific and practically applied study of the 

problem of financing the work on the development of territorial development programs is due to a 
number of factors, among which the main are: lack of proper funding of programs, lack of 
transparency and uncertainty of financing procedures, uncertainty with sources and procedures for 
financing the territorial development programs. And if concern for the first two of the above aspects 
of funding development of territorial development programs there is a certain information field and 
a certain level of scientific understanding of problems (in the context of the general problems of the 
methodology of program development), then concern of the third aspect, namely, the financing of 
program development work — research are missing. The reason might be the lack of a practical 
need for such a study. However, this is not the case, since it is directly relating to the quality of 
planned work, and it cannot conceptually be in condition of the absence or incomprehensibility of 
financing these works.  

Taking into account the above concern, the relevance of the chosen topic is determined by 
the fact that the initial stage of economic development based on the corresponding programs and 
based on the quality of the process of developing these programs. Its provision is impossible 
without proper funding. This process should be more accurately and properly defined in a wider 
context as the financing of the process of managing the territorial development program from the 
beginning of its process of development to receiving and evaluating the results of the program 
implementation. 

Review of recent publications. Problems of the formation of a modern management system 
for the development of territorial communities in Ukraine were the subject of research in scientific 
works of such national scientists as M. Baymuratov, O. Batanov, V. Campo, V. Kravchenko [1], M. 
Orzikh, V. Pogorilko, O. Frytsky [2] and many others. They considered various aspects of the 
functioning of the mechanism for managing the development of territorial communities, offered 
their own approaches to improving this mechanism. The financial aspects of the issues of 
management of the development of territorial communities are reflected in the writings of such 
scholars as V. Baretsky, O. Vasilik, V. Kravchenko, O. Matveyeva [3], L. Sukharskaya and others 
[4]. However, in the research of scientists today, the issue of financing is considered in the 
financing of the implementation of programs, insufficient attention is paid to the system of 
financing the process of development of territorial development programs. 

Unresolved issues. In the scientific literature, the issue of methodology for developing 
programs for the management of the development of territorial communities is being explored by a 
large number of scholars, however, its researches do not consider such aspect as financing of the 
development process of territorial development programs. It should be noted that this issue is also 
not the subject of the study of foreign scholars. The reason for this is that in developed countries 
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have long-established and stable functioning mechanism for financing the development of territorial 
development programs, which is mainly provided by public finances, and it is an instrument for 
implementing the state regional policy through the state information and consulting (advisory) 
service, and accordingly it is not is the subject for a scientific discussion. Unfortunately, the simple 
transplantation of this mechanism in Ukraine is impossible today, because systems of public 
administration conceptually are different, it’s have different historically formation.  

The goal of this research is to update the research on the financing of the process of 
development of territorial development programs through the consideration of the development 
stages and processes of development that need financing.  

It is expected that this publication will form the basis for further research, which will 
ultimately create an effective mechanism for financing the development of territorial development 
programs in Ukraine. Taking into account fact underdevelopment of the territorial development 
programming system in Ukraine as a whole, in the study, the methodology for developing territorial 
development programs will be considered such based on the highly effective programming 
methodology used in the United States. As noted, a clear mechanism for financing the development 
of programs at all its stages will ensure the new quality of these programs and responsible 
innovative approaches to their implementation, which ultimately will ensure a high level of 
territorial development efficiency in conditions of financial decentralization 

Key research findings. As a result of the research, it has been established that everything 
related to the financing of territorial development programs in Ukraine is focused on financing the 
works provided for by the program (which has already been developed or should be developed). 
The issue of financing the work on developing the program, managing its implementation and 
evaluating the results is not regulated at all. The situation is similar to the one when we plan to ride 
a car somewhere, we pay attention to the question of the availability of a car, its condition and cost, 
and completely ignore the issue of the driver of the car and his ability to manage it. In such a 
situation, it is very difficult to expect results, that is, to arrive at the final destination, which is the 
result of the territorial development program. The system of legislation on urban planning states 
that «... financing of works on the planning of territories at the state level, the development of 
regulatory documents on planning and development of territories, the implementation of priority 
research work is carried out at the expense of the State Budget of Ukraine.» Accordingly, it is 
determined that financing of works on planning of territories of local subordination is carried out at 
the expense of local budgets [5]. However, in this case we are talking about spatial planning, which 
is no means a programming of territorial development. 

In the «Procedure for the Development and Implementation of State Target Programs», is 
determined that in the development of the program in the section «Amounts and sources of 
financing» are detailed calculations of the required projected amounts of financing of the program 
activities from different sources, broken down by years, are provided. It also provides justification 
for the real possibilities of financing the program at the expense of the state budget (taking into 
account the projected figures of the consolidated budget of Ukraine for the main types of income, 
expenditures and financing for subsequent years), local budgets and other sources) [6]. However, at 
the same time, there is no financing order for work on the development of state target programs. 

In the Decree of the Cabinet of Ministers of Ukraine of November 16, 2016, No. 827 «The 
Procedure for using the funds provided for in the state budget to support regional policy» states that 
«... budget funds are used to implement measures to support the implementation of reforms in the 
field of regional development and promote decentralization of power in accordance with the tasks 
of the State Strategy for Regional Development for the period up to 2020, approved by the 
Resolution of the Cabinet of Ministers of Ukraine dated August 6, 2014 No. 385 (Official Gazette 
of Ukraine, 2014, No. 70, p. 1966), a plan of measures for 2015-2017 on the implementation of the 
State Strategy for Regional Development for the period up to 2020, approved by the Resolution of 
the Cabinet of Ministers of Ukraine dated October 7, 2015, No. 821 «Some Issues of 
Implementation of the State Strategy for Regional Development for the period of 2015-2017 till 
2020 «(Official Bulletin of Ukraine, 2015, No. 83, item 2752), and regional development programs, 
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approved by the decision of the Cabinet of Ministers of Ukraine dated October 7, 2015, No. 821, 
namely for ...» (hereinafter referred to as the list of directions the use of funds, among which is the 
implementation of programs regional development and other areas (only 7), but there is nothing that 
would be related to the need to finance the development of regional development programs) [7]. 

In the «Form of an investment program, a regional development project claiming 
funding from the State Fund for Regional Development (DFRD)», it is required to calculate 
and report data on: the expected amount of financing of the project from the DFRD; the 
amount of co-financing of the project [8]. Programs and projects implemented at the expense 
of the DFRD are subject to co-financing from local budgets at the level of 10% [9]. That is, 
again, there is a financing order of the program (project) and there is no order of financing for 
the development and maintenance of the program. 

Consider which of the work on the development and maintenance of the territorial 
development program will require both appropriate funding and the established order of 
provision of this financing. After all, understanding the content of work determines the need 
for its financing. Without this understanding, this work is interpreted as a «writing program» 
as a document, respectively, employees of the territorial administration within their 
responsibilities write the program as a document that reduces the quality of the program and 
is not be taken as a program management process at all. As a result, the program without 
proper training and management system is not properly implemented and does not provide the 
expected results in the field of territorial development. 

The territorial development program is a system of targeted and pre-planned activities 
designed to meet the important and urgent needs of the population and territorial 
communities. The term «program» refers directly to the final result achieved through all 
activities of the territorial administration bodies, involving civil society and the clients (target 
group), on which the program is oriented [10]. Programming of territorial development is 
defined as a process of constant and joint activity of the system of territorial administration 
bodies during which problems are identified, tasks are set and work to achieve the planned 
tasks is carried out. 

The planning process (territorial development program – author) begins with a 
strategic platform that represents a long-term strategic part. The operational component 
consists of component (economic, social and environmental) development plans and an 
operational short-term part, consisting of a plan of implementation, a financial plan, a 
monitoring and evaluation plan, and a plan for capacity building (capacity building) [11]. 

In the process of programming the territorial development select eight major stages of 
the activity, of which it is formed. Consider the logic of implementing the programming 
process in graphical form (Fig. 1). 

The process of territorial development programming, as the work to be provided with 
the relevant resources, and as a financing object, is generally divided into two main stages: 
the first one — planning the program (stages from one to four). The second one is the 
implementation of the program (steps from five to seventh, including the ones outlined 
above). Eighth stage – evaluation of the final results of the program combines the two stages 
of programming, as its process evaluates both planning and implementation, in meaning all 
the previous seven steps. 

The process of evaluating the final results involves conducting a procedure for collecting 
actual data on the implementation of the program, and this process goes into the data collection 
process as the start of the planning of a new territorial development program. This stage is a link 
between the previous and the next program, or in the case of ongoing territorial development 
programs (for example, the objects of such programs may be similar to the US programs, such 
agriculture development program, youth program, home economics, development of united 
territorial communities). From the time (calendar) point of view, the programming of territorial 
development in the United States is a continuous process that is carried out according to the cyclic - 
spiral principle with the designated executors and the procedure for financing works. 

155



 

 
Fig.1. The process of programming of territorial development 

Source: developed by the authors. 
 

Planning (development, compilation) of the territorial development program is the process 
of creating a holistic system of separate heterogeneous parts that work together to achieve the 
desired goal [12]. The process of planning a territorial development program requires the 
appropriate financing of the above works includes elements such as: identification (through special 
research) of customer needs; documentation of the program; development of auxiliary materials of 
instructional nature; creation of a system for supporting the implementation of the program; 
development of the reporting system in the process of implementation of the program; creation of a 
system for the future evaluation of program performance [10]. 

The result of the activities of the authority of territorial administration, and first at all united 
territorial communities, based on a planned basis, is determined by the harmonious combination of 
the three main components of the process of territorial development: planning; documentation of 
the program; reporting and evaluation [13]. 

The logic of the combination of the three components of the rural development 
programming methodology can be shown schematically in Figure 2. 

In the cyclical model of the process of development of the territorial development program, 
two main groups of people involved in the planning process are identified and require appropriate 
remuneration for the work on program planning: the first group is the managers, the second group – 
specialists, performers and program participants. In addition, representatives of civil society, 
business, and individual volunteers may be involved in the development of a territorial development 
program. The correct selection of participants in the group of developers of the program depends 
primarily on the staff of the territorial administration. It also depends on the proper orientation for 
the program group so that the involved individuals can use their existing expertise and experience to 
plan, execute and evaluate the program. 

The main groups of factors determining the quality of the developed territorial development 
program are the following: organizational aspects of the activity of the territorial administration 
body; the needs of local communities and society as a whole; funding for development and 
management of the program; political aspects of solving a particular problem; personal interest and 
professionalism of program implementers 
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Fig. 2. Basic model of the process of development of rural areas 
Source: developed by the authors. 
 
The organizational structure of the territorial administration authorities affects the process of 

developing a program of territorial development through several areas: 
− available to the territorial management body of a source of funds for implementation of 

development and implementation of development programs (pay attention to the fact that without 
such programs there is no management process, its imitation); 

− level of professionalism and responsibility of the staff of the territorial administration 
body; 

− the level of work and the nature of the contribution to the overall result of the regional 
branches of central government; 

− since the bodies of the territorial administration are the leaders of the state policy of 
territorial development, then, accordingly, this policy can determine clearly defined types of 
programs. 

The basis of the entire programming process of the bodies of territorial administration are 
the main directions of state regional policy, in the US they mean the term «national initiatives». 
Among the basic programs of work of territorial administration bodies that are strategic in nature 
and based on national initiatives in the United States, are the following: agriculture and 
entrepreneurship in rural areas; rational use of the resources of territorial communities, 
decentralization of local development management; economic development; family development 
and household management; youth development and network of youth clubs; management of 
natural resources; environmental protection; improving nutrition, diet and health. 
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It should be noted that there is a reverse relationship between the national initiatives of the 

government and the basic programs of the territorial administration. On the ground study the 
situation and make proposals to the government on the need to address the most acute problems of 
territorial communities, on the basis of which the relevant legislative and executive decisions of 
central bodies of state power are adopted as «initiatives». 

In the short-term periods of time, the basic programs are implemented through the plans of 
the work of the territorial administration, covering certain, most significant aspects of a program. 
Examples of such short-term work plans include: quality and safety of food; water quality; work 
with «heavy» teenagers; economic reforms in local communities; development of leadership in 
territorial communities; management of the process of waste utilization; food safety. 

Among the factors that have a decisive influence on the development of a program of 
territorial development, distinguish the following groups: social, historical, economic (including 
financial), educational, emotional, political and individual. These factors are «visible» on the 
example of a specific program or an example of the implementation of a specific program in a 
separate territorial community. 

Identifying the needs of the program's clients is a systematic process of analyzing the nature 
of the discrepancy between what community members know and can do and what they need to 
know and do. This is one of the costliest parts of the process of developing a territorial development 
program. It should be borne in mind that the more methods used in studying the needs of the clients 
of the program are used, the more time and money is spent on carrying out this work. There are five 
main categories of methods for studying the needs of the clients of the territorial development 
program: survey method (questionnaire); analysis of indicators of social and economic 
development; group work; methods of forecasting; selective method [14]. 

The priorities of the territorial development program need to be established and reviewed at 
each of the following stages of the program planning process: the definition of the target audience, 
the identification of the needs for which the program is oriented, the establishment of methods and 
strategy of the program implementation, a system of activities as a schedule of work to achieve the 
expected results of the program implementation. Prioritization should not be an individual job, 
external partners of the territorial administration bodies involved and interested in implementing the 
program should be involved in this process. This work also involves the availability of appropriate 
funding. 

Once the needs for a specific development program are identified and the program priorities 
are clearly formulated, the next step in the planning (planning) of the program is the identification 
of the target audience (clients) of the program and the methodology for meeting the needs, taking 
into account their specificity. 

A competent presentation of the program as a planning document (program plan) is 
important. Unfortunately, not always understanding the goals and objectives is adequately reflected 
in writing. Written presentation of the tasks of the program allows to direct the efforts of 
participants of the program of different levels of participation in the program in the right direction. 
One program can have several interconnected tasks of different levels. The precise formulation of 
the program tasks is the main criterion on which the subsequent evaluation of program performance 
is based. 

After presenting the tasks of the program in writing, it is recommended to use a list of 
questions for self-examination (self-assessment) of the correctness of the formulation of these tasks. 
This list can still be called «page of self-examination.» 

After studying the needs of the inhabitants of the territorial communities, setting priorities, 
defining the target audience and describing the goals and objectives of the program should begin to 
design a work plan for the implementation of the program. This phase of the program consists of 
several components: the collection and systematization of resources necessary for the 
implementation of the objectives of the program, the choice of the contractor to perform the 
relevant work, the selection or purchase of necessary materials and drawing up schedules of work. 

Scheduling the work is an effective tool that helps the employee of the territorial 
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management body to carry out all work on a planned basis, to organize the clear execution of both 
the general tasks and the conduct of individual events, to evaluate the results of the implementation 
of individual stages and the program as a whole. 

In this regard, we can distinguish two main charts, which, in our opinion, should be 
accompanied by the two estimates for the implementation of planned work. 

1. Schedule of work on compilation (planning) of the program. 
2. Schedule of work on the implementation and evaluation of program results. 
The second schedule can be divided into two schedules: respectively, performance and 

evaluation of the program. 
The documentary results of the assessment provide an opportunity for administrators to 

objectively evaluate opportunities and contributions to the overall result of individual employees 
and increase the amount of financial resources involved in implementing territorial community 
programs from external sources. 

Participation of involved people in the process of developing a territorial development 
program can be carried out in various forms of ongoing work and using a wide range of methods 
that have been described in this study as part of the needs study methodology. Such involvement 
may be volunteering or may require appropriate funding, which should be included in the financial 
plan for the development of the program. In practice, the following forms of work, such as 
commissions and temporary working groups (created for the period of solving a certain task of 
planned work, which has a tactical nature), are most commonly used to organize the work of the 
staff involved in the party. A critical aspect of this work is that before involving people it is 
necessary to clearly define the purpose of this engagement. A significant role is played by the 
proper level of funding and the organization of individual events - meetings and teamwork. Also, in 
any form of such collaborative work, it should be clear to the people involved that the main thing is 
that they are involved in the program design process in order to solve the problems of their own 
community and territory. 

In the process of planning a territorial development program, there is a need to build 
partnerships between the territorial administration bodies and institutions, organizations, business 
associations and groups of people who are also interested in the implementation of this program. In 
practice, such a partnership has the form of a kind partnership coalition, which jointly makes the 
program effective influence on positive changes in society. It is possible to form this coalition on a 
spontaneous basis, but the effect of its activity is much higher for all partners, if the work is to use 
proven and scientifically based methods of affiliate work. Building and maintaining partnerships in 
the process of forming one or another territorial development program also requires adequate 
funding. 

In the process of drawing up a new program of work of the territorial administration body, 
or in the process of drawing up a plan for a permanent subject program of development for the next 
calendar period, it is very important to find a balance of interests between the participants in the 
programming process. As noted, potential partners in the planning process can be different partners 
that can be categorized as follows: territorial management body (state body or local self-
government body) as an organization; clients (target group) of the territorial development program; 
state institutions and organizations; non-governmental institutions and organizations. 

The initiator and organizer of all planned work is the body of territorial administration. After 
all, it is he who is accountable and responsible, both for the state and for the people of the territory, 
for the results of program management for its development. In developed countries there are 
separate information and consulting structures under different names in different countries, but with 
the same purpose - they are state or those who position themselves as «semi-state». They are called 
advisory services, in the USA, for example, for the nation-wide network of such structures adopted 
the named «Extension». They coordinate all program activities between its different levels and 
directions in order to maximize the effective development of the territory, eliminate contradictions 
and duplication between programs of the national (state) level, programs of regional authorities and 
programs of local communities. 
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Agreed priorities and financial opportunities, appropriate training on the methodology of 

program development, comprehensive information and consulting assistance, scientific support of 
programs, ongoing monitoring of the process and development results are carried out. The 
availability of such information and consulting structures at various levels of government allows 
reducing the number of staff of the territorial management bodies involved in program development 
and optimizing the corresponding financial costs. The financing of the costs associated with the 
development of territorial development programs is concentrated in these information and 
consulting bodies, is transparent and provides high efficiency of territorial management in general. 
Such experience as the system of territorial management on a program basis and the model of 
financing of works related to the development and maintenance of territorial development programs 
are for Ukraine in the conditions of financial decentralization, creation of united territorial 
communities more than actual. 

Conclusions. The development (planning) of territorial development programs on a 
scientifically sound basis is a critical aspect that determines the effectiveness of the territorial 
development management system for innovative development of territories and ensures optimal 
spending of financial resources allocated for the development of territorial communities. The main 
content elements of the program development and maintenance process that require funding are 
program planning, writing in it, execution, performance evaluation and rational organization of the 
reporting system. 

Manage the territorial development program as a whole, as well as work on the development 
of the program, require an appropriate, transparent and understandable funding mechanism, without 
which, as practice shows, territorial development programs designed with bare enthusiasm are 
ineffective. 

It is proposed to develop appropriate estimates, – financial plans for financial and 
organizational support of the process of development of territorial development programs. 

In order to avoid problems with «dispersal» as an organizational effort to develop territorial 
development programs and appropriate funding, it is suggested to use foreign experience (first of all 
in the USA where this system is the most effective in the world) to develop programs and to create 
a centralized system of advisory services that will provide information and consulting support for 
the development of territorial development programs. The concentration of financial resources 
intended to finance the development of territorial development programs in a centralized structure 
— the advisory service, will ensure maximum transparency and effectiveness of their use. 
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TO QUESTION OF ESTIMATION OF PRODUCTION POTENTIAL  

OF AGRICULTURAL ENTERPRISES 
Abstract. An important problem of the current stage of agrarian development Ukraine's 

economy is the availability of agricultural production potential enterprises necessary for production 
defined by the state programs and economic business plans of the volume of agro-food products. 
This raises the need for appropriate research in the evaluation the agricultural potential of the 
agricultural enterprises formation and use. Production potential of agrarian unitsshould be valued 
not only for the costs of its formation, which is constantly increasing, but proceeding from the 
principles of purposeful investment of means and ensuring a steady rate of production growth, from 
the assessment income-generating factors closely associated with intensive use methods of 
functioning of enterprises as stimulating factors of their development. The most effective, according 
to the authors, is to assess the production potential agricultural enterprises is using the rating 
method withdefinition of group and integral indicators, which is substantiated in the article. 

According to research results, the highest level of production potential have large subjects of 
agrarian management Mironovsky and Vasylkivsky districts of the capital of Kiev region (integral 
index the availability of production capacity – respectively 1,523 and 1,444). 

In the article further development of  methodological provisions on the assessment of the 
agricultural potential of agricultural enterprises inthe context of the rating method, which allow a 
profound analysis of influence certain aspects of the activities of economic entities to the general 
level of them competitiveness, taking into account the trends of market changes in the conditions 
globalization. 
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ДО ПИТАННЯ ОЦІНКИ ВИРОБНИЧОГО ПОТЕНЦІАЛУ 

СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВ 
Анотація. Важливою проблемою нинішнього етапу розвитку аграрної економіки 

України є наявність виробничого потенціалу сільськогосподарських підприємств, 
необхідного для виробництва визначених державними програмами та господарськими 
бізнес-планами обсягів агропродовольчої продукції. Це викликає потребу відповідних 
досліджень у питанні оцінки виробничого потенціалу сільськогосподарських підприємств з 
позиції його формування та використання.  Виробничий потенціал аграрних формувань 
варто оцінювати не тільки за витратами на його формування, які постійно зростають, а 
виходячи із принципів цілеспрямованого вкладання засобів і забезпечення стійкого темпу 
зростання виробництва, з оцінки доходоутворюючих факторів, що тісно пов'язано з 
використанням інтенсивних методів функціонування підприємств як стимулюючих чинників 
їх розвитку. Найефективнішим, на думку авторів, для оцінки виробничого потенціалу 
сільськогосподарських підприємств є використання рейтингового методу з визначенням 
групових та інтегрального показників, що й обґрунтовано в статті. 

За результатами дослідження, найвищий рівень виробничого потенціалу мають великі 
суб’єкти аграрного господарювання Миронівського та Васильківського районів столичної 
Київської області (інтегральний індекс наявності виробничого потенціалу - відповідно 1,523 та 
1,444). 

У статті набули подальшого розвитку методолого-методичні положення щодо оцінки 
виробничого потенціалу сільськогосподарських підприємств в контексті рейтингового 
методу, які дозволяють робити глибокий аналіз впливу окремих аспектів діяльності 
господарюючих суб’єктів на загальний рівень їх конкурентоспроможності з урахуванням 
тенденцій ринкових змін в умовах глобалізації.  

Ключові слова: виробничий потенціал, рейтингова оцінка, інтегральний показник, 
використання, ефективність, сільськогосподарські підприємства. 

Формул: 2; рис.: 0; табл.: 1; бібл.: 11. 
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К ВОПРОСУ ОЦЕНКИ ПРОИЗВОДСТВЕННОГО ПОТЕНЦИАЛА 
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ 

Аннотация. Важной проблемой современного этапа развития аграрной экономики 
Украины является наличие производственного потенциала сельскохозяйственных 
предприятий, достаточного для производства определенных государственными программами 
и хозяйственными бизнес-планами объёмов агропродовольственной продукции. Это 
вызывает потребность в соответствующих исследованиях по вопросу оценки 
производственного потенциала сельскохозяйственных предприятий с позиции его 
формирования и использования. Производственный потенциал аграрных формирований 
целесообразно оценивать не только по затратам на его формирование, которые постоянно 
растут, а исходя из принципов целенаправленного вложения средств и обеспечения 
устойчивого темпа роста производства, с оценки доходообразующих факторов, что тесно 
связано с использованием интенсивных методов функционирования предприятий как 
стимулирующих факторов их развития. Наиболее эффективным, по мнению авторов, для 
оценки производственного потенциала сельскохозяйственных предприятий  является 
использование рейтингового метода с определением групповых и интегрального 
показателей, что и обосновано в статье. 

По результатам исследования, наиболее высокий уровень производственного 
потенциала имеют крупные субъекты аграрного хозяйствования Мироновского и 
Васильковского районов столичной Киевской области (интегральный индекс наличия 
производственного потенциала - соответственно 1,523 та 1,444). 

В статье получили дальнейшее развитие методолого-методические положения 
относительно оценки производственного потенциала сельскохозяйственных предприятий в 
контексте рейтингового метода, которые позволяют делать глубокий анализ влияния 
отдельных аспектов деятельности хозяйствующих субъектов на общий уровень их 
конкурентоспособности с учетом тенденций рыночных изменений в условиях глобализации.  

Ключевые слова: производственный потенциал, рейтинговая оценка, интегральный 
показатель, использование, эффективность, сельскохозяйственные предприятия. 

Формул: 2; рис.: 0; табл.: 1; библ.: 11. 
 

Introduction. In the period of globalization changes and corporatization of socio-economic 
relations in the agrarian sector of Ukraine, the resourceful support of agricultural enterprises, in 
particular the provision of agricultural commodity producers with land resources, labor resources 
and basic production facilities, takes the lead. Because the level of supply of agricultural enterprises 
to the production potential affects the results of their production activities. That is why an important 
problem of the current stage of development of the Ukrainian economy is the search for effective 
directions of reproduction, formation and effective using of the existing production potential of 
agricultural enterprises necessary for the production of agro-food products determined by the state 
programs and business plans. 

Analysis of recent research and problem statement. Issues of development, formation 
and production potential using were researched by such economists as: G.M. Boikivska [1], O.V. 
Velichko [2], O.M. Vyshnevska [3], M.M. Glushyk [4], O.U. Ermakov [5], N.S. Krasnokutska [6], 
IE.V. Lapin [7], N.G. Mitsenko [8], T.N. Shatalova [10], V.S. Shebanin [11] and others. The results 
of researches of economists cover a wide range of the mentioned problem. However, the economic 
science does not fully investigate possible methodological approaches to assessing the agricultural 
potential of agricultural enterprises from the point of view of its formation and using. This causes 
the need for appropriate research in this direction in order to increase the efficiency of the use, 
formation and development of production potential of economic entities.  

The purpose of the article is to justify the methodological principles of reproduction, 
formation and effective use of production potential of agricultural enterprises, which will increase 
the efficiency of their management in modern economic realities.  

Results of researches. From the point of view of economic theory, production potential can 
be described as a material condition for the reproduction of land, labor, material and technical 
resources and as a set of balanced factors for the effective functioning of agricultural enterprises, 
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regardless of ownership. In turn, the growth of production and its efficiency increasing are 
determined by the quantity, quality and level of use of the main resources of agricultural enterprises 
- land, labor and material and technical means. 

It is worth to note, that domestic scientists point out the collapse of the structure of the 
production potential of the agrarian economy, characterized by a slow pace of reproduction of fixed 
assets and investment; the transformation of land; reduction of capital turnover; release of labor [1–
3]. The imbalance in the system of utilization of production potential of agricultural enterprises 
requires the creation of favorable conditions for the active flow of capital and labor in the agrarian 
sector through large-scale measures for the reconstruction and modernization of its branches. 
Dismissed resources should be sent to profitable branches. At the same time, the domestic agrarian 
sector of the economy does not possess a powerful production base, characterized by 
immobilization of resources, long-term capital turnover, and thus demonstrates the hopelessness of 
achieving economic success from diversification [1-2]. 

In this regard, the main conclusion is accelerated pace of formation of a full-fledged 
economic potential of the agrarian sector with the predominant growth of the intellectual resource. 
The scientific and practical result is that the production potential of agrarian enterprises should be 
assessed not only by the costs of its formation, which are constantly growing, but based on the 
principles of purposeful investment of resources and the provision of a steady rate of production 
growth, the estimation of income-generating factors, using intensive methods of functioning of the 
enterprise, which are diversifying stimulating factors of its development. 

Modern functioning agricultural enterprises need more and more economically feasible 
approaches that can lead to increased production efficiency. Of particular importance is the 
requirement for rational interaction of all factors of production through the using of scientifically 
grounded methods of agricultural production. Increasing the efficiency of production potential using 
has great importance, since it allows to increase the degree of use of resources, respectively, the 
efficiency of the operation of agribusiness enterprises [10–11]. Nowdays, taking into account the 
economic situation in the country, provision of the agricultural sector of the economy with material, 
technical, financial and labor resources is characterized by special tension and instability. Most 
agricultural producers acutely feel the lack their own funds to finance expanded reproduction. That 
is why the issue of rational and effective use of existing production potential is urgent and requires 
a more in-depth study and analysis [6–8]. 

Thus, the level of efficiency of production potential using influences a large extent on the 
success of the operation of the enterprise, namely the level of profitability, business activity and 
financial sustainability of economic entities. This goal can be achieved by: tracking the dynamics of 
key indicators that reflect the efficiency of the use of productive resources; identification of the 
factors that led to the emergence of relevant trends in the development of the enterprise; taking 
measures aimed at their elimination; mobilization of available reserves. 

So, the next stage of this study is the implementation of a comprehensive comparative 
assessment of the level of availability of production potential, the production potential using and 
indicators of the efficiency of the production potential using of agricultural enterprises in Kyiv 
region in 2015. The most effective, from the standpoint of the authors, for assessing the production 
potential of agricultural enterprises is the use of the rating method with the definition of group and 
integral indicators. 

The advantages of using this method are as follows [4]: consideration of the agrarian 
enterprise as an open socio-economic system; the possibility of establishing an integral indicator of 
the level of production potential using and the rank of each enterprise among the group of 
investigated ones; provides for the definition of group indicators of the level of availability of 
production potential, the using of resources and indicators of the efficiency of the productive 
resources using; takes into account the specifics of agrarian enterprises' activity when choosing 
indicators, etc. 

The algorithm for conducting a rating appraisal of the agricultural potential of agricultural 
enterprises consists in the successive implementation of the following stages [4]: setting goals for 
rating assessment → definition of performers → selection of a group of investigated agricultural 
enterprises → determination of the methodology for assessing the industrial potential of enterprises 
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→ formation of evaluation indexes system → collecting the necessary information → calculation of 
group and integral indicators → ranking of agrarian enterprises → conducting analysis of the results 
of the rating assessment → formation of conclusions and suggestions on effective use of production 
potential of agricultural enterprises. 

The aim of evaluating the production potential of agricultural enterprises is to obtain 
objective information on the state of the enterprise development based on the main parameters, in 
particular on its financial status and performance in the dynamics, which ensures the adoption of 
effective management decisions regarding the formation and efficient use of the agricultural 
potential of agricultural enterprises. 

From the scientific point of view, the rating method for assessing the production potential of 
agricultural enterprises is to determine the rank of each enterprise in the group of investigated 
according to the values of integral indicators.  

Thus, we use the following algorithm to assess the production potential at the district level:  
1. Determine the system of indicators for assessing the level of availability of production 

potential, the resources using and indicators of the efficiency of the productive resources using. In 
particular, we propose the following indicator: 

- availability of production potential: the size of one enterprise (area of agricultural land); 
number of employees; land security of one employee; tractors per 1000 hectares of sown 
area; availability of power capacities per 1 hectare of sown area; value of fixed assets per 
100 hectares of the land; 

- to assess the use of production potential: production of gross output per 1 hectare of 
agricultural land; production of gross product per employee; production of gross products 
for 1 UAH of fixed capital; grain production per 1 harvester; 

- to assess the level of efficiency of the use of production potential: income (revenue from 
sales of products) to one enterprise; income (proceeds from sales of products) per 1 
hectare of agricultural land; income (revenue from sales of products) per employee; rate 
of return; the average monthly salary of 1 employee. 

2. We calculate the partial ratios of the indicators for farms to the average in the district by 
the formula (1): 

i

ij

x
x

,                                                                        ( 1) 

where xij. — the absolute value of the i-th indicator of the j-th household; 
ix  — the average value of the i-th indicator for the area.  

3. We calculate weighted (integral) indices of indicators separately for each group according to the 
formula (2): 
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The analysis of differences based on the calculation of integrated indicators of the level of 

availability of production potential, the production potential using and indicators of efficiency of 
production potential using of farms by district in 2015 allowed to determine the ranking of districts 
by selected groups of indicators (Table 1). 

The investigated areas are divided into 3 levels separately for each group of indicators [9]. 
The step and boundaries of groups are also defined by formula (max-min)/3=step. 

Thus, according to the results of the study, it can be concluded that the agricultural 
enterprises of Myronivskii and Vasilkivskii districts of Kyiv region have the highest level of 
production potential (the integral index of the availability of production potential here is 
respectively 1,523 and 1,444). These are large economic entities in terms of agricultural land, 
number of employees, land tenure of one employee, the presence of tractors per 1000 hectares of 
arable land and the value of fixed assets per 100 hectares of agricultural land.  
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Table 1 
Rating assessment of agricultural production potential in the districts of Kyiv region, 2015 

District 

Integral index of 
production 
potential 

availability 

Integral index of 
production 

potential using 

Integral index of 
efficiency of 
production 

potential using 
Baryshivskii 1,136 0,980 1,278 
Bilotserkivskii 0,837 0,961 0,725 
Boguslavskii 0,654 1,173 1,138 
Boryspilskii  1,026 1,606 2,002 
Borodianskii 0,650 0,610 0,512 
Brovarskii 1,077 1,337 1,291 
Vasylkivskii 1,444 1,137 1,141 
Volodarskii 0,855 0,546 0,846 
Vyshgorodskii 1,622 1,243 0,463 
Zgurivskii 0,878 0,937 0,801 
Ivankivskii 0,541 0,391 0,740 
Kagarlytskii 0,804 1,110 0,981 
Kyivo-Sviatoshynskii  0,914 1,069 0,539 
Makarivskii 0,907 0,963 0,924 
Myronivskii 1,523 0,834 1,013 
Obuhivskii 0,680 1,061 0,771 
Pereiaslav-Khmelnytskii  1,066 1,212 1,263 
Polisskii 0,304 0,396 0,384 
Rokytnianskii 1,191 1,149 1,427 
Skvyrskii 0,734 1,040 0,720 
Stavyshchenskii 0,912 1,002 0,771 
Tarashchanskii 0,680 0,958 0,719 
Tetiivskii 1,011 0,804 0,765 
Fastivskii 0,461 1,110 0,583 
Iagotynskii 0,736 0,985 0,764 
Kyiv region 1,000 1,000 1,000 

 

  high level 
  average level 
  low level 

 
Regarding the using and efficient of productive resources using, the high index of the 

integral index in the agricultural enterprises of the Boryspilskii district of Kyiv region (1,606 and 
2,002) should be noted. So, they produce the gross output of 1 hectare of agricultural land per one 
employee, 1 UAH of fixed assets and produce grain per 1 harvester, have high income (proceeds 
from sales of products) per 1 ha of land, per employee, rate of return, as well as the average 
monthly wage of 1 employee. 

However, according to the results of the conducted assessment, the ratings of agricultural 
enterprises in Kyiv region differ significantly in different groups and integral indicators, in addition, 
changes in indicators are also observed in dynamics. Thus, the used rating method allows 
establishing economic indicators both for certain aspects of enterprise activity and dynamics. 

Conclusions. Thus, it is possible to draw the following conclusions and recommendations 
regarding the formation and effective agricultural production potential using of the agricultural enterprises, 
which are as follows: firstly, the methodological provisions concerning the assessment of the agricultural 
potential of agricultural enterprises in the context of the rating assessment have been further developed in 
the article; secondly, the research method used in the research method rating method for assessing the 
level of production potential of agricultural enterprises with the definition of integral indicators according 
to the established system of economic indicators of the main aspects of the activity of agrarian 
manufacturers in the dynamics proved to be quite effective, since the results allow to make a deep analysis 
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of the impact of certain aspects of the activities of enterprises on the general the level of their 
competitiveness, taking into account the trends of change in the conditions of globalization; Thirdly, in 
market conditions, for the effective functioning and ensuring the competitiveness of agricultural 
enterprises, it is necessary to develop qualitatively all elements of production potential. Solving the 
problem requires increased production of gross output, due to increased productivity, which in turn will 
ensure an increasing in financial revenues, which will be aimed at qualitative development of all elements 
of the production potential of economic entities. 
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cryptocurrency as a special kind of electronic money were expounded. Cryptocurrencies gain 
significant popularity due to the advantages of their use, such as: comfort, independence, 
accessibility, lack of engagement, confidentiality, no documents, full automation of accounting, and 
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УПРАВЛІНСЬКИЙ ОБЛІК ЕЛЕКТРОННИХ ТРАНСАКЦІЙ  

З ВИКОРИСТАННЯМ КРИПТОВАЛЮТ  
Анотація. Необхідність отримання оперативного доступу до грошових коштів через 

електронні комунікації, захисту інвестицій після глобальних фінансових криз призвела до 
появи нового виду електронних грошей — криптовалют. Розкрито сучасний стан і 
перспективи розвитку криптовалюти як особливого виду електронних грошей. З’ясовано 
характерні переваги застосування крипто валют, такі, як: зручність, незалежність, 
доступність, дистанційність, конфіденційність, бездокументність, повна автоматизація 
обліку та оптимізація витрат на адміністрування. Досліджено варіативні наукові позиції 
щодо облікового та економічного позиціонування криптовалют в Україні. Розроблено 
порядок облікового відображення процесів первісного одержання (майнінгу) та оперування 
криптовалютами з визначенням методики калькулювання їхньої собівартості, що найбільш 
повно відповідає методиці обліку в Україні. Запропоновано розв’язання проблем 
управлінського обліку електронних грошей та криптовалют в Україні через об’єднання 
функціональних можливостей технології блокчейн, позитивних якостей комунікацій  
«Інтернет-банк» і «Клієнт-банк», що дасть змогу створити гібридну систему безготівкових 
платежів криптовалютами, електронними грошима, коштами на рахунках в банку з вільною 
конвертацією наявних грошових засобів і можливостей інформаційного обміну з усіма 
учасниками розрахункових операцій. Електронна інформація з гібридної системи 
комунікацій є основою для автоматизованого документування, формування облікових 
записів, інформування фахівців з обліку та управління щодо електронних грошових 
трансакцій. Автоматизація управлінського обліку електронних трансакцій сприяє зростанню 
рівня внутрішнього і зовнішнього контролю за виконанням грошових операцій завдяки 
своєчасному та дистанційному інформуванню про параметри безготівкових платежів.  

Ключові слова: управлінський облік, автоматизація обліку, криптовалюти, 
електронні гроші, електронні трансакції. 
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УПРАВЛЕНЧЕСКИЙ УЧЕТ ЭЛЕКТРОННЫХ ТРАНСАКЦИЙ  

С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ КРИПТОВАЛЮТ 
Аннотация. Необходимость получения оперативного доступа к денежным средствам 

через электронные коммуникации, защиты инвестиций после глобальных финансовых 
кризисов привела к появлению нового вида электронных денег - криптовалют. Раскрыто 
современное состояние и перспективы развития криптовалют как особого вида электронных 
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денег. Исследовано вариативные научные позиции по учетному и экономическому 
позиционированию криптовалют в Украине. Предложено решение проблем управленческого 
учета электронных денег и криптовалют в Украине через объединение функциональных 
возможностей технологии блокчейн, положительных качеств коммуникаций «Интернет-
банк» и «Клиент-банк», что позволит создать гибридную систему безналичных платежей 
криптовалютами. Электронная информация с гибридной системы коммуникаций является 
основой для автоматизированного документирования, формирования учетных записей, 
информирования специалистов по учету и управления электронными денежными 
трансакциями.  

Ключевые слова: управленческий учет, автоматизация учета, криптовалюты, 
электронные деньги, электронные трансакции. 

Формул: 0; рис.: 1, табл.: 0; библ.: 10.  
 
Introduction. The progressive development of electronic money has led to the emergence 

of digital cash, where its active use is associated with an increase in the volume of electronic 
transactions for goods (work, services), implemented through the Internet. The latest trend in the 
development of the technology of electronic transactions is the emergence of cryptocurrency, the 
turnover of which takes place through telecommunication links between taxpayers’ personal 
electronic wallets to recipients of funds [1]. Such features of the cryptocurrencies as complete 
confidentiality and lack of centralized control by state and a single issuer, distinctly differs them 
from other electronic payment systems. The technology of cryptocurrencies is based on the 
blockchain communication system, which is a union of public registers for accumulation of 
information on money transactions. The integrity of the blockchain is implemented through the 
duplication of the entire amount of information in each user of the electronic payment system. In 
other words, there is no shared data warehouse, no single server, which accumulates all the 
information. Therefore, the lost part of the information in one digital cash holder is offset by all 
other owners of electronic wallets.  

A cryptocurrency called the «Bitcoin» [2] has become widespread and gained the rapid 
growth in capitalisation. Ukraine is among the top ten countries with the highest ratings of Bitcoin 
activity. The reason for the popularity of the cryptocurrencies in the country is the considerable 
financial and military-political instability. An effective way of levelling down the negative 
economic trends is to invest in the bitcoin and use it in cash transactions. There is no official 
recognition of the cryptocurrencies in the national statutory instruments. In the letter from the NBU 
No.29-208/7288908.12.2014, cash transactions with the «virtual currency/cryptocurrency «bitcoin» 
are classified as foreign exchange trading...» and it is stated that issuing of the bitcoin virtual 
currency has no security and no persons legally bound to this currency, it is not controlled by state 
authorities of any of the countries [3]. According to the NBU’s letter, the bitcoin in Ukraine is a 
monetary surrogate that does not provide real value. The activity of exchange of the bitcoin has 
signs of the functioning of the so-called «financial pyramids», which may speak for the 
implementation of «dubious transactions» that were defined by legislation on counteracting the 
legalization (laundering) of proceeds from crime, as well as financing of terrorism. Despite the 
official non-recognition, the use of cryptocurrencies has become widespread, which has led to the 
initialization of research in the field of electronic transactions’ accounting.   

Analysis of recent research and publications. Domestic scientists have quickly responded 
to the emergence of a new object of accounting and submitted recommendations for display of the 
cryptocurrencies in accounting. Specifically, A.V. Nefyodov [4], O.M. Petruk [5], M.A. Radchenko 
[6], P.O. Sakharov [7], and T.V. Yatsyk [8] proposed methods for their display in the financial 
accounts depending on the scientific positioning of the cryptocurrencies. However, scientific 
proposals have been formed by the authors in the majority of cases according to the formal signs of 
cryptocurrencies that do not include the processes of their initial obtaining (mining), definition of 
the initial value, circulation in the system of electronic payments and impact on the organization of 
accounting. It is necessary to carry out a comprehensive study of the accounting of electronic 
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transactions with the allocation of cryptocurrency as a separate object, which radically changes the 
process of electronic mutual settlements.  

The purpose of the article is to improve the management accounting of cryptocurrencies at 
the stage of obtaining (mining) and operating in the system of electronic transactions with the 
possibility of its integration into software for automation of accounting processes and operational 
management of settlement operations. 

Research results. Evolution of the cryptocurrencies and their scientific positioning in the 
economy influenced the theory of accounting. One can establish the relationship between the 
development of the digital currency functions and the proposals of scientists regarding its display in 
the accounting system of an enterprise. Initially, with the advent of the electronic money 
phenomenon, the scientists proposed to display them as part of banking operations. The rationale 
for choosing the account 31 «Accounts in banks» was the non-cash form of electronic money, the 
issuers of which were only the banking institutions or state-owned financial institutions. The 
gradual development of digital cash, nominated by private organizations that functioned within the 
global network, resulted in a dilemma of accounting display of electronic transactions. Since the 
exchange of money took place directly between electronic wallets without the participation of 
banking institutions, it was expedient to display the digital cash in the account 30 «Cash». But 
accounting for electronic transactions takes place in a non-cash form, which contradicts the 
including of digital cash, despite its name, as a part of cash funds.  A. Nefyodov has an alternative 
position: he offered to carry out accounting of electronic money as part of receivables, based on the 
obligations of the issuer (the operator of cash transactions) to exchange money to the national 
currency [4, p.195]. In our opinion, electronic money cannot be a receivable, where the account 37 
is used for its accounting, since the issuer is not a debtor but a participant in exchange transactions.  

As of today, most scholars are premised on the position of classifying the cryptocurrency as 
electronic money, which, in accordance with the Plan of bookkeeping accounts for assets, capital, 
liabilities and business operations of enterprises and organizations, should be reflected in the 
account 335 «Electronic money denominated in national currency». In terms of accounting, the 
account 335 is used to display information about electronic money as recorded, that is, stored in an 
electronic payment instrument and used by a business entity in exchange for non-cash funds and 
only for settlements with merchants for goods in electronic form, which are purchased for 
production (economic) needs, denominated in hryvnias. However, the account 33 does not 
corresponds with the accounts of the 2nd class and with the account 64 for accounting the VAT 
accrual or payment [6, p. 123], which does not line up with the semantic characteristic of modern 
electronic money, and especially of the cryptocurrencies.  

Solving all the discussion points according to I.S. Nestsodsky involves using an account 32 
called the «Electronic Money» [9, с. 50]. P.O. Sakharov has developed the idea of  using a «free» 
account and proposed to display all electronic money on an additional account 321 «Software 
electronic money» [7, p.1193]. Actualization of the cryptocurrencies allowed to proceed to the non-
program realization of money transactions by using a web page of cryptocurrency exchanges. 
Therefore, it is more consistent to use another system of sub-accounts to the account 32: 321 
«Electronic money on accounts in banks», 322 «Digital cash and cryptocurrencies», 323 
«Accumulated electronic money on bonus customer accounts», 324 «Other electronic money». The 
source of obtaining the initial volume of cryptocurrencies is their extraction (mining). The proposal 
of T.V. Yatsyk regarding the display of the generated cryptocurrency value on the account 425 
«Other additional capital», while simultaneously including it as a part of intangible assets, is of 
interest. According to the scientist, accounting of digital cash on the account 127 «Other intangible 
assets» also solves the problem of forming the registered capital at the expense of electronic money 
[8, p. 352]. However, the accounting treatment of cryptocurrency payments under the conditions of 
its positioning as an intangible asset is obscure. O.M. Petruk and O.S. Novak are of the same 
opinion; they performed a critical analysis on recognition of the cryptocurrency as an enterprise 
asset, which allowed them to put together the recommendations for its accounting on the accounts 
143 «Investments to unrelated parties» and 352 «Other current financial investments» without the 
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additional introduction of balance sheets and the development of new evaluation methods [5, p. 53]. 
The researchers analysed the essence of cryptocurrency from the functional, equivalent and 
portfolio scientific positions. If the cryptocurrencies are designated as money, then they should 
perform the functions of measure of value, means of circulation, means of payment, means of 
saving, world money. As O. M. Petruk and O. S. Novak prove, digital cash does not fully meet the 
functional characteristics of funds. Therefore, an investment of funds into the cryptocurrency by a 
business entity for more than a year in order to generate income through growth of the exchange 
rate of such an asset should be classified as a long-term financial investment to an unrelated party. 
If the cryptocurrency has been acquired for resale or to be used by a business entity for exchange in 
the period up to one year, it must be classified, according to the scientist, as another current 
financial investment [5, p. 53]. However, the phenomenon of cryptocurrency involves a much 
deeper transformation of economic and social processes.  

Initial obtaining (mining) of the cryptocurrency is a rather labour-intensive and costly process 
that affects the accounting treatment of digital cash. Formation of a cryptocurrency unit requires 
significant energy costs, Internet access, salaries and social insurance of employees, depreciation of 
equipment and premises, which are economically similar to the cost of scientific, technological research, 
and development. Up to the moment of receiving the whole unit, in some cases its subsidiary part (for 
example, the «Satoshi» is a fractional currency of the bitcoin), it is advisable to accumulate such 
expenses on the sub-account 941 «Costs of research, development». After recognizing, it is advisable to 
include the cryptocurrency unit as electronic money with a simultaneous increase of an enterprise’s 
income (sub-account 719 «Other income from operating activities»). 

Given the limited amount of forecasted emission of cryptocurrencies, the process of its 
initial obtaining (mining) becomes ever more prolonged as time goes by. In case of under-
productive computer equipment or the Internet, even now the formation of digital cash may last for 
more than one calendar month. In this case, it is expedient to preliminary generalize the costs of 
creating the cryptocurrencies on the account 39 «Costs of future periods». During the final 
formation of a digital cash unit, its fair value is displayed on the account 32 «Electronic money» 
with the simultaneous increase in income of future periods on the account 69 «Revenues of future 
periods». In case of conducting an electronic money transaction using the cryptocurrency, it is 
expedient to deduct expenses and profits of future periods for current expenses (account 941 «Costs 
on research, development») and income (account 710 «Income from initial recognition and from 
changes in the value of assets that are accounted for fair value»), with the following determination 
of financial results from the operations with digital cash on the account 79 «Financial results». In 
addition to accounting of the cryptocurrency and calculations with its help, it is imperative to 
exercise control and accounting of exchange differences in transactions with the cryptocurrency in 
the event of different rates of its purchase, sale and market price at the cryptocurrency exchange.  It 
is proposed to use the following sub-accounts consequently for accounting of currency differences 
connected with the cryptocurrency: 942 «Costs of purchase and sale of foreign currency», 945 
«Losses from operating exchange differences», 711 «Income from purchase and sale of foreign 
currency», 714 «Revenue from operating exchange rate difference». In case of using the 
cryptocurrency in non-operating activities, the enterprise’s exchange rate differences should be 
reflected on the sub-accounts 974 «Losses from non-operational exchange rate differences» and 744 
«Income from non-operational exchange rate difference». The costs, revenues and financial results 
associated with the cryptocurrency are mainly the commercial secrets for external users of 
accounting information, that is, the objects of management accounting. 

The cryptocurrency exchanges and cash transaction systems are functioning based on the 
use of electronic communication channels for transfer of accounting data. Applying the «Internet 
Bank» and «Client-Bank» systems, which use communication relations to provide information 
about the status of an account and authorization to execute transactions, are the current trends in 
ensuring the management of cashless settlements. The main differences between the two systems 
are the need to use special software («Client-Bank») or web page with access to the Internet 
(«Internet Bank») for the exchange of information.  
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The downside to banking via the Internet is a functional limitation of such an option of 
account management due to the preservation of all the accounting information in a banking 
institution and a possibility of working only in on-line mode. Internet banking is mainly used by 
individuals and legal entities with insignificant money turnover, which require periodic information 
on the status of an account. As such, information from the «Internet Bank» system cannot be used 
for further implementation of control and accounting procedures due to its incompatibility with the 
software of enterprises.  

Modern software products for the accounting automation support the «Client-Bank» system 
for downloading bank account statements and sending payment documents in electronic form. 
However, the universal software is not able to take into account the individual features of 
communication technologies of different banking institutions and issuers of electronic money, 
which makes it impossible to use them freely. Also, the disadvantages of the «Client-Bank» system 
are the following: lack of ownership of the software installed in a workplace of an accountant; 
possible incompatibility of the software of the «Client-Bank» with other software systems at an 
enterprise; lack of mobility of the system usage (the software is installed on one or two computers 
of accounting staff, which creates restrictions on the system use through mobile devices and 
gadgets); need for presence of all persons, who must sign a payment document in one place with 
personal computers, on which the software is installed; significant expenses for installing the 
necessary software of the remote banking system and further maintenance by a banking institution 
[10, с.49-50].  The phenomenon of cryptocurrencies is based on the blockchain technology, the 
implementation of which involves uniting all the owners of electronic money directly with each 
other through a network of communication channels, which does not require the existence of a 
single centre for processing and accumulation of data.  

The combination of functional advantages of the blockchain technology and the positive 
qualities of the «Internet-Bank» and «Client-Bank» communications will allow to create a hybrid 
system of non-cash payments with the cryptocurrencies, electronic money, money on bank accounts 
through payment cards and the possibilities of information exchange with all the participants in 
settlement operations (hereinafter - the hybrid system). Hybridization is also realized thanks to the 
free convertibility of all the existing monetary funds. Any cryptocurrency can be purchased for 
electronic money or funds on bank accounts. The process is also reverse, receiving digital cash from 
a payer provides for the possibility of its transfer to a bank account and cash withdrawal from an 
ATM network.  

Receiving and possession of cryptocurrencies involves publishing of a software source code 
for general familiarization. Similarly for all electronic money, it is necessary to provide free access 
to the universal software module for non-cash settlements. Many e-money issuers already provide 
free applications on the «Internet Banking» that can be embedded in a web page for payment 
acceptance. Buyers gain a convenient mechanism of non-cash settlements for goods and services 
purchased through the Internet. However, the integration of payment systems should also be carried 
out in the direction of providing the information on cash transactions in accounting software.  

Developers of computer programs for accounting automation will be able to embed a hybrid 
system into software of universal or individual application. Thanks to the hybrid system, the main 
disadvantage of the Client-Bank communication technology is solved, which is incidental to the 
inability to use the program at many workstations of accounting and management specialists. All 
employees of an enterprise, whose activities are related to money transactions, it is recommended to 
provide access to the account information on the receipt of funds to a current account. For example, 
in places of supply of goods, it is useful for employees to have information about the previous 
receipt of funds from a buyer, which will allow to initiate the issuance of an order. More 
generalized data is recommended to provide managers of various hierarchical levels with Internet 
access and allow manipulations through a web-based browser from an arbitrary workplace. There is 
an integration of the advantages of the systems «Internet Bank» and «Client-Bank» for the 
automated execution of control and accounting procedures over information about the status and 
changes in the balance of funds. Being territorially distant from an enterprise or place of transfer's 
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execution, a manager and an accountant will be able to monitor the process of executing a 
transaction through a personal mobile device. Also, it is expedient to preliminary assign the 
implementation of licensing functions for payment execution to the managers of different 
hierarchical levels. At the moment of initiating a non-cash transfer, a relevant manager will be 
notified of payment options and permission or prohibition of a transaction. It is advisable in the 
accounting policy of an enterprise to indicate the monetary threshold, the achievement of which 
requires a sanction of accounting and managerial staff. If the limit is not exceeded, then there is no 
request. To the contrary, in the case of a non-cash transaction for an over-limit amount, there is a 
need for a multiple authorization from several accounting and management specialists. This way, 
the control over the expediency and efficiency of an enterprise's expenditures is realized and 
personalization of the responsibility for monetary transactions is ensured.  

Using a hybrid system eliminates the procedure of drawing up a paper primary document. It is 
not always possible to form a primary settlement document in a traditional, typical form. Given the 
confidentiality of cryptocurrencies, it is difficult to identify a payer, which prevents filling the basic 
details of any original document. Only a code of a monetary transaction, which certifies the repayment 
of the related debt, is indicated in the automated management accounting system. In our opinion, the 
role of a traditional bank statement, on the basis of which the account holdings were formed, is 
significantly reduced in the accounting in case of electronic transfers. All primary information about the 
movement of electronic money and cryptocurrencies for a certain period goes to an accountant, who has 
the opportunity to see, in an expeditious manner, the remaining balances of accounts.  

The scheme of information flows in the conditions of automated management accounting 
and control of funds on the basis of applying the hybrid system of payment operations with 
electronic money, cryptocurrencies, funds on bank accounts with integration of the functions of the 
«Internet Bank» and «Client-Bank» blockchain technologies, are shown in Fig. 1. 

 
Fig. 1. The system of management accounting and control of non-cash transfers using the cryptocurrencies and other 
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gradually acquires practical application  and becomes an effective means of money turnover, which 
requires its recognition from the perspective of the theory of economics and accounting as an 
equivalent of monetary funds.  

Conclusions. 1. The need to obtain prompt access to funds through electronic 
communications,  protecting investment after the global financial crisis has led to the emergence of 
a new type of electronic money — the cryptocurrencies.  Cryptocurrencies gain significant 
popularity due to the advantages of their use, such as: comfort, independence, accessibility, lack of 
engagement, confidentiality, no documents, full automation of accounting, and cost optimization. 
The evolution of digital cash generated considerable interest in the scientific community in 
recognizing it as an enterprise asset and including it as a part of monetary funds, receivables, 
financial instruments or financial investments.  

2. Taking into account the monetary and settlement nature of the cryptocurrencies, digital 
cash is advisable to be recorded on the account 32 «Electronic money» with the subaccounts 321 
«Electronic money on accounts in banks,» 322 «Digital cash and cryptocurrencies», 323 
«Accumulated electronic money on bonus client accounts», 324 «Other electronic money». Due to 
the similarity of the process of initial obtaining (mining) of the cryptocurrencies with scientific and 
technical research, it is expedient to accumulate the expenses for formation of a digital cash unit on 
the subaccount 941 «Research and development costs». Value of the finished digital cash unit is 
displayed on the subaccount 719 «Other income from operating activities» after its completion. If 
the process of a cryptocurrency unit formation lasts for more than one month, it is necessary to use 
the transit accounts 39 «Expenses of future periods» and 69 «Revenues of future periods», which 
are redistributed after settlements by the originally received digital cash for the corresponding 
expenses and incomes of the reporting period. The proposed order to display in accounting the 
processes of initial obtaining (mining) and operation of the cryptocurrencies most fully corresponds 
to the national accounting treatment of settlement operations and the «Instructions on application of 
the Plan of bookkeeping accounts of assets, capital, liabilities and business operations of enterprises 
and organizations». 

3. Evolutionary development of electronic money, international payment systems, information 
systems of remote notification and fund management requires adequate changes in the organization 
and methods of automated management accounting of non-cash transactions.  Modern systems of 
remote management of the «Client-Bank» and «Internet-Bank» accounts are characterized by 
certain organizational constraints that do not meet the modern notions of non-cash transactions with 
help of the cryptocurrencies and other electronic money. Combining the functional capabilities of 
the blockchain technology, positive qualities of the communications «Internet Bank» and «Client-
Bank» will allow to create a hybrid system of non-cash payments by cryptocurrencies, electronic 
money, funds on accounts in a bank with free conversion of existing funds and opportunities for 
information exchange with all the participants in settlement operations. Collection of accounting 
information on settlements with the cryptocurrencies and other electronic money is carried out 
without formation of tra the ditional payment documents and bank statements. Electronic 
information from the hybrid communication system is the foundation for fully automated 
documenting, formation of accounting records, informing accountants and management of non-cash 
transfers.  
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ОСОБЛИВОСТІ ПОШИРЕННЯ ІННОВАЦІЙ  
У РЕГІОНАХ УКРАЇНИ 

Анотація. Досліджується науково-технічний та інноваційний розвиток України в 
контексті виявлення особливостей поширення інновацій у регіонах країни. Визначено 
сучасні проблеми поширення інновацій на основі узагальнення результатів теоретичних і 
прикладних досліджень, що проводились у країнах із високим рівнем соціально-
економічного розвитку. Розглянуто особливості поширення інновацій у місцевостях із 
різною щільністю населення, а також різним науковим і бізнес-середовищем. Проаналізовано 
показники науково-технічного та інноваційного розвитку регіонів України методом головних 
компонент. Із загального масиву ознак виокремлено показники, що характеризують головні 
компоненти, серед яких: рівень активності науково-дослідної та інноваційної діяльності, а 
також людського і фінансового потенціалу. Здійснено об’єднання регіонів за рівнем ознак, 
що входять до складу головних компонент. Установлено взаємозв’язок позицій регіонів за 
вказаними показниками і показниками, що характеризують рівень їхньої урбанізації та 
промислового розвитку. 

Здійснено групування регіонів України залежно від рівня розвитку людського 
капіталу, обсягів фінансування НДДКР та масштабів запровадження новітніх продуктів і 
технологій у виробництво. Обґрунтовано необхідність розширення зрізу даних державного 
статистичного обліку щодо інноваційної діяльності підприємств та організацій України. 
Запропоновано шляхи прискорення поширення інновацій та регіонального вирівнювання 
показників інноваційного розвитку в межах країни, серед яких: активізація державної 
інноваційної політики сприяння розбудові регіональних і галузевих мереж обміну 
інноваційним досвідом, знаннями, відкритою інформацією про нові розробки та можливості 
фінансування інноваційних проектів, а також підтримка створення на сільських територіях 
партнерства навколо інноваційних ідей з метою підвищення продуктивності, удосконалення 
організації та обслуговування виробництва, забезпечення його екологізації та запровадження 
новітніх інноваційних процесів. 

Ключові слова: поширення інновацій, нововведення, науково-технічний розвиток, 
інноваційна активність, державна інноваційно-інвестиційна політика. 
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ОСОБЕННОСТИ РАСПРОСТРАНЕНИЯ ИННОВАЦИЙ  

В РЕГИОНАХ УКРАИНЫ 
Аннотация. Определены современные проблемы распространения инноваций на 

основе результатов соответствующих исследований. Рассмотрены особенности 
распространения инноваций в местностях с разной плотностью населения, научной и бизнес-
средой. Проанализированы показатели научно-технического и инновационного развития 
регионов Украины. Осуществлено объединение регионов по уровню активности научно-
исследовательской и инновационной деятельности, а также развития человеческого и 
финансового потенциала. Установлена взаимосвязь позиций регионов по указанным 
показателям и показателям, характеризующим уровень их урбанизации и промышленного 
развития. Предложены пути ускорения распространения инноваций и регионального 
выравнивания показателей инновационного развития в Украине. 
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Ключевые слова: распространение инноваций, нововведения, научно-техническое 
развитие, инновационная активность, государственная инновационно-инвестиционная 
политика. 

Формул: 0; рис.: 3, табл.: 3, библ.: 11.  
 
Introduction. Implementation of new technologies and development of innovative products 

has driven the growth of national economy. Moreover, global environmental and social challenges 
require new production and organizational innovative solutions. Therefore, there is a need for 
effective state innovation policy which important task is an ensuring fast and uniform distribution of 
innovations among the regions of Ukraine.  

Research background and purpose of the article. Issues of diffusion of innovations have 
been considered in the economic researches of Ph. Aghion, P. Howitt, W.Cohen, D. Levinthal, C. 
Edquist, P. Geroski, C. Hollifield, J. Donnermeyer, E. Rogers, R. Solow, P. Stoneman, T. Swan and 
others. Theoretical aspects of the innovative developmenthave been investigated in scientific studies 
of I. Ansoff, Y. Bazhal, G. Birmann, V. Heyets, S.Ilyashenko, L. Kantorovich, B. Twiss, R. Foster, 
B. Shapiro, J. Schumpeter and others. At the moment there is a number of researches concerning 
issues of diffusion of innovations in business environments of different density and analysis of the 
regional aspects of innovative development (D. Sunding, D. Zilberman, C. Hollifield, J. 
Donnermeyer and others).However these issues only begin to fall within an area of interest of 
Ukrainian researchers. Therefore, research of regional aspects of diffusion of innovations in 
Ukraine using the methods of principal component, clustering and multidimensional scaling is 
especially relevant. 

Results of research. Emergence of innovations, except for accidental inventions, connected 
with systematic activity of the enterprises and individuals with obligatory leverage of financial 
resources in order to achieve commercial effect [1]. Favorable for emergence of innovations 
environments are cities where the population has the high level of education and where observed 
high concentration of the companies, which use new technologies. However, among tasks of the 
state economic policy universal distribution of innovations is priority objective. For example, 
according to the Concept of development of rural territories, economic growth in the rural zone has 
to be provided through implementation of innovations in agrarian production. 

As a rule, diffusion of innovations is described by a S-curve at the beginning of which there 
is a high resistance to changes. After overcoming this resistance there is a rapid diffusion of 
innovations to the further attenuation connected with exhaustion of potential of its development and 
loss of relevance [2]. Delays in transfer of the new technologies, even in case of their critical 
importance, connected with lack of information[3]. Diffusion of innovations is done via two 
channels(media and personal communications) and has the epidemic nature. At the same time, the 
assumption concerning perception of innovations by the enterprises at the time of obtaining 
information is adjusted by threshold model which take into account guidelines and scale of activity 
of enterprises. It is in fact more risky to spend time and resources, accepting innovations at an early 
stage when the performance level and profitability is uncertain. At the same time, it is easier for big 
companies to undertake risks as their business activity, products and the markets are more 
diversified.  

Researches concerning features of economic actors, which affects the decision to invest in 
new technologies, demonstrate that experience, education, size of the company and risk level are 
important for the investment decision. Extensive experience and higher education increase 
adsorption, which is perception of benefits of innovations by the entrepreneur. Moreover, capability 
to finance innovations and to perceive risks depending on knowledge of rather effective use of 
innovations [4; 5], size of the company and its investment expectations.  

Theoretical studies shows that there is no difference in diffusion of innovations in the rural 
zone compared with the areas with more dense scientific, educational and business environment [3]. 
Simultaneously, diffusion of innovations in the rural zone takes more time that is connected with 
individualism, closeness of a rural entrepreneurship and smaller opportunities concerning formation 
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of necessary communications [6]. Informatization promotes overcoming a problem ofremoteness 
and isolationthrough establishment of necessary communications. However, for underpopulated 
areas expansion of networks and social communications in the innovation sphere remains 
complicated and expensive. Availability of institutions of higher education and infrastructure for 
R&Dpromotes development and implementation of new technologies. The low level of education, 
qualification and awareness in the rural zone and lack of opportunities to carrying out own research 
complicates emergence and distribution of innovations. 

It is important that relevant researches of diffusion of innovations in the rural areas confirm 
the general results obtained earlier – rather slower diffusions in outlying areas compared to large 
cities[2]. Further influence of information technologies and Internet access did not change the 
general results of researches [7] and shows considerable differences in use of the latest knowledge 
in city and rural areas. The received results confirm a hypothesis that the speed of diffusion of 
innovations is affected not only by a possibility of an information access, but also by  perception of 
innovations which is defined by knowledge of entrepreneurs, access to financing and openness to 
changes. In addition, nowadays such important factor as new communication networks in business 
environment, fast transfer of information from producers and suppliers, availability of specialized 
magazines and web portals, regular fairs and distribution of the international contacts becomes an 
integral part of system of dissemination of information for agricultural enterprises.  

Despite of the fact that the institutional structure of Ukraine is homogeneous there are 
considerable differences in the innovative development of certain territories caused by urban 
saturation of regions, industry structure of regional economy and, respectively, level of economic 
development, which defines opportunities of technical retrofitting, technology updating and 
organizational optimization of production. 

Table 1. 
Principal components of scientific, technical and innovative development of Ukraine in 2017. 

 
Number 

of 
componen

ts 

Principal components variables  

Loading 
(|а|>0,6) 

General 
dispersion

, % 

Cumulativ
e 

dispersion
, % 

Description of 
the principal 
components 

1  к11 – total funding of R&D and innovation 
activities per 1000 UAH of gross regional 
product; 
к12 – number of organizations which carried out 
R&D per 1000 enterprises; 
к13 – number of enterprises which 
implementedinnovation processes per 1000 
enterprises; 
к14 – number of enterprises which implemented 
any forms of innovations per 1000 enterprises; 
к15 – number of workers involved in R&D to 
total number of employees. 

а=0,95 
 
 
а=0,89 
 
а=0,89 
 
 
а=0,88 
 
а=0,73 

41,1960 41,1960 Level of research 
and innovation 
activity 

2  к21 – number of graduates with PhD and 
doctoral degrees per 10000 inhabitants; 
к22 – number of universities with PhD and 
doctoral programs per 10000 inhabitants; 
к23 – number of graduates with higher 
educational per 1000 inhabitants 

а=0,98 
 
а=0,97 
 
а=0,94 

19,6788 60,8748 Human potential 
of scientific, 
technical and 
innovative 
development 

3 к31 – gross regional product (million UAH) per 
enterprise. 

а=0,75 14,3982 75,2730 Financial 
potential of 
scientific, 
technical and 
innovative 
development 

Source: originally developed by the authors.  
 
In this paper, we use the array of statistical data [8; 9] to analyze scientific, technical and 

innovative development of Ukraine in 2017. Using principal component analysis and “Statistica” 
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software package developed by StatSoft, we singled out from the general array of parameters 
specific indicators, which characterize the principal components of innovative development among 
which there are levels of research activity, innovation activity, human and financial potential (tab. 
1). In order to obtaining a clear assessment of the principal components, we use orthogonal rotation 
(dispersion redistribution). Therefore principal components did not correlate with each other. 

In addition, we studied regional differentiation using cluster analysis, which allows to single 
out groups of regions with similar levels of scientific, technical and innovative development (Fig. 1).  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig. 1. Dendrogram of results of cluster analysis of  Ukrainian regions depending 
on the level of scientific, technical and innovative development 

Source: originally developed by the authors. 
 

Diagram of consolidation of regions into clusters according to Ward’s method was used to 
determinate quantity of clusters which regional structure is characterized by considerable 
differences in the level of scientific, technical and innovative development. According to the 
diagram (fig. 2) a total number of steps is n=24, number of a step on which took place the first 
considerable increase in distance from the previous consolidation of objects is m=18. Therefore, the 
number of essential consolidations into clusters is m=6. 

The regional structure of clusters represented in table 2. 
Table 2. 

Structure of clusters derived by Ward’s method  
 

Cluster 
number 

The number of 
objects in the 

cluster 
The cluster’s composition 

1 12 
Chernihiv Region, Dnipropetrovs’k Region, Ivano-Frankivs’k Region, Kherson 
Region, Khmelnytsky Region, Kirovograd Region, Kyiv Region, Luhans’k 
Region, Lviv Region, Volyn Region, Zaporizhzhya Region, Zhytomyr Region 

2 3 Vinnytsya Region, Odesa Region, Sumy Region 
3 5 Rivne Region, Poltava Region, Ternopil Region, Cherkasy Region, Chernivtsi 

Region 
4 3 Donets’k Region, Zakarpattya Region, Mykolayiv Region 
5 1 Kharkiv Region 
6 1 The City of Kyiv 

Source: originally developed by the authors. 
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Fig. 2. Consolidation of regions into clusters according to Ward’s method 

Source: originally developed by the authors. 
 
Performed analysis of human potential, financial potential and innovation activity of 

enterprises allowed to determine completely specified groups of regions (tab. 3) depending on the 
level of urban saturation and concentration of industrial and R&D activity.  

 
Table 3 

Mean values of variables in clusters derived by Ward’s method 
 

Cluster 
number 

к11 к12 к13 к14 к15 к21 к22 к23 к31 

1 1,032 0,328 0,243 0,330 1,160 0,649 0,037 4,109 0,906 
2 2,766 0,465 0,352 0,432 4,597 1,870 0,093 10,082 0,873 
3 1,403 0,348 0,276 0,404 1,529 0,834 0,045 7,596 0,894 
4 8,237 0,393 0,296 0,415 5,608 0,886 0,065 7,840 1,105 
5 16,526 1,010 0,404 0,587 13,322 3,097 0,232 13,908 0,788 
6 11,051 1,246 0,242 0,362 32,056 8,495 0,750 32,614 1,882 

Source: originally developed by the authors. 
 
To form geometrical configuration of system of points which represent the analyzed regions 

on the plane (fig. 3) and obtain a matrix of paired comparisons of regions we apply method of 
multidimensional scaling to array of statistical data. Figure below demonstrate that regions with the 
prevailing rural population which economy substantially depends on the agricultural industry [10] is 
characterized by relatively low level of scientific, technical and innovative development.    

Results of carried-out analysis shows shortcomingsof the national system of statistical 
service of innovation activity. In particular, data on the total amount of expenditures on innovation 
activity, venture funding and state support of innovation development is incomplete. Moreover, data 
concerning the innovation activities of enterprises is limited to the sphere of industry. At the same 
time,deep and profound analysis of the innovation activity demands additional statistical data 
concerning number of SME, whichdevelop and implementinnovation technologies and number of 
SME, which applied third-party innovation technologies.  
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Scatterplot 2D
Final Configuration, dimension 1  vs. dimension 2
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Fig. 3. Results of multidimensional scaling of Ukrainian regions 

Source: originally developed by the authors. 
 
In addition, there are several limitations concerning application of traditional methods to 

analysis of the innovative development of regional economy. Influence of total R&D expenditures 
on innovative development in fact can be as overestimated (as financial provision of the innovation 
process is not always directly connected with creation of innovations), and underestimated (in case 
of SME which usually do not carry out separate accounting of R&D expenditures). 

In our opinion, number of patent applications better indicates the level of innovative 
development of economy, than aggregated R&D expenditures. However, the fact of patent grant 
does not mean that inventionswill be immediately and successfully commercialized. Experience has 
shown that SME often have no resources and experience for patent research, patent application and 
IP rights enforcement. Therefore,SME cannot expect considerable profits from commercialization 
of their intellectual property through assignment or licensing of IP rights to third party. The 
extension of system of indicators of innovative development performed by OECD and Eurostat 
[11]accompanies the incorporation into the list of innovation enterprises not only those which 
implement new processes and products, but also those which apply new technologies, innovation 
market strategies or new organizational management systems. 

In general, results of carried-out quantitative analysis as well as theoretical conclusions 
proved that dense environments of city agglomerations and industrial regions tends to be more 
innovative compared to rural areas. Therefore, in our opinion, state support should create favorable 
conditions for implementation of new products, processes and technologies by enterprises which 
face restrictions in the innovative development because of the small scale of activity. Of particular 
importance are programs of information, mentoring and coaching programs and also   access to the 
international and domestic credit lines for SME.  

Experience has shown that implementation of the innovation projects in the rural areas 
becomes complicated due to the lack of thought-over business plans because of deficit of the 
corresponding specialists. At the same time, big agricultural enterprises, for example grain holdings, 
that possess considerable human and financial resources, do not face problems, which are inherent 
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to small, and medium sized agricultural enterprises. Therefore, innovations in the rural areas appear 
to be available only forbig agricultural holdings while farms demand opening of special state 
programs of financing and extensive network of mentor support. 

Increase in availability and awareness of innovations are directly connected with accessibility 
of modern innovative infrastructure, including telecommunications, venture funds,industrial parks and 
business incubators. Moreover, innovation knowledge often go beyond the formal instructions and 
standards. Dissemination of innovation knowledge carried out through exchange of experience and 
performed by movement of labor and informal personal contacts that is more common for urban 
environment or big enterprises which have ample opportunities in human capital management. 

Areas with a high concentration of hi-tech companies become centers of training and 
employment of labor force with the high professional level of knowledge and skills while encourage 
innovation in the rural areas demands creation of favorable conditions for training and attracting 
qualified professionals. In our opinion, following factors can promote innovative development of rural 
economies:increase in education level, acceleration of knowledge sharing, facilitation of access to a 
skilled labor force in rural territories, financing of the corresponding innovative infrastructure, 
expansion of network of local colleges and providing a possibility of remote study which allows to 
slow down outflow of qualified employees from the rural areas. 

It should be noted that the role ofinstitutional framework of innovation activity grows in 
regions where peripheral areas with a low density of a business environment prevail. Institutional 
framework of innovation activity include persons and organizations, which work at a permanent 
basis and provide assistance in managing the financial and organizational aspects of innovation 
development. 

In the rural areas, even qualified and experienced entrepreneurs often are not inclined to 
invest in new technologies. Because effect of innovations in the form of improvement of business 
processes and labor organization often did note promote fast increase of company’s profitability 
owing to high costs of service of innovative production lines and ERP systems or insufficient 
enterprise scale. Thus, in some regions only special state programs of support of innovative activity 
along with raising standards of production, quality of the products and ecological safety will 
stimulate entrepreneurs to implement technological innovations. At the same time, peculiarities of 
innovative technologies forms preconditions for its diffusion in the industries, which are closely 
connected with natural processes and provides additional benefits within the context of a long-term 
sustainable development as, for example, in organic production of agricultural products. 

Higher cost of investment innew technologies in rural areas stems from higher 
transportation, information, service and transaction costs of innovative activity. Therefore, special 
state support and financing of innovative entrepreneurship in rural areas looks justified taking into 
accountnecessity of mechanization of the agricultural industry as a core precondition of national 
competitiveness and food security. 

In our opinion, selection of innovative enterprises in order to provide its state support has to 
be based on need to increase efficiency of agricultural production without creation of additional 
barriers for non-state investment. Investment support of rural areas has to go both for increase in 
competitiveness of the agricultural industry, and for improvement of a business environment, 
providing cumulative effect which exceeds the total profit of certain innovative enterprises.  

State can play a valuable role in promoting economic development of rural areas by 
providing financial support for innovative projects, which improveworking conditions for farmers, 
provide social development of rural territories,decrease an outflow of qualified professionals from 
the rural areas, improveinternational image of the country as producer of environmentally friendly 
food. At the same time, state support programsshould ensure that consistent innovation 
development of rural areasare focused towards potential profitability of innovative projects to 
support the competition among SME and to work within laws of market economy. 

Conclusions. Summing up research it is necessary to notice that carried-out analysis proved 
uneven innovative development of Ukrainian regions, which differ in the level of human potential, 
aggregated R&D expenditures and effective implementation of innovative technologies. Though 
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each region includes territories with a high and low density of population, only industrial regions 
with highlevel of urbanization demonstrate long-term development of human and financial 
potential, high scientific and innovation activity. Therefore, according to necessity of innovative 
modernization of national economy, state economic policy has to providefinancial support for SME, 
which create or implement innovation technologies and commercialize intellectual property at 
regional level.  

State support of rural areas have to promote partnership among all stakeholders in 
undertaking innovative activity to increase economic performance and profitability of SME, 
develop environmentally friendly technologies, improveorganization and management of product 
and process innovations. Special purpose public authorities should carry out estimation of 
innovation projects and provide support, financial provision, assistance and accompaniment of 
selected projects to promote cooperation between researchers, consultants and entrepreneurs. 
Acceleration of diffusion of innovations in the regions of Ukraine demands earmarked state funding 
of innovative activities in rural areas based on the principles ofpublic-private partnership. Topicality 
of the issue of diffusion of innovations in Ukraine testify necessity of further theoretical and 
practical research of innovation activity of regional SME, which exert considerable impact on 
business environment and social development of regional economies.  
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Abstract. The article highlights the main results of the study on the assessment and 
presentation of the activity of pawnshops in accounting, taking into account special features. The 
factors that have a significant impact on the informativeness of the financial statements of 
pawnshops, prepared in accordance with the requirements of International Financial Reporting 
Standards (IFRS), were investigated. The special features of pawnshops activity in the part of 
granting of loans are considered, in particular: secured loan, the absence of a purpose for its sale as 
an asset, short-term credit granting. The following is presented: schematics of the process of 
crediting by a pawnshop, criteria and groups for the classification of financial assets of pawnshops. 
It was determined that the financial assets of pawnshops are formed from contractual cash flows 
consisting of payments for repayment of the principal amount of the asset and interest on its 
outstanding share. It is determined that: financial assets of the pawnshops can be evaluated at 
amortized cost or at fair value - accounts receivable that arise in the pawnshop in the lending 
process are financial assets that should be evaluated at amortized cost. The lack of 
recommendations and explanations for the pawnshops in calculating the effective interest rate has 
been identified. Recommended for calculating the effective interest rate for the pawnshops, using: 
basic provisions for calculating the effective interest rate for the bank's financial instruments; 
functions: IRR and XIRR of the Microsoft Excel software package. Situational examples are given 
for determining the impact on the financial result of the package of additional services in the 
process of applying the loan assessment at amortized cost using the effective interest rate method. 
The recommendation for the calculation of the effective interest rate, taking into account special 
features of the pawnshop's activity, is included in the part: short-term loans and one-time repayment 
of the principal amount of debt and interest at the end of the contract. 
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Анотація. Висвітлено основні результати дослідження стосовно оцінки та  
відображення в бухгалтерському обліку діяльності ломбардів з урахуванням особливостей. 
Досліджено чинники, які мають суттєвий вплив на інформативність фінансової звітності 
ломбардів, складеної відповідно до вимог Міжнародних стандартів фінансової звітності 
(МСФЗ).  Розглянуто особливості діяльності ломбардів у частині надання кредитів, зокрема: 
лише під заставу, відсутність мети щодо його продажу як активу, короткостроковість 
кредитування. Наведено: схематику процесу кредитування ломбардом, критерії та групи для 
класифікації фінансових активів ломбардів. Установлено, що фінансові активи ломбардів 
формують договірні грошові потоки, які складаються з виплат на погашення основної суми 
активу і процентів на непогашену її частку. Визначено, що: фінансові активи ломбардів 
можуть бути оцінені за амортизованою собівартістю або за справедливою вартістю; 
дебіторська заборгованість, яка виникає в ломбарді у процесі кредитування, є фінансовим 
активом, оцінка якого повинна здійснюватись за амортизованою собівартістю. Установлена 
відсутність рекомендацій та роз’яснень для ломбардів щодо розрахунку ефективної ставки 
відсотка. Рекомендовано для розрахунку ефективної ставки відсотка для ломбардів 
використання: базових положень щодо розрахунку ефективної ставки відсотка для 
фінансових інструментів банку; функції: ВСД (IRR) та ЧИСТВНДОХ (XIRR) програмного 
комплексу Microsoft Excel. Наведено ситуативні приклади для визначення впливу на 
фінансовий результат пакета додаткових послуг у процесі застосування оцінки кредиту за 
амортизованою собівартістю з використанням методу ефективної ставки відсотка. Міститься 
рекомендація щодо здійснення розрахунків ефективної ставки відсотка з урахуванням 
особливості діяльності ломбарду в частині: короткостроковості кредитів і одноразового 
погашення основної суми боргу і процентів  наприкінці дії договору. 

Ключові слова: фінансовий інструмент, фінансовий актив, ломбард, фінансовий 
кредит, амортизована собівартість, справедлива вартість. 
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ФИНАНСОВЫЕ КРЕДИТЫ ЛОМБАРДОВ:  
ОЦЕНКА И ОТОБРАЖЕНИЕ В УЧЕТЕ 

Аннотация. Рассмотрены особенности деятельности ломбардов. Определено, что 
дебиторская задолженность, которая возникает в ломбарде в процессе кредитования, 
является финансовым активом, оценка которого должна осуществляться по 
амортизированной стоимости. Даны рекомендации по расчету эффективной ставки процента 
для финансовых инструментов ломбарда. Приведены ситуативные примеры применения 
оценки кредита по амортизированной стоимости с использованием метода эффективной 
ставки процента. 

Ключевые слова: финансовый инструмент, финансовый актив, ломбард, финансовый 
кредит, амортизированная себестоимость, справедливая стоимость. 
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Introduction. The market for non-bank financial services in Ukraine is characterized by a 
variety of financial intermediaries, which mainly provide the needs of the population. Each type of 
non-bank financial institution is highly specialized and provides a limited list of financial services. 
The exclusive activity of the pawnshop is the provision, at its own risk, of financial loans to 
individuals covered by their own or borrowed funds, secured loan for a specified period, under 
interest and the provision of related services (evaluation of mortgaged property, provision of 
intermediary services on insurance of a subject of pledge on the basis of the agency agreement with 
the insurance company; realization of mortgaged property) [1]. 

As a business entity, the pawnshop plans, organizes, implements and forecasts its activities 
using information generated by the accounting system. For the fifth year, according to the current 
legislation rules rules, the pawnshops must apply international financial reporting standards (IFRS) 
[2]. However, the complexity of their perception, the lack of clear recommendations or explanations 
that would take into account the pawnshops activity specifics, lead to low usefulness of reporting 
information, due to unreliable assessment of objects of accounting and their reflection.  

Financial loans are the main productive assets of the pawnshops and are identified as 
financial instruments in the accounting system. The introduction of IFRS 9 “Financial Instruments” 
from 2018 led to the need for new approaches to the classification of loans and the choice of 
methods for their assessment and accounting. 

Analysis of research and problem statement. General economic approaches to the 
definition of the nature and classification of financial instruments were, in their research papers, 
covered by P.T. Lopez [3], I.P. Denisov [4], V.V. Korneyev [5], E. Blankespur [6], G. Horton [7], 
G. Ishikawa [8], A.I. Kravchenko [9]. The research conducted by the researchers, for the most part, 
did not take into account the peculiarities and specifics of the activity of the pawnshops. 

Some issues of accounting of the pawnshops were investigated by N.M. Vnukova [10], O.S. 
Dyka [11], N.A. Fernando [12] et al. At the same time, the change of methodological principles in 
the accounting of financial instruments necessitates the search and development of alternative 
methods of their assessment, justification of the acceptability of their use, taking into account the 
peculiarities and specifics of the pawnshops activity.  

The purpose of the article is to study the features of financial credit as a financial instrument, 
to justify the most acceptable method of its evaluation, to develop a model of the process of 
accounting for the implementation of loans by the pawnshops. 

Research results. In accordance with the Regulations on the procedure for the provision of 
financial services by the pawnshops, the financial credit of the pawnshop is the provision of a loan 
secured by a pledge, for a certain period and at a percentage, by the pawnshop [1]. According to the 
research results of scientific sources, it is determined that the views of scholars on the concept of 
credit are ambiguous, disclosed using the concept of assets and their components, the essence of 
economic and contractual relations. 

Based on the results of the study, taking into account the diversity of scientific views of 
scholars, the content of the norms of legislative and regulatory acts, it is advisable to consider a 
credit (lending) as a process for granting a loan on terms of payment, maturity, return, targeted use, 
security, which is legally fixed by the conclusion of a loan agreement. The scheme of crediting by 
the pawnshop is shown in Fig. 1. 

In the process of granting secured loans to customers in the pawnshop there is a receivable 
identified as a financial instrument, namely a financial asset. The recognition, measurement and 
presentation of financial instruments are defined in IFRS 7 “Financial Instruments: Disclosures”, 
IFRS 9 “Financial Instruments”, IAS 32 “Financial Instruments: presentation". 

In accordance with the provisions of IFRS 9 “Financial Instruments”, financial assets are 
classified according to two criteria: the characteristics of cash flows according to a financial asset 
established by the agreement; business model of an enterprise for managing a financial asset 
(intentions and actions of the company in relation to certain financial assets) [13]. 
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In view of the above criteria, financial assets are divided into groups: 
- The first group refers to a business model, the purpose of which is to keep an asset by the 

enterprise to receive contractual cash flows. At the same time, contractual cash flows are purely 
payments of principal amount and interest on the outstanding part of the principal amount of the 
financial asset. These financial assets are measured at amortized cost; 

- the second group is determined by the second business model, the purpose of which is 
achieved by obtaining contractual cash flows (principal and interest payments) and/or selling 
financial assets. The financial asset for this classification group is measured at fair value through 
other comprehensive income; 

- The third group includes financial assets not belonging to the above groups, in particular: 
financial assets that are consistent with other business models and / or have a different cash flow 
profile than purely repayment of the principal amount and interest on the outstanding part of the 
principal amount of the financial asset. For a given classification group, a financial asset is 
measured at fair value through profit or loss. 

According to the results of the above research, it is advisable to form the conclusion that 
financial assets can be measured at amortized cost or at fair value (difference in the presentation of 
revaluation results) (Fig. 2).  
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revaluation in other 
comprehensive income 

At fair value with recognition 
of the result of revaluation in 
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Other At fair value with recognition of the result of revaluation in profit or loss 

Fig. 2. Classification of financial assets for valuation * 
*Summarized for [13] 
 
Granting loans by the pawnshop creates a cash flow, which provides for solely the return of 

the principal amount (loan) and the receipt of payment for use of this amount (interest). The 

1. Recognition of the financial asset in the lombard; 2. Termination of recognition of the financial asset in the lombard; 2. 
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Fig. 1. Process of crediting by the pawnshop 
*Development of authors 
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specifics of the loans provided by the pawnshop are full collateral security by the client's mortgaged 
property, therefore the pawnshop, in the process of granting a loan, does not aim to sell it as the 
financial asset. Based on the foregoing, the financial asset of the pawnshop refers to a business 
model that involves holding financial assets for receiving contractual cash flows consisting solely of 
payments of the principal amounts and interest on its outstanding part. As a result of the above, it is 
advisable to form the conclusion that accounts receivable that arises in the pawnshop in the course 
of lending is a financial asset the valuation of which is to be carried at amortized cost. 

The term “amortized cost of a financial asset” is defined in terms of the content of IFRS 9 as 
“the amount at which the financial asset is measured at initial recognition, minus the principal 
amount payments, plus (or minus) the cumulative amortization of any difference between this 
original amount and the repayment amount using the effective interest rates and minus any 
reduction (directly or through the application of a reserve account) due to a decrease in utility or 
inability to collect money”  [13]: 

Kb(а) = Kb − Kpog ± Аriz − Zk  ,                                                         (1) 
where Кb(а) — amortized cost of the loan, Кb — net book value of the loan, Кpog — repaid 
principal amount of the debt, Ariz — accumulated depreciation of any difference between this 
original amount and the amount of repayment using the method of effective interest rate, Zk — 
recognized decrease in the usefulness of the loan. 

For the purpose of determining the impact on the financial result of the package of 
additional services in the process of applying the loan assessment at amortized cost using the 
effective rate method, a situational example is given: 

Credit granting with additional services. In April 1, 2018, the pawnshop issued a loan to a 
business entity in the amount of 5000 UAH against security of a product made of precious metal. 
The crediting period is 21 days. The daily nominal rate is 0.475%. Fee for valuation of mortgaged 
property — 80 UAH. Fee for storage of mortgaged property — 100 UAH. The principal amount 
and interest are repaid at the end of the loan agreement effect. Estimated cost of mortgaged property 
— 7000 UAH. The loan is secured with highly liquid assets, the risk of non-return is absent. 

Property valuation fee and storage fee are “transaction costs” that are directly related to the 
loan, respectively, net book value of the loan is 4820 UAH.  

The special features of the pawnshop activity include the provision of short-term loans 
(mostly from 14 days to 31 days). According to the example it is determined that in the accounting, 
the accrual of income on loans will be displayed at the end of each month, so the cash flow diagram 
will have the following form (tab. 1). 

Table 1 
Diagram of cash flows for a granted loan * 

P. 
No 

Date of the accounting 
period Number of days Cash flows 

1 01.04.201 - (5000,00-100,00-80,00)= -4820,00 
2 21.04.201 21 (5000,00*0,475%*21+5000,00)=5498,75 

* Developed by authors 
 
In accordance with the meaning of IFRS 9, the “effective interest rate is a rate that provides 

for accurate discounting of estimated future cash flows or receipts for the expected life of the 
financial asset” [13]. In the process of calculating the effective interest rate, a business entity 
estimates expected cash flows, taking into account all terms and conditions of the agreement on the 
financial instrument, without taking into account the expected loss from the provision of the loan. 
This calculation includes all commissions paid or received between the parties to the agreement, 
which is an integral part of the effective interest rate, transaction costs, as well as all other 
premiums or discounts. 

The lack of methodological recommendations for calculating the effective rate for the 
pawnshops leads to the need for analogy, namely, the use of the basic provisions for calculating the 
effective interest rate for financial instruments of the bank [14], which is determined by the 
formula: 
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                                         Tvgp = ∑ GPі
(1+іef)t

n
i=1 ,                                                                 (2) 

where Tvgp is the present value of the originally expected cash flows; GPі — cash flow in a 
specified period; iеf — effective interest rate; n — the number of accounting periods; t — the 
duration of the period before the specified cash flow. 

                                               4820 = 5498,75
(1+іef)21/365. 

In order to facilitate the work of the pawnshop employees in the process of calculating the 
effective interest rate, it is advisable to recommend the use of the Microsoft Excel software 
package, which has, in particular, the following functions: IRR; XIRR. 

The IRR function is appropriate for situations in which cash flows arise at regular intervals 
or they can be represented by a series of cash flows that arise with the same frequency (monthly, 
daily, etc.). 

The XIRR function is recommended for situations in which cash flows arise at any 
frequency, in particular for accounting periods with different duration, expressed in days indicating 
the date of origin of such cash flows. 

Taking into account the pawnshop special features manifested in the fact that there is a 
short-term loan and a one-time repayment of the principal amount of debt and interest at the end of 
the agreement, it is appropriate to use the IRR formula for calculations. The effective interest rate 
(iеf) will be equal to 14.0819502% according to the above example. This is the total interest rate for 
the entire period of the agreement validity (in the example — 21 day). 

The pawnshop client has the right to prematurely full or partial repayment of the loan during 
the term of the agreement, which, in turn, causes a change in the cash flow diagram and, as a result, 
leads to an adjustment of the amortized cost. For the calculation-adjustment it is expedient to use 
the daily effective interest rate: 

                          Іef𝑑 =  (100% + іef)1/𝑘 − 100% ,                                                (3) 
where iеf is the effective interest rate, k — the number of days of the loan agreement. 
The practice of the pawnshops indicates that the short-term credit granting by the pawnshops 

almost eliminates the use of partial repayment of the loan during the period of the agreement 
validity, and the number of loans issued for more than a month has a small share in the total 
lending. In the activity of pawnshops, the existence of loans with partial repayment during the term 
of the agreement does not have a significant effect on the size of the effective interest rate. That is 
why application of calculations of the day effective interest rate has signs of levelling. 

The diagram of the pawnshop loan accounting at amortized cost using the effective interest 
rate method is summarized in Table. 2. Fig. 3 shows the movement of information on the process of 
crediting by the pawnshop in the accounting system. 

Table 2 
Loan accounting diagram at amortized cost* 

P. No Kb at the 
beginning 
of the 
period 

Cash flows Income Kb at the 
end of the 
period interest principal 

amount total accrued 
income Ariz Total 

1 2 3 4 5=3+4 6 7=8-6 8= 2*іеf 9=2+8-5 
1 4820.00 - -4820.00 -4820.00 - - - - 
2 4820.00 498.75 5000.00 5498.75 498.75 180.00 678.75 0.00 

Kb — net book value of the loan, Ariz — accumulated depreciation of any difference between this original amount and the 
repayment amount using the effective interest rate method. 

* Developed by authors 
 
Thus, the total income includes interest income on the loan (income from operating 

activities) and income from depreciation of discount on the loan (other operating income). The loan 
cost that is directly related to it (the value of additional services) is a non-depreciated discount for 
the financial asset of the pawnshop, which affects the difference in the nominal and effective 
interest rates on the loan and is reflected in the accounting as mentioned above (see Fig. 3). 
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Empirical studies of the process of lending by the pawnshops provided an opportunity to 
determine the tendency to reduce the types of additional services, and in some cases the waiver of 
them, due to the expansion of the market of financial services provided by the pawnshops 
(increasing the network of the pawnshops) and the growth of competition in the financial services 
market. 

In the absence of the need for related services (additional costs of the borrower) in the 
process of lending by the pawnshop, the method of evaluation and calculations does not undergo 
significant changes, there is only a simplification of them.  

Example of lending without providing additional services. In April 1, 2018, the pawnshop 
issued a loan to a business entity in the amount of 5000 UAH against security of a product made of 
precious metal. The crediting period is 21 days. The daily nominal rate is 0.475%. The principal 
amount and interest are repaid at the end of the loan agreement effect. Estimated cost of mortgaged 
property — 7000 UAH. The loan is secured with highly liquid assets, the risk of non-return is 
absent. The cash flows diagram will have the following form (Table 3).  

Table 3 
Diagram of cash flows for a granted loan 

P. 
No 

Date of the accounting 
period Number of days Cash flows 

1 01.04.2018 - -5000.00 
2 21.04.2018 21 (5000,00*0,475%*21+5000,00)=5498,75 

*Development of authors 
 
In accordance with the above methodology, using the IRR function, an effective interest rate 

(iеf = 9.975%) is determined and its compliance with the nominal interest rate for the lending period 
(0.475%*21 day = 9.975%) is determined. 

In the absence of related services (additional costs of the borrower) in the process of 
crediting by the pawnshop and using the method of accounting for financial instruments at 
amortized cost, the formula for determining the book value of the loan (2) will be transformed into 
formula (4). Changes in the movement of information in the process of crediting by the pawnshop 
in the accounting system is shown in Fig. 4. 

Fig. 3. Information flows of the process of crediting by the pawnshop 
 (in case of additional services) 

*Development of authors 
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193



                                     Kb(а) = Kb − Кpog                                                     (4). 
The total amount of the pawnshop income in the absence of additional services will include 

only interest income on the loan (income from the main activity). 
Conclusions. According to the results of the study, the following conclusions may be 

appropriate: 
1. For the pawnshops as highly specialized financial institutions, provision of financial loans 

secured by property is an exclusive activity. 
2. The special features of the pawnshops activity lead to the need for high-quality relevant 

information support. The regulatory changes in the current year related to the introduction of IFRS 
9 “Financial Instruments” resulted in adjustments to the methodological principles for accounting 
for financial loans and led to the search for the most appropriate method of valuation.  

3. Outlining the special features of the process of crediting by the pawnshop as a business 
model for managing financial assets and providing the characteristics of cash flows for it, the 
expediency of applying an estimation of financial loans at amortized cost using the effective interest 
rate is substantiated.  

4. The impact of the additional services package on the financial result is determined in 
applying the assessment of the financial loan of the pawnshop at amortized cost. 

5. The situations are established, when, in the process of their implementation by the 
pawnshop, the value of additional services is an unamortised discount on a financial asset and 
affects the difference between the nominal rate and the effective interest rate on the loan. The total 
income will include interest income on the loan (income from operating activities) and income from 
depreciation of discount on the loan (other operating income).  

6. It is proved that in situations where there are no related services in the process of crediting 
by the pawnshop, the method of estimation and calculations will not be changed, there is their 
simplification, since the nominal rate will be equal to the effective interest rate. 
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THE EXPORT POTENTIAL OF THE AGRARIAN SECTOR OF UKRAINE IN A 

COMPETITIVE ENVIRONMENT 
Abstract. The purpose of the paper is to investigate the level of competitiveness of 

agricultural and food products and to identify the possible areas of export development on the basis 
of scientific works and the existing system of national strategy of the agricultural sector 
development. The concept of «export potential of the agricultural sector” and its relation to the 
competitiveness of agricultural enterprises was revealed. The dynamics and the geography of 
Ukrainian export of agro-food products was investigated. The data of the State Statistics Committee 
of Ukraine for 2005—2016, Internet resources, and own observations served as the basis for the 
research. For the purposes of the research such groups of the most important product types were 
selected: cereals, namely: winter wheat, winter barley, corn; vegetable oil (sunflower, rapeseed, 
soybean), strawberry, sunflower and soya, etc., and as well as those that at the present stage are 
advocated and, thus, may significantly raise export potential in the long term (meat, poultry, dairy 
products, etc.). Change in the orientation of agro-export is associated with several factors: firstly, 
difficult political relationships with the Russian Federation resulted in a significant reduction in the 
volumes of exports to this country; secondly, the increase in exports to EU countries in connection 
to the signing of association agreement with the EU; thirdly, the continued growth of exports to the 
countries of Asia and Africa.It is the «competitiveness» that identifies the opportunities for the 
products supply on external markets, and this is a potential set of types of agro-food products, 
which domestic agricultural enterprises are able to export, that identifies the potential of the 
agricultural sector. Ukrainian producers have the advantage over the competitors in terms of the 
quality and products prices which is confirmed by the fact that domestic products are exported to 
more than 90 countries of the world. The use of the model of potential growth of export potential of 
the Ukrainian agro-products will able to fully provide growers with information about potential 
markets for products, to ensure the proper support for the promotion of products on foreign markets. 

Keywords: agriculture, food products, competition, competitiveness, export potential, 
geographic diversification. 
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ЕКСПОРТНИЙ ПОТЕНЦІАЛ АГРАРНОГО СЕКТОРУ УКРАЇНИ  
В УМОВАХ КОНКУРЕНТНОГО СЕРЕДОВИЩА 

Анотація. Ціллю дослідження є дослідження на базі наукових доробків і чинної 
системи вітчизняної стратегії розвитку аграрного сектору економіки рівень розвитку 
конкурентоспроможності вітчизняної аграрної та продовольчої продукції і визначення 
можливих напрямів експортного розвитку. Розкрито поняття «експортний потенціал 
аграрного сектору» і його взаємозв’язок з «конкурентоспроможністю сільськогосподарських 
підприємств». Досліджено динаміку і географію експорту агропродовольчої продукції в 
Україні. Основою дослідження слугували дані Державного комітету статистики України за 
2005—2016 роки, дані Інтернет-ресурсів і власні спостереження авторів. Для цілей роботи 
відібрано групи найбільш значущих видів продукції [озима пшениця, озимий ячмінь, 
кукурудза; рослинна олія (соняшникова, ріпакова, соєва), полуниця, насіння соняшнику та 
боби сої тощо] і тих, які на сучасному етапі виступають бюджетоформувальними та таких, 
що можуть суттєво наростити експортний потенціал у перспективі (м’ясо, птиця, молочні 
продукти тощо). Зміна орієнтирів експорту агропродовольчої продукції пов’язана з 
декількома основними чинниками: по-перше, важкі політичні стосунки з Російською 
Федерацією призвели до суттєвого скорочення обсягів продукції в цю країну; по-друге, 
збільшення експорту до країн ЄС у зв’язку з укладенням Угоди про асоціацію з ЄС; по-третє, 
подальше зростання експорту в країни Азії та Африки. Саме «конкурентоспроможність» 
визначає можливості постачання продуктів на зовнішні ринки і включає потенційний набір 
типів агропродовольчих товарів, які вітчизняні сільськогосподарські підприємства можуть 
експортувати, що визначає потенціал аграрного сектору. Українські виробники мають 
перевагу перед конкурентами щодо якості та цін виробів, що підтверджується тим фактом, 
що вітчизняна продукція експортується в більш ніж 90 країн світу. Використання 
запропонованої моделі потенційного зростання експортного потенціалу української 
агропродовольчої продукції дасть можливість повністю забезпечити аграріїв інформацією 
щодо можливих ринків збуту продукції, забезпечити належну підтримку при просуванні 
продукції на зарубіжні ринки. 

Ключові слова: сільське господарство, продовольчі товари, конкуренція, 
конкурентоспроможність, експортний потенціал, географічна диверсифікація. 

Формул: 0; рис.: 1; табл.: 3; бібл.: 19. 
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ЭКСПОРТНЫЙ ПОТЕНЦИАЛ АГРАРНОГО СЕКТОРА УКРАИНЫ  
В УСЛОВИЯХ КОНКУРЕНТНОЙ СРЕДЫ 

Аннотация. Раскрыто понятие «экспортный потенциал аграрного сектора» и его 
взаимосвязь с «конкурентоспособностью сельскохозяйственных предприятий». Исследованы 
динамика и география экспорта агропродовольственной продукции в Украине. 
Использование предложенной модели потенциального роста экспортного потенциала 
украинской агропродовольственной продукции позволит полностью обеспечить аграриев 
информацией о возможных рынков сбыта продукции, обеспечить надлежащую поддержку 
при продвижении продукции на зарубежные рынки. 

Ключевые слова: сельское хозяйство, продовольствие, конкуренция, 
конкурентоспособность, экспортный потенциал, географическая диверсификация 

Формул: 0; рис.: 1; табл.: 3; библ.: 19. 
 

Introduction. In recent years agriculture serves as a driving force for the development of 
the national economy. Agricultural products accounted for 42% of export revenues, which was the 
highest indicator in 2016. However, problems related to the functioning of the WTO and the chosen 
strategy of Ukraine’s integration into the EU, put on the agenda the need for the diversification of a 
range of agricultural products and of the exports’ geography and of agriculture restructuring 
according to the conditions and the needs of the environment. 

Historically, Ukraine is associated with the notion of «European breadbasket». This 
statement is relevant even today, since domestic agricultural producers are exporting the lion’s 
share of food produced in Ukraine to the EU. 

Population growth of specific countries (China, India, of Africa) creates the problem of food 
security, which stimulates the growth of agrarian production and provides stable markets for 
products. 

Until recently, the Russian Federation was one of the largest trading partners of Ukraine, 
however, due to complicated political relations, economic sanctions on export and import of 
different commodity groups, including foodstuffs, the agrarians were forced to look for other 
channels of distribution of the manufactured products. 

At the same time, entering of Ukrainian into the WTO changed the conditions of export of 
the products to the markets of the participating countries. The complication of the «rules of the 
game» forces domestic producers of agrarian products to diversify geography and markets. 

The gradual transition to the establishment of the common market with the EU enables the 
expansion of agriculture production and the inflow of foreign currency into the Ukrainian market. 

198



In the face of changing economic priorities and the formation of the new economy, 
agricultural enterprises will be not only the source of budget formation, but will also contribute to 
the influx of foreign exchange earnings into the country. This identifies the need for an additional 
study. 

Analysis of Publications and the Research Purpose.Domestic researchers pay much 
attention to the problems of the competitiveness of national agricultural products and food. The 
cohort of scientists-economists, who developed the abovementioned issues, includes such authors 
as: S. Kvasha and O. Luka [3], Malik and О. Nuzhna[2], V. Nitsenko, V. Gavrish [18], О. 
Zakharchenko, M. Zaiets[9, 10], etc. As for the problems related to exports, it is necessary to pay 
attention to the researches conducted both by previous authors, and by O. Luka [6], Trofimtseva[17] 
and of some other scholars. Other papers are related to the definition of competitive advantage of 
domestic food products, deficiencies in the development of the strategy of developing the export 
potential of the agrarian sector, the growth of the role of vertically integrated agrarian enterprises in 
agriculture, new opportunities for diversification of export geography and markets for products 
produced. 

The purposeof the paper is to investigate the level of competitiveness of agricultural and 
food products and to identify the possible areas of export development on the basis of scientific 
works and the existing system of national strategy of the agricultural sector development. 

Research Findings.Export potential is the potential capacity and the ability of a country to 
export existing products and to build new export of products, resources and services [1]. 
Accordingly, the export potential of the agricultural sector is a potential set of types of agro-food 
products, which domestic agricultural enterprises are able to export. 

The term «export potential» is closely correlated with the concept of «competitiveness». It is 
«competitiveness» which identifies opportunities for the supply of products on the external markets. 

In connection with this M. Malik and O.Nuzhna define the competitiveness of the 
agricultural enterprises as the ability of subjects of economic activities in the agricultural sphere to 
adapt to the new conditions, to manage the use of their competitive advantages and to win in the 
competition in the markets of agricultural products and services, to maximize the efficient use of 
land resources, as much as possible, to meet the needs of the buyer by analyzing the structure of the 
market and to respond flexibly to the changing conditions [2]. 

Ukrainian producers have competitive advantages over foreign manufacturers in terms of 
prices for some types of products (honey, vegetable oil, oilseeds, cereals, etc.) and of product 
quality. 

According to S. Kvasha, the competitiveness of domestic food products has primarily price 
character which is caused by the relatively low costs of their production [3]. This thesis is supported 
by the fact that agricultural products are exported to more than 90 countries of the world, and the 
level of food safety in the country equals to 82.5%. 

Studies have shown positive changes in the export of domestic agriculture food products 
(table 1). The most popular groups of goods in 2005-2016 are grain crops (16.7% of total exports), 
fats and oils of animal or vegetable origin (10.9%), seeds and fruits of oil plants (4.22%), meat and 
edible offal (1.1% of total exports). Ukraine exports increased more than twice, in the next sectors: 
meat and edible offal (2.5 times), vegetables (3.9 times), cereals (4.4 times), flour-grinding industry 
(4.8 times), seeds and fruits of oil plants (11.4 times), fats and oils of animal or vegetable origin 
(6.8 times), sugar and confectionery products with sugar (3.2 times). For the period analyzed 
exports of milk and dairy products, poultry eggs, natural honey decreased (by 40.3%). 
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Table 1 
Dynamics of export of agro-food products in Ukraine 

Type of product 

2005 2010 2015 2016 

Million of 
dollars structure, % Million of 

dollars  structure, % Million of 
dollars structure, % Million of 

dollars structure, % 

I. Live animals; animal 
products  732.1 2.14 771.4 1.50 823.6 2.16 775.0 2.13 

meat and edible offal 154.3 0.45 90.1 0.18 377.6 0.99 387.8 1.07 
milk and dairy products, 
birds eggs; natural honey 553.6 1.62 648.9 1.26 386.6 1.01 330.5 0.91 

II. Herbal products 1694.9 4.95 3976.1 7.73 7971.5 20.91 8093.7 22.26 
vegetables 39.2 0.11 119.1 0.23 97.1 0.25 152.6 0.42 
edible fruit and nuts 102.3 0.30 208.8 0.41 154.0 0.40 148.2 0.41 
grain crops 1383.0 4.04 2467.2 4.80 6057.7 15.89 6073.9 16.70 
products of the milling 
industry 28.9 0.08 80.9 0.16 118.0 0.31 138.7 0.38 

seeds and fruits of oil plants 135.3 0.40 1085.9 2.11 1475.4 3.87 1535.0 4.22 
III. Fats and oils of animal 
or vegetable origin 587.1 1.72 2617.4 5.09 3299.9 8.65 3963.0 10.90 

IV. Prepared foods 1290.8 3.77 2571.1 5.00 2468.6 6.47 2450.1 6.74 
sugar and sugar 
confectionery 110.2 0.32 206.4 0.40 169.6 0.44 352.0 0.97 

finished products of grain 97.9 0.29 254.3 0.49 268.0 0.70 212.5 0.58 
products of vegetables 
processing   119.0 0.35 210.3 0.41 183.7 0.48 140.3 0.39 

Total export 34228.4 100.0 51405.2 100.0 38127.1 100.0 36361.7 100.0 
Source: State Statistics Service of Ukraine (2017) 

 
Oil and sunflower crops brought the largest share of foreign currency revenues of Ukrainian 

exporters (table. 2). 
 

Table 2 
Export of sunflower oil and crops in 2016.* 

Type of 
product The largest exporting companies The largest importing 

countries 

The 
volume of 
sales, mln t 

Revenue, 
billion 

The rating of the 
country’s exports 

in the world 

Sunflower 
oil 

Kernel, MyronivskyHliboproduct, 
Cargill Ukraine, ViOil, Bunge 
Ukraine, Delta Wilmar CIS, Pology oil 
extraction plant, Dneproavia, 
Bessarabia, Creative Group 

India, China, the 
Netherlands, Spain, Italy, 
France, Iran, Egypt and 
Turkey 

4.8 4.2 1 

Cereals 
(maize, 
wheat, 
barley) 

SFGCU, kernel, NIBULON, JSC 
Cargill, UkrLandFarming, Louis 
Dreyfus Ukraine LTD, Granum invest, 
Bunge, noble resources Ukraine, 
ADM Ukraine 

EU, Egypt, Tunisia,South 
Korea, Thailand, Indonesia, 
Israel, Iran, Libya, 
Bangladesh, Saudi Arabia 

40.2 6.1 3 

Source: constructed on the basis of public information 
 
The increasing sales of products, especially of grain group, did not give the opportunity to 

increase the amount of foreign currency revenues. Prices in 2016 were twice lower compared with 
2013. Negative market conditions did not allow agrarians to accumulate additional 6 billion USD of 
foreign exchange earnings. 
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Another interesting pattern has been observed in the global economy. In the long run, prices 
for raw materials, relative to the prices of services and labour, are decreasing. So the country that 
sells raw materials always loses to the country which produces finished products with higher added 
value [5]. 

Given the fact that the structure of foreign trade of agriculture products in Ukraine is not 
optimal, an important task is the diversification of the commodity structure of exports and imports, 
as well as increasing the exports of products in accordance with the comparative advantages of the 
country [6]. 

The legislative framework, which regulates policies in agriculture, consists of the following 
important documents: the Law of Ukraine «On the Priority of Social Development of Village and 
Agriculture in the National Economy”, the Law of Ukraine “On State support of Agriculture of 
Ukraine”, law of Ukraine «On Basic Principles of the State of Agricultural Policy for the Period 
until 2015», etc. 

State agrarian policy is based on national priorities and takes into account the need for 
Ukraine’s integration into the European Union and the world economic space [7]. 

The Ministry of Agrarian Policy and Food of Ukraine has developed a draft of joint 
integrated Strategy for Agricultural and Rural Development for 2015-2020 [8], the purpose of 
which is to increase the competitiveness of agriculture and to promote the development of rural 
areas on a stable basis in accordance with the EU and international standards. The strategy involves 
achieving seven specific goals: the harmonization of the legislation with the EU one, in particular in 
the field of food safety; deregulation with the abolition of unnecessary regulations and 
administrative policies, reform of State enterprises; the solution of major problems of the factors of 
production, including land reform, access to funding, modernization and upgrading of production 
and processing facilities, as well as, of the problems of infrastructure and logistics; stimulating 
innovation in agriculture; increasing transparency and efficiency of the production and management 
of markets; increasing the efficiency of the State support of agriculture; the development of the 
program for the development of rural areas, including measures to support small farming  and to 
increase the quality of life in rural areas; as well as the development of a regulatory framework for 
the support of the agriculture and environment-friendly production methods. 

Ukraine’s membership in the WTO opens significant opportunities for Ukrainian producers 
that will enable Ukraine to better access the world markets, to expand consumer range and to easier 
access foreign technologies. At the level of the domestic market the competition will increase 
significantly, as new international players will enter Ukraine. So the priority should be ensuring the 
competitiveness of Ukrainian agrarian sector both inside our country and on the world arena [9]. 

The signing of the association agreement with the EU by Ukraine, on June 27, 2014 makes 
European markets more accessible for Ukrainian producers, including those of agriculture. 
However, the issue of competition between domestic and foreign producers on foreign markets for 
agricultural products and food products not only does not lose its relevance, but also greatly 
increases its degree. On the other hand, competition in the agricultural market increases alongside 
with the development of market relations, which impose higher requirements to the economic 
behavior of enterprises [10]. 

It is expected that the real decline, coupled with reforms aimed at the creation of equal 
conditions for the private sector, increased competition and access to the European Union market, 
foresees the support of export and trade sectors [11]. 

Among the two types of trade policy — the policy of free trade and protectionism—the 
ideals of free trade are preferential. However, in practice, especially while regulating foreign trade 
in agricultural products, protectionist measures are often applied. They include a variety of tools of 
tariff and non-tariff regulations of import, export subsidies and internal support of domestic 
agriculture by developed countries. Significant differences in the proportions and scale of 
application of the various instruments regulating foreign trade in agriculture depends, first of all, on 
the State, on the competitiveness of the agricultural sector and on the criteria of economic security 
of the State [6]. 
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The EU market for Ukrainian agricultural producers is opened in different segments. 
However, one should take into account such obstacles as export quotas for the supply of different 
product types, necessary compliance with international quality standards, etc. In order to diversify 
the promotion of products one should take into account the growing markets of Asia, which hare 
more open compared to the EU ones. 96.2% of total exports is directed to the EU, Asia, Africa and 
the CIS (Table 3). At the same time, exports to CIS dropped more than by 20% in 2016 compared 
to 2015.  

 
Table 3 

Geography of exports of agricultural products from Ukraine in 2016 

Region The largest importing 
countries 

Revenue, 
billion 

Structure,
% Type of product 

EU 

Spain, Netherlands, 
Poland, Italy, Germany, 
France, Belgium, UK, 
Portugal, Romania, 
Hungary and Greece 

4.2 27.1 

grain cereals (corn, wheat, etc); oil (sunflower, soybean, 
rapeseed ); oilcake and other solid residues; oilseeds 
(soybeans, rape seed or sunflower, crops); nuts; poultry 
meat; tomatoes, canned without vinegar; made of grain and 
cereals (pasta, bakery, confectionery); a variety of other 
foods (yeast, prepared sauces and foods for their 
preparation, etc.); the eggs of birds; chocolate and products 
containing cocoa; pastry with sugar; processed in other 
ways grain crops; seeds and fruits for sowing, etc. 

Asia 

China, India, Japan, South 
Korea, Turkey, Iran, Iraq, 
Indonesia, Thailand, 
Bangladesh, Israel and 
Lebanon 

7.1 45.8 

grain cereals (corn, wheat, barley); oil (sunflower, soybean, 
rapeseed); oilseeds (soybeans, rapeseed); residues and 
wastes of food industry; meat, poultry and eggs; tobacco 
and products made of it; nuts; wheat flour; dried leguminous 
vegetables etc. 

Africa 
Egypt, Morocco, Tunisia, 
Ethiopia, Algeria and 
South Africa 

2.4 15.5 
cereals (corn, wheat, barley); sunflower oil; tobacco and 
substitutes, cigarettes; residues and wastes of food industry; 
soybeans; poultry meat; condensed milk; live cattle, etc. 

CIS Belarus, Armenia, Russia, 
Moldova 1.2 7.8 cereals, dairy products, nuts, vegetables, canned goods. 

Source: constructed on the basis of public information 
 
The EU is the World’s largest exporter of wheat and poultry meat. Thus, the EU is 

Ukraine’s competitor in the export of food products. USA is a competitor of Ukraine in the export 
of corn and meat. World market is tough, and nobody likes competitors [12]. Besides, Russia is a 
major supplier of grain and sunflower oil, Belarus — of dairy products. In Ukraine, non-profit 
organizations, such as: Ukrainian Food Export Board (UFEB), Ukroilprod Association, Ukrsugar 
Association, Ukrainian Grain Association (UGA), etc., are created and operated in order to support 
the promotion of agricultural products’ export. 

So, for example UFEB (Ukrainian Food Export Board) is the Association of producers of 
finished food, which is helping domestic food enterprises to reach new markets and to fix their 
positions on the traditional ones. The goal of UFEB is to create a positive image for the food 
labeled “Made in Ukraine” in the eyes of consumers throughout the World.  

In the framework of its activities, UFEB provides its members with analytical and advisory 
assistance with regard of the conditions and possibilities for exports [13]. 

In 2017, the UFEB continued to work towards the opening of markets of the EU and China 
for beef from Ukraine, of South Africa — for pork, of Japan and South Korea — for dairy products. 
The trade mission to the countries of Asia and Africa, in particular to Vietnam, China, Egypt, 
Algeria, Sudan, Tanzania, Namibia, Ghana and others, are planned in order to release Ukrainian 
products into foreign markets. Besides, the participation of domestic producers in 14 international 
exhibitions is foreseen [14]. 
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International financial organizations play an important role in ensuring and improving the 
competitiveness of the domesticagrarian sector. Among them, it is possible to mention IBRD, 
including IFC, EBRD, EIB, etc. 

In 2015 the EBRD invested 184 million dollars into the agricultural sector, while in 2017 it 
plans to increase the sum up to 200 million dollars. The main priorities are to invest into the 
cultivation of grain, technical, and other crops, that are export-oriented products. The large public 
companies are the main recipients of the capital (e.g. Nibulon, Mironivskiyhliboproduct or Kernel), 
as well as small and medium enterprises that have export potential [15; 16]. 

According to the latest data, IFC conducts investment within the agricultural sector and to 
the processing companies. Among the enterprises-recipients Concern Khlibprom, Mriya, IMC 
Ukraine, Astarta, MHP, Agrofusion Group, Globino group, NyvaPereyaslavschyny could be 
pointed out. As you can see, the IFC’s strategy is more diverse in respect of investments directions 
as compared to EBRD. The company invests in both primary productions, in particular that of grain, 
milk, sugar beets, tomatoes, pig production, poultry, etc., and into their processing. 

The credit funds are received at interest rates which are much lower than domestic ones (2-
2.5 times and above). This makes them appealing for the domestic producers. The loans are used to 
modernize the material and technical base, to expand the company’s presence at the market, to build 
new production facilities, to improve logistics processes, to increase energy efficiency and export 
potential, etc. 

O. Trofimtseva, Deputy Minister of Agrarian Policy and Food of Ukraine on European 
Integration, sees four main goals in the area of the formation of agricultural trade policy and of the 
promotion of exports in the near future: 

- diversification of the commodity structure of agrarian exports by increasing the share of 
value added products (i.e., of processed foods); 

- diversification of geographical export markets for Ukrainian agrarian products by 
opening new countries and expanding the range of goods that are already being supplied to those or 
other countries; 

- expansion of the circle of exporters of agrarian and food products via the inclusion of a 
large number of small and medium-sized producers and processors who are able to export; 

- increase in the competitiveness of Ukrainian producers and processors for their entry into 
the foreign markets [17]. 

In this regard, the suggestions and arguments of V. Nitsenko and V. Havrysha are 
appropriate [18] regarding the construction and benefits of vertical integration in agriculture. 

What is the advantage of these structures in comparison with other types of agro-industry 
formations? Firstly, these structures have their own raw material base and can also buy it from 
agricultural commodity producers, while processing enterprises do not have a raw material base and 
are completely dependent on external suppliers or intermediaries. As for agrarian enterprises, there 
are difficulties with the sale of manufactured products (raw materials for other branches of 
agroindustrial complex) because of the monopolization of the market by intermediary structures that 
are not interested in equal cooperation. 

Secondly, the tax base for agrarian enterprises is agricultural land (fixed agricultural tax), for 
processing enterprises it is general tax system. As the tax pressure increases, the efficiency of 
production decreases. Vertically integrated companies can optimize the level of taxes by 
transferring part of them to one type of activities. 

Thirdly, no enterprise, whose authorized capital consists of a certain number of shares traded 
on stock exchanges and out of stock exchanges, can be confident that, at some point in time, it will 
not be bought up by competitors, which are expanding their scope of activities and  are diversifying 
them [18]. 

The Ministry of Economic Development and Trade began work on the creation of National 
Export Strategy and Action plan for the next 5 years. It is reported that Western NIS Enterprise 
Fund (WNISEF) in the framework of the program «Ukraine: leadership program, export promotion, 
investment and development» (ULEAD) [19] will help to develop the Strategy. In this strategy it is 
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expedient to foresee the support for the diversified development of agrarian enterprises, possible 
new markets for value added products, the formation and development of export cooperation of 
small and medium-sized enterprises in the agro-food sector, the improvement of infrastructure and 
logistics of the market of agrarian products and foodstuffs, etc. 

The formation of the export strategy of the domestic agroindustrial complex (fig 1.) should 
take into account the terms of participation in the WTO and the Association Agreement with the 
EU. The involvement of specialized non-profit organizations and associations into the development 
of the export strategy will allow to formulate proposals for certain types or groups of products in 
more detail (sunflower oil – Ukroilprod, sugar – Ukrsugar, grain group – UGA, etc.). 

An improved model of the export potential of Ukrainian agri-food products is shown in the 
figure. 
 

 
Fig 1. The export potential of Ukrainian agricultural products 

 
As the EU countries impose quotas of the supply of agricultural products from the territory 

of Ukraine, under such conditions it is expedient to search for or to expand exports to countries of 
Asia and Africa. 

Conclusions. According to the results of the research, the following conclusions can be 
drawn: 

- The concept of «export potential» has a close relationship with the notion of 
«competitiveness». The first determines the types of products which are produced inside the country 
in excess and can be potentially exported. The second term shows the correspondence of potential 
export-oriented products to the criteria which are put forward by the host countries. Thus, the 
growth of sales’ volumes is possible provided that the volumes of production are increasing in 
accordance with the European and individual requirements of the countries which are importing 
such products. 

- Products of Ukrainian producers are competitive on separate segments of the agro-food 
market. The main advantage is high quality at a reasonable price. Export-oriented types of products 
include crop and processing products such as grain crops (wheat, barley, corn), oilseeds, sunflower 
oil, sugar, nuts, fresh and canned vegetables, etc.; livestock and processing products — eggs of 
chicken and products of their processing, chicken meat, honey, etc. 

- In terms of sales’ volumes, Ukraine took the dominant position in the World in 2016, 
namely: 1st place — with respect to vegetable oil and 3rd place — with respect to grain crops, 
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which testifies the internal capacity to increase sales due to increased crop yields. 
- Positive changes in sales’ volumes were accompanied by a negative influence of prices 

on it. According to our calculations, Ukrainian farmers have lost more than USD 6 bn in grain due 
to unfavorable price conditions (during 2013-2016). Accordingly, an increase in sales’ volumes 
with simultaneously reducing prices did not improve the financial condition of the agrarians. 

- Major competitors of our country in the most important segments are powerful exporting 
countries: at the grain market — the USA, the EU, Russia, Canada, Australia, at the market for 
sunflower oil — Russia, for dairy products — Belarus. 

- The deterioration of economic relations with Russia has led to a significant reduction in 
exports of agricultural products to this country. Taking into account the indicated tendencies, 
Ukrainian farmers began to diversify the markets for their products. Therefore, the CIS countries 
accounted only for 7.8% of Ukrainian exports. The share of imports from Ukraine to Asia was 
45.8% in 2016 (USD 7.1 bn), to the EU — 27.1% (USD 4.2 bn), to African countries — 15.5% 
(USD 2.4 bn). The markets for dairy products, meat and meat products, including chicken, soybean 
oil, nuts and edible fruits, canned goods, etc are also developing. 

- The promotion of Ukrainian products to existing and potential markets also takes place 
supported by nonprofit professional organizations and associations, such as: the Ukrainian Food 
Export Board, Ukroilprod, Ukrsugar, Ukrainian Grain Association. They provide information 
support to producers and sign cooperation agreements with foreign countries regarding the supply 
of various types of agricultural products. 

- The international financial organizations, namely EBRD, IFC, etc., investing into the 
development of infrastructure and logistics of companies, into the increase of energy efficiency of 
production processes, the increase of volumes of production, their processing, make a significant 
contribution to the competitiveness of agrarian and food sector enterprises. 

- The growth of export volumes is stimulated by the government of our country. The Laws 
of Ukraine «On the Priority of the Social Development of the Village and the Agro-Industrial 
Complex in the National Economy», «On State Support of Agriculture in Ukraine», «On the Basic 
Principles of the State Agrarian Policy for the Period until 2015» have been developed and adopted, 
the draft Strategy for Agriculture and Rural Development 2015-2020, an Association Agreement 
with the EU was concluded, the creation of the national export strategy «Ukraine: Leadership 
Program, Export Promotion, Investment Attraction and Development», was launched. However, 
these documents are not implemented in the full sense, but are declarative in nature. Thus, farmers 
must rely only on their own efforts without waiting for government assistance. 

- We have suggested a scheme for export potential of Ukrainian agri-food products. The 
introduction of this approach will provide manufacturers with complete and reliable information on 
the condition and needs of foreign markets, the necessary financial resources for operating 
activities, the needs of foreign markets in high quality products at moderate prices. Taking into 
account the peculiarities of international markets (quotas, compliance with quality standards, 
market capacity) is a necessary prerequisite for the development of an export strategy at the level of 
government and of every business entity. 
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ПОРІВНЯЛЬНА ОЦІНКА ЕКСПОРТНИХ МОЖЛИВОСТЕЙ ПРОДУКЦІЇ 
ГІРНИЧОДОБУВНОГО КОМПЛЕКСУ УКРАЇНИ  

(на прикладі залізної руди) 
Анотація. Наведено оцінку сучасного стану вітчизняної гірничодобувної промисловості, 

здійснено аналіз чинників, що впливають на її розвиток. Досліджено проблеми та перспективи 
розвитку експортних можливостей залізорудної продукції гірничодобувного комплексу. Визначено 
тенденції, проблеми, а також розроблено пропозиції щодо забезпечення сталого розвитку добувної 
промисловості України в сучасних економічних умовах. Відповідно, в ході дослідження, для 
вирішення проблем, було проведено пошук країн з економічними показниками, що наближаються к 
показникам нашої країни, розраховано показник маркетингової привабливості даних країн за 
допомогою моделі Раша, проведено економічний аналіз обраних країн, досліджено розвиток їх 
гірничодобувної промисловості, як розвинений експорт в наведених країнах, визначено наскільки 
Україна приваблива в порівнянні з наведеними країнами. За допомогою індексу порівняльної 
переваги (Revealed Comparative Advantage, RCA) проведено порівняльну оцінку перспектив 
розвитку експортних можливостей гірничодобувної галузі обраних країн. Розроблено фінансово-
регуляторні режими стимулювання надрокористувачів та інвесторів добувної промисловості. 
Вивчено розвиток металургійної промисловості крізь призму експорту сталі Бразилії і Туреччини в 
порівнянні з нашою країною. З метою підвищення секторальної (галузевої) конкурентоздатності 
запропоновано проведення заходів з підвищення енергоефективності та зниження матеріалоємності, 
а також підвищення якості маркетингової діяльності, у підпорядкуванні вищезазначеному 
Мінпромзовнішторгу України створити мережу експортно-імпортних секторальних (галузевих) 
об’єднань можливо на принципах публічно-приватного партнерства — Енергоімпекс, 
Машбудімпекс, Рудпромімпекс, Металімпекс та інших. У результаті здійсненого аналізу 
запропоновано шляхи та рекомендації щодо створення умов для подальшого розвитку 
гірничодобувного комплексу України та його експортного потенціалу. 

Ключові слова: експорт, залізна руда, гірничодобувна промисловість, експортна 
можливість, показник привабливості, індекс порівняльної переваги, надрокористувач. 
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Abstract. The article analyzes the state of the domestic mining industry and the factors that 
influence its development. Problems and prospects of development of export opportunities of iron ore 
products of the mining complex are investigated. Tendencies, problems have been identified, and 
proposals have been developed to ensure sustainable development of the extractive industry of 
Ukraine in the current economic conditions. Accordingly, in the course of the study, in order to solve 
the problems, the indicator of the marketing attractiveness of the countries leading in exports of 
mining products using the Rush model was calculated, economic analysis of selected countries was 
carried out, the development of their mining industry was investigated, and exports developed in 
these countries. The level of attractiveness of Ukraine is determined in comparison with the countries 
cited. With the help of the Revealed Comparative Advantage (RCA), a comparative assessment of 
the prospects for the development of export opportunities for the mining industry of selected 
countries was carried out. Financial and regulatory regimes for stimulating subsoil users and 
investors in the extractive industry have been developed. The development of the metallurgical 
industry through the prism of the export of steel to Brazil and Turkey in comparison with our country 
has been studied. In order to improve the sectoral (sectoral) competitiveness, it was suggested that 
measures should be taken to increase energy efficiency and reduce the material intensity and improve 
the quality of marketing activities, in order to create the network of export-import sectoral (branch) 
associations under the aegis of the above-mentioned Ministry of Industry and Trade of Ukraine, on 
the principles of public-private partnership — Energoimpex, Mashbudimpex, Rudpromimpex, 
Metallimpex and others. As a result of the analysis, ways and recommendations for creating 
conditions for the further development of the Ukrainian mining complex and its export potential have 
been proposed. 

Keywords: export, iron ore, mining, export opportunity, index of attractiveness, comparative 
advantage index, subsoil user 
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СРАВНИТЕЛЬНАЯ ОЦЕНКА ЭКСПОРТНЫХ ВОЗМОЖНОСТЕЙ ПРОДУКЦИИ 
ГОРНОДОБЫВАЮЩЕГО КОМПЛЕКСА УКРАИНЫ  

(на примере железной руды) 
Аннотация. Приведена оценка современного состояния отечественной 

горнодобывающей промышленности, осуществлен анализ факторов, влияющих на ее 
развитие. Исследованы проблемы и перспективы развития экспортных возможностей 
железорудной продукции горнодобывающего комплекса. Определены тенденции, проблемы, а 
также разработаны предложения по обеспечению устойчивого развития добывающей 
промышленности Украины в современных экономических условиях. Соответственно, в ходе 
исследования, для решения проблем, был проведен поиск стран с экономическими 
показателями, приближающимися к показателям нашей страны, рассчитан показатель 
маркетинговой привлекательности данных стран с помощью модели Раша, проведен 
экономический анализ выбранных стран, исследовано развитие их горнодобывающей 
промышленности, как развит экспорт в приведенных странах, определен уровень 
привлекательности Украины по сравнению с приведенными странами. С помощью индекса 
сравнительного превосходства (Revealed Comparative Advantage, RCA) проведена 
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сравнительная оценка перспектив развития экспортных возможностей горнодобывающей 
отрасли выбранных стран. Разработаны финансово-регуляторные режимы стимулирования 
недропользователей и инвесторов добывающей промышленности. Изучено развитие 
металлургической промышленности сквозь призму экспорта стали Бразилии и Турции по 
сравнению с нашей страной. С целью повышения секторальной (отраслевой) 
конкурентоспособности предложено проведение мероприятий по повышению 
энергоэффективности и снижению материалоемкости, а также повышения качества 
маркетинговой деятельности, в подчинении вышеуказанному Минпромзовништоргу Украины 
создать сеть экспортно-импортных секторальных (отраслевых) объединений возможно на 
принципах государственно-частного партнерства — Энергоимпекс, Машбудимпекс, 
Рудпромимпекс, Металимпекс и других. В результате проведенного анализа предложены пути 
и рекомендации по созданию условий для дальнейшего развития горнодобывающего 
комплекса Украины и его экспортного потенциала. 

Ключевые слова: экспорт, железная руда, горнодобывающая промышленность, 
экспортная возможность, показатель привлекательности, индекс сравнительного 
преимущества, недропользователь. 

Формул: 1; рис.: 1; табл.: 4; библ.: 23. 
 
Вступ. З метою покращення експортних можливостей продукції гірничодобувного 

комплексу України в дослідженні було здійснено аналіз чинників, що впливають на її 
розвиток. Досліджено проблеми та перспективи розвитку експортних можливостей 
залізорудної продукції гірничодобувного комплексу,  а також було проведено пошук країн з 
економічними показниками, що наближаються к показникам нашої країни, розраховано 
показник маркетингової привабливості даних країн за допомогою моделі Раша, проведено 
економічний аналіз обраних країн, досліджено розвиток їх гірничодобувної промисловості, як 
розвинений експорт в наведених країнах, визначено наскільки Україна приваблива в 
порівнянні з наведеними країнами. В результаті здійсненого аналізу запропоновано шляхи та 
рекомендації щодо створення умов для подальшого розвитку гірничодобувного комплексу 
України та його експортного потенціалу. 

Аналіз останніх досліджень та публікацій. Дослідженням розвитку добувної 
промисловості приділялось і приділяється багато уваги. Питанням економіко-правового 
характеру перспектив розвитку добувної промисловості присвятили свої дослідження такі 
вчені як Андрієвський І.Д., Матюха В.В., Мовчан М.Т. [1]; Ковальчук В.А., Короткий В.Ю. 
[2]; Колосов В.О., Ступнік М.І., Калініченко В.О. [3]. Аналізу та перспективам розвитку 
експорту залізної руди з України присвятив свої дослідження  Савчук  І.Г [4].  

В ході нашого дослідження проводилось оцінювання експортної 
конкурентоспроможності залізорудної продукції на зовнішніх ринках, а даному питанню свої 
дослідження присвятили такі вчені як Москаленко Н.О., Зосімова А.В. [5], а для визначення 
наскільки приваблива Україна в галузі добувної промисловості був розрахований показник 
привабливості її за допомогою адаптованої моделі Раша [6]. Розвитку металургійної 
промисловості крізь призму експорту сталі Бразилії і Туреччини присвятили своє дослідження 
такі науковці як Анна Паула Камарго, Сем Туркен та Шериф Дурмус  [14]. Дослідженню 
проведення Україною політики в галузі розвитку гірничодобувного комплексу багато своїх 
робіт присвятив Амоша О.І. Його дослідження присвячені вивченню сучасних тенденцій 
розвитку гірничої  галузі, конкурентоспроможності вітчизняного промислового виробництва, 
а також розвитку промислових регіонів [23]. 

Матеріали та методи. Оцінка добувної промисловості та експорту залізної руди 
України здійснювалась за матеріалами Державного управління статистики, за даними 
Української союзу промисловців та підприємців, за даними металбюлетня (Великобританія). 
Аналіз привабливості країн здійснювався за матеріалами офіційної статистики Міжнародного 
валютного фонду, Групи Світового банку тощо. Дослідження об’єднує такі загальнонаукові 
методи, як системний підхід, аналіз, синтез, економіко-математичні методи, порівняння та 
прогнозування. 
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Мета статті є здійснення аналізу проблем та перспектив розвитку експортних 
можливостей залізорудної продукції гірничодобувного комплексу та надання рекомендацій 
щодо створення умов для подальшого розвитку гірничодобувного комплексу України та його 
експортного потенціалу. 

Постановка проблеми. Гірничодобувна промисловість є однією з провідних галузей 
світової економіки,   що займає п’яте місце в світі за рівнем капіталізації найбільших компаній 
вслід за банківським сектором, нафтогазовою, фармацевтичною і комп'ютерною 
промисловістю, а також відіграє важливу роль і в економіці України. В теперішній час 
гірничодобувна промисловість займає невелику частку в промисловості України — близько 
5% ВВП країни. Гірничодобувна промисловість в Україні стикається з низкою проблем, що 
пов'язані з охороною навколишнього середовища, охороною здоров'я та безпекою, 
збільшенням урядового контролю й відсутністю національної комплексної стратегії розвитку 
гірничодобувної промисловості та фінансових ресурсів для розвитку і реконструкції 
виробництва; високою капіталомісткістю гірничих проектів; технічною і технологічною 
відсталістю виробництва; недосконалістю податкової системи та нормативно-правових актів, 
що регулюють відносини в сфері надрокористування; слабким розвитком приватного 
підприємництва, що підтверджується зменшенням кількості підприємств та організацій 
гірничодобувної промисловості (на початок 2010 р. — 633, 2017 р. — 390 підприємств [7]); 
недостатнім рівнем  якості менеджменту в галузі, в основному, внаслідок того факту, що 
підприємства, які представляють галузь, є природними монополістами. Проаналізувавши 
статистичні дані добувної промисловості України можна зробити висновок, що частка 
продукції  добувної промисловості в економіці країни у 2017 р. зменшилась в порівнянні з 
2010 р. (табл. 1) . 

 Таблиця 1 
Обсяг видобутку і розроблення кар'єрів України за період 2010-2017 рр. 
Назва Роки  

 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 
Добувна промисловість і 
розроблення кар'єрів,% 105,1 106,8 101,9 100,6 86,3 85,8 99,8 94,3 

Добування кам'яного та бурого 
вугілля, млн т. 55 166,3 175,2 172,5 124,1 82,3 108,742 81,392 

Добування сирої нафти та 
природного газу 23,5 24 23,9 24,4 22,9 22,4 19,647 20,323 

Добування сирої нафти, млн т. 2,6 2,4 2,3 2,2 2,1 1,9 1,6 1, 374 
Добування природного газу, 
млрд м3 20,9 21,6 21,6 22,2 20,8 20,5 19,645 18,9495 

Руди залізні неагломеровані, 
млн т.  173 176 185 184 175 167 151 

Концентрати залізорудні 
неагломеровані, млн т. 64,3 66,5 67,1 70,4 68,3 66,9 62,57 55,32 

Концентрати залізорудні 
агломеровані, млн т. 61,6 64,4 64,6 67,6 60,2 55,2 56,74 46,29 

Руди та концентрати 
марганцеві  1,4 1,2 1,5 1,5 0 0 0 

Видобуток пісків, гранул, 
щебню (каменю дробленого), 
крихти та порошку; гальки, 
гравію, каоліну та глин, млнт 

5829,1 4075,12 3687,92 4280,72 5537,22 5481,01 5206,87 4676,14 

Видобуток каменю 
декоративного та будівельного, 
гіпсу, вапняку, крейди, тис. т. 

23215 5994,8 4764 7745,9 6873,9 6339,7 8564,5 7300,6 

Видобуток інших видів 
продукції добувної 
промисловості (сировинна 
мінеральна, торф, сіль тощо) 

5359 9925,7 9551 8928,5 5850,3 5296,4 2791,56 2648,7 

Джерело: Побудовано за даними Державної служби статистики України [8] 

Викладення основного матеріалу дослідження. В цілому, за даними Світового банку 
економіка України в 2017 році зросла на 2,5%, у 2016 р. – 2,3 %. Слід зазначити, що даний 
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приріст є незначним у порівняні із 16 % падінням у 2014 та 2015 р. [ 10]. Оцінка стану 
добувної промисловості та експорту залізної руди України здійснювалась за матеріалами 
Державної служби статистики України. Аналіз привабливості країн здійснювався за матеріалами 
офіційної статистики Міжнародного валютного фонду, Групи Світового банку тощо.  

За даними Державної служби статистики у 2017 р. структура експорту з України мала 
вигляд: 43%(продукція агропромислового комплексу), 21—22% (продукція гірничої, 
металургійної промисловості, напівфабрикати). Це свідчить, що експорт України має 
сировинний характер. За оцінками фахівців Українського союзу промисловців і підприємців, 
найближчим аналогом серед країн світу у формуванні подібної експортної політики є політика 
колишніх колоній Великої Британії та Португалії. Український експорт високотехнологічних 
продуктів та енергетичної галузі складає тільки 8% (авіабудування, машинобудування, 
енергетична галузь) [9]. 

Україна входить до числа провідних мінерально-сировинних держав світу, а саме, за 
розвіданими запасами залізних руд панує Україна (16% світових запасів), Бразилія (16%), Австралія 
(13%), Росія (14%), решта — Китай, Індія, США. Однак за вмістом заліза в рудах картина дещо 
змінюється — найбагатшими рудами забезпечені Ліберія, Індія, Австралія, Бразилія, Венесуела — 
руди в цих країнах містять понад 60% корисного компонента (табл. 2) [11]. 

Таблиця 2  
Частка і місце країн за запасами залізної руди у світі (2014 р.) 

Країни За загальними запасами, % За вмістом корисного 
компонента, % 

Україна 16 (1-2) 11 (4) 
Бразилія 16 (1-2) 18 (1-2) 
Росія 14 (3) 18 (1-2) 
Австралія 13 (4-5) 14 (3) 
Китай 13 (4-5) 9 (5) 
Решта 28 30 
Світ 100 100   

Для порівняльної оцінки перспектив розвитку експортних можливостей гірничодобувної 
галузі, спочатку прорахуємо індекс порівняльної переваги (RevealedComparativeAdvantage, 
RCA), який ґрунтується на порівнянні торговельних показників певної галузі із 
середньосвітовими значеннями [5, с. 76-84], і який дасть нам змогу оцінити рівень 
конкурентоспроможності України на ринку продукції добувної промисловості. По-друге, 
порівняємо країни з економікою, що за показниками конкурентоздатності є подібними до 
економіки України і мають орієнтацію на видобуток та експорт залізних руд. Показник 
привабливості країни можна  розрахувати за допомогою адаптованої моделі Раша [ 6]. 

Індекс порівняльної переваги розраховується за формулою: 
RCA=

Xwx
x

wi

i X
/
/  

де хі — експорт товару і з певної країни; 
Х — загальний обсяг експорту взятої країни; 
xwi — світовий експорт товару і; 
Хw — загальний світовий експорт. 

хі= $10124,2 млн. (експорт залізної руди з України);  Х = $43266,6 млн. (загальний 
експорт України) (за даними Держслужби статистики); xwi = $497209,279001 млн. (світовий 
експорт залізної руди); Хw=$15571363,855099 млн. (за даними статистики міжнародної 
торгівлі) [12]. Розрахунки проводили на основі даних за 2017 рік. 

Отже, RCA  = (10124,2/43266,6)/( 497209,279001/15571363,855099)= 7,32 
 Якщо індекс порівняльної переваги більше за 1, то вважається що країна володіє 
конкурентною перевагою у виробництві товару і. Чим більше Індекс, тим вища конкурентна 
перевага і навпаки. В нашому випадку RCA більший за 1, тому можна вважати, що Україна є 
конкурентною державою в експорті залізної руди.  
 Надалі зробимо порівняльну оцінку привабливості країн в галузі добувної 
промисловості. За даними Світового банку показники, наближені до нашої країни, мають такі 
країни, які займаються видобуванням залізної руди: Росія, Казахстан, Нігерія, Бразилія,  
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Побудуємо допоміжну табл. 3 для розрахунків за допомогою адаптованої моделі Раша 
показника привабливості країни та оберемо, для порівняння з нашою державою, країну, що 
має наближений показник привабливості. Оскільки дані Світового банку за 2017 рік частково 
відсутні, то розрахунок проводився за період з 2010 по 2016 рік. 

Таблиця 3 
Фактори впливу на привабливість  країн 

Фактори впливу на 
маркетингову привабливість Рік Україна Росія Казахстан Нігерія Бразилія 

Критерій економічного 
зростання, % 

2010 4,2 4,5 7,3 7,84 7,53 
2011 5,47 5,28 7,4 4,89 3,97 
2012 1,7 3,66 4,8 4,28 1,92 
2013 -0,03 1,79 6,0 5,39 3,0 
2014 -6,55 0,74 4,2 6,31 0,5 
2015 -9,77 -2,83 1,2 2,65 -3,77 
2016 2,31 -0,22 1,1 -1,62 -3,59 
2017 2,5 1,7 3,7 1,0 1,0 

ВВП на душу населення за 
паритетом купівельної 
спроможності, дол. США 

2010 7824 2311,0 2010 5150 1454 
2011 8282 2431,0 2128 5259 1497 
2012 8322 2516,0 2199 5339 1512 
2013 8339 2556,0 2297 5479 1543 
2014 8243 2529,0 2359 5672 1537 
2015 7465 2452,0 2352 5670 1467 
2016 7668 2442,0 2345 5434 1402 

Індекс інфляції, % 2010 9,4 6,9 7,8 13,7 5,0 
2011 8,0 8,4 7,4 10,8 6,6 
2012 0,6 5,1 6,0 12,2 5,4 
2013 -0,3 6,7 4,8 8,5 6,2 
2014 12,2 7,8 7,43 8,1 6,3 
2015 48,7 15,5 13,6 9,0 9,0 
2016 13,9 7,0 8,5 15,7 8,7 
2017 14,4 3,97 7,0 16,0 3,58 

Чисельність населення, млн 
чол. 

2010 45,87 142,85 16,32 158,58 196,8 
2011 45,71 142,96 16,56 162,88 198,69 
2012 45,59 143,2 16,79 167,3 200,56 
2013 45,49 143,51 17,04 171,83 202,41 
2014 45,27 143,82 17,29 176,46 204,21 
2015 42,84 144,1 17,54 181,18 205,96 
2016 42,54 144,34 17,8 185,99 207,65 

Індекс  вільної торгівлі (0-
100) 

2010 83 68 86 67 69 
2011 85 68 81 65 70 
2012 84 68 80 64 70 
2013 84 77 78 64 70 
2014 86 75 78 64 69 
2015 86 75 79 64 70 
2016 86 72 77 65 69 
2017 86 75 79 62 69 

Дохід від природних ресурсів, 
% ВВП  

2010 8,43 13,9 21,03 13,79 4,45 
2011 9,37 16,15 23,06 18,67 5,03 
2012 6,66 15,56 20,1 16,47 4,,62 
2013 5,94 13,73 16,57 12,78 4,49 
2014 5,81 13,47 15,52 10,04 4,04 
2015 3,9 10,31 9,19 4,71 2,91 
2016 4,0 10,3 9,1 4,7 2,91 

Джерело: Таблицю побудовано за даними Світового банку [10]. 

 
Надалі, проведемо оцінку конкурентоздатності залізорудної продукції України та 

Бразилії. 
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Отримавши результати, по показнику привабливості сама конкурентоздатна країна — 
Бразилія (табл. 4), яка входить, як і Україна, до лідерів країн світу з видобутку залізної руди .  

Таблиця 4 
Показник  привабливості конкурентоздатності країн 

 
Україна Росія Казахстан Нігерія Бразилія 

Оцінка 4230,89 3352,9 5348,72 4760,01 146,91 
Джерело: розраховано авторами на основі табл. 3 
 
Порівняємо які наслідки має розвиток експорту гірничодобувної промисловості в 

Бразилії і Україні. За останніми даними Бразилія перетворилася з аграрної в індустріально-
аграрну країну, її галузева структура економіки: сільське господарство — 5,5% ВВП, 
промисловість — 21,2%; сфера послуг та ін. — 73,3% ВВП. В Україні галузева структура 
економіки така — сільське господарство — 13,7% ВВП, промисловість — 27,1%; сфера 
послуг та ін. — 59,23% ВВП [10]. Це свідчить загалом про постіндустріальну орієнтацію 
розвитку обох країн з переважанням сфери послуг. 

Маючи потужну сировинну базу найрізноманітніших корисних копалин Бразилія 
практично не поступається Україні. Видобуток залізної руди в Бразилії ведеться кар'єрами та 
свердловинним гідровидобутком (безшахтними способами видобутку руди). Руди Південно-
Східної системи в основному ітабірітові, що містять 35—60 % заліза, потребують збагачення 
до вмісту заліза в концентраті 64%. В меншій кількості розробляються високосортні 
гематитові руди з середнім вмістом заліза 66%. На рудниках здійснюють дроблення, 
класифікацію та магнітну сепарацію руд і отримують залізорудний концентрат, агломераційну 
та кускову руду (свердловинний гідровидобуток). Додатково виробляються гематитові 
продукти, які використовуються безпосередньо в чавуноливарному виробництві.  

У зв'язку з високим вмістом заліза в рудах родовищ Північної системи (в середньому 
66,8 %) переробка обмежується грохоченням, промиванням в гідроциклонах, дробленням і 
фільтрацією, що значно знижує витрати на отримання товарної руди. В результаті збагачення 
отримують залізорудний концентрат, агломераційну руду, спеціальну дрібну руду, яка 
використовується в процесі прямого відновлення заліза, і кускову руду. Товарна руда 
транспортується на експорт, при цьому Азіатський регіон є основним споживачем 
бразильських залізних руд. Використання сучасних технологій виробництва сталі 
(електричних дугових печей)забезпечує економічну ефективність та конкурентоспроможність. 
Тому Бразилія має всі підстави для подальшого підвищення рівня експорту сталі.  

Регулювання використання мінеральних ресурсів у Бразилії визначено Федеральною 
конституцією (від 5 жовтня 1988 р.)і поправками до Конституції (№ 6 і 9 від 15 серпня 1995 
р.). Згідно з Конституцією, мінеральні ресурси є власністю Федерального уряду і можуть 
підлягатирозвідці та розробці тільки з дозволу уряду громадянами Бразилії або компанією, яка 
зареєстрована відповідно до Бразильського законодавства і має у Бразилії центральний офіс та 
адміністрацію. Власник землі, а також штати, федеративні райони і муніципалітети повинні 
одержати компенсацію за видобуваннямінералів, які знаходяться на їх території. Організація, 
що займається видобуванням корисних копалин, повинна відшкодувати збитки, завдані цим 
навколишньому природному середовищу, згідно з технічним планом, розробленимдержавним 
агентством[13]. Але, в свою чергу, вона стикається з низкою проблем, таких як великі витрати 
на енергію і високе податкове навантаження (недосконала податкова система), що тягне за 
собою втрату конкурентоспроможності в бразильській металургійній промисловості та всього 
промислового сектора. [14]. 

З аналогічними проблемами: великі витрати на енергію (велика енергоємність 
технологічних процесів) і високе податкове навантаження (недосконала податкова система), 
недосконале регулювання відносин між державою й надрокористувачами стикається й 
Україна. Аналіз іноземного досвіду показує, що у країнах далекого зарубіжжя діє більш 
спрощена, ніж в Україні, система державного регулювання сферою надрокористування, яка 
виключає дублювання відповідних функцій центральними органами виконавчої влади, які 
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управляють мінерально-сировинним комплексом [15, 16].  А якщо додати, що в Україні 
розвиток сучасних безшахтних способів видобутку руди здійснюється повільними темпами, 
оскільки для нашої країни вони поки що є неефективними, хоча і більш безпечними, то 
залишається лише сподіватись, що в майбутньому все ж таки будуть залучатись інвестиції до 
розвитку зазначених методів. Насамперед, методу свердловинного гідровидобутку. 

У 2017 р. Україна скоротила експорт залізної руди і концентрату порівняно з 2016 р. на 
4,6% — до 37,409 млн тон, у грошовому вираженні —навпаки збільшила на 41,6%, до $2,588 
млрд.  

 
Рис. 1. Країни, до яких експортувалася  українська залізна руда у 2017 р. (побудована авторами) 

 
Серед країн до яких переважно експортується українська залізорудна сировина у 2017 

р. лідирував Китай, поставки до якого склали в грошовому вираженні $720,334 млн., або 
27,8% загального обсягу експорту цієї продукції; Словаччина- $312,195 млн (12,1%) і Австрія 
— $292,03 млн (11,3%). В інші країни експортовано залізної руди на $1,263 млрд (48,8%), що 
представлено на рис. 1[17]. Але, маючи високий експортний потенціал Україна поки що не 
використовує його повністю у порівнянні із іншими країнами, такими як наприклад,  Бразилія.  

Таким чином, як для розвитку гірничодобувної промисловості, так і для забезпечення 
інтересів народу України, як власника надр, пропонується запровадити низку заходів з 
удосконалення механізмів регулювання та розробити фінансово-регуляторні режими 
стимулювання надрокористування, а саме в частині: 

- залучення інвестицій в гірничовидобувну та металургійну галузі; 
- більш повну і глибоку переробку мінерально-сировинних ресурсів в тому числі на 

принципах циркулярної економіки; 
- забезпечення необхідного балансу між видобутком корисних копалин та відтворенням 

мінерально-сировинної бази. 
Також є низка проблем у сфері забезпечення економіко-правового регулювання 

відносин між народом (як власником природних ресурсів) й  державними та приватними 
надрокористувачами. 
 Наприклад, відповідно ст. 9 Гірничого закону України [18] гірничодобувна 
промисловість, в нашому випадку видобуток залізної руди, повинна отримувати підтримку 
держави, обсяги якої визначаються Державним бюджетом України на поточний рік. Із 73 
підприємств, які мають дозвіл на видобування залізної руди [19], видатки на розвиток 
забезпечення життєдіяльності закладені бюджетом на 2018 тільки для Криворізького 
гірничозбагачувального комбінату окислених руд рік — 23 850,0 тис. грн., що становить 
0,0024 частку від держбюджету на 2018 рік, а це дуже мало щодо розвитку даної галузі. Із 
такою підтримкою з кожним роком видобування руд скорочується, й відповідно, знижуються 
обсяги експорту [20]. 
 Спостерігаються випадки, коли при анулюванні Мінприродою спеціальних дозволів, 
держава не відшкодовувала надрокористувачу інвестиції, які він вкладав у розробку родовища 
або ділянки надр [1]. 
 В 2017 р. було підвищено залізничні тарифи на вантажоперевезення на 25%, а це в 
свою чергу, негативно вплинуло на частку українського експорту, зробивши продукцію 
національних виробників неконкурентною на світових ринках [21]. 

На кінець 2017 року експортні ціни в Україні на залізну руду різної якості коливались в 
межах від $30 за т. (із вмістом заліза 52%) до $78 за т. (із вмістом заліза 62%). Крім того, в 
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листопаді 2017 р. відновився попит на залізну руду Китаєм, у зв’язку із зняттям обмежень на 
виробництво сталі в Китаї, де основними постачальниками виступають по-перше Бразилія, по-
друге Україна та інші. Але вартість експорту готових металевих  виробів в рази більше — 
коливається в межах 515 дол. за т. [22]. Отже, необхідно підвищувати якість виробництва  
готових металевих виробів і виходити на світовий ринок готової продукції. Прибуток від 
торгівлі готовою продукцією буде вищим і це приведе до більшої наповненості бюджету 
України. 

Висновки та рекомендації.  
1. Отже, в процесі дослідження визначено, що Україна є конкурентною державою в 

експорті залізної руди, але показник її маркетингової привабливості нижчий ніж в інших 
країнах, оскільки країна експортує сировину, та не переробляє її в готові вироби. Враховуючи 
досвід післявоєнного відновлення економіки Японії пропонується утворити Міністерство 
промислової політики та зовнішньої торгівлі (Мінпромзовнішторг) України з метою 
закріплення позицій країни на традиційних і виходу на нові ринки. Місцем розташування 
міністерства може бути м. Дніпро. 

2. За розрахунками по адаптованій моделі Раша, кращий показник привабливості має 
Бразилія (146,91), добувну промисловість якої  можна порівнювати з Україною.  В ході 
дослідження було визначено такі основні проблеми з якими стикається добувна промисловість 
України: великі витрати на енергію (застарілі енергоємні технології), високе податкове 
навантаження (недосконала податкова система), недосконале регулювання відносин між 
державою й надрокористувачами та ін.  Пропонується з метою підвищення секторальної 
(галузевої) конкурентоздатності шляхом проведення заходів з підвищення енергоефективності 
та зниження матеріалоємності, а також підвищення якості маркетингової діяльності, у 
підпорядкуванні вищезазначеному Мінпромзовнішторгу України створити мережу експортно-
імпортних секторальних (галузевих) об’єднань можливо на принципах публічно-приватного 
партнерства — Енергоімпекс, Машбудімпекс, Рудпромімпекс, Металімпекс та інших. 

3. Запропоновано розробити фінансово-регуляторні режими стимулювання 
надрокористувачів та інвесторів добувної промисловості. 

4. Передбачити розробку відповідних заходів в рамках Загальнодержавної та 
регіональних стратегій та програм розвитку та експортної орієнтації продукції поглибленої 
переробки мінерально-сировинної бази України.  

 
Література 

1. Андрієвський І. Д. Сучасний стан і перспективи розвитку добувної промисловості України / І. Д. Андрієвський, 
В. В. Матюха, М. Т. Мовчан // Мінеральні ресурси України. — 2011. — № 3. — С. 8—14. 

2. Ковальчук В. А. Перспективи та ризики гірничорудної галузі України в контексті сталого розвитку / В. А. 
Ковальчук, В. Ю. Короткий // Бізнес-Інформ. — 2013. — № 8. — С. 155—160. 

3. Колосов В. О. Стан та перспективи розвитку гірничодобувної промисловості України [Електронний ресурс] / В. 
О. Колосов, М. І. Ступнік, В. О. Калініченко // Розробка родовищ : щорічний наук.-техн. збірник. — Донецьк : ТОВ «Лізунов 
Прес», 2014. — С. 193—197. — Режим доступу : http://mining.in.ua/articles/volume8_2/26.pdf. 

4. Савчук І. Г. Експорт залізорудної сировини з України / І. Г. Савчук // Вісник Київського національного 
університету імені Тараса Шевченка. — 2017. — № 1 (36). — С. 37—40. 

5. Москаленко Н. А. Методичний підхід до оцінювання експортної конкурентоспроможності підприємств 
машинобудування / Н. А. Москаленко, А. В. Зосімова // Економіка розвитку : науковий журнал. — 2018. — № 1 (85). — С. 
76—84. 

6. Ляшенко В. І. Оцінка маркетингових перспектив ринку малих розвинутих країн Африки для традиційного 
експорту з України / В. І. Ляшенко, Н. В. Осадча, О. В. Галясовська, О. О. Книшек // Економічний часопис-ХХІ. — 2017. — № 
166 (7—8). — С. 20—26. 

7. Каталог провідних підприємств України [Електронний ресурс]. — Режим доступу : 
http://www.rada.com.ua/rus/catalog/?sector=1 ; http://informatio-consortium.net/ojs/index.php/mru/article/viewFile/mru_2011_03_8-
14/265. 

8. Сайт Державної служби статистики України [Електронний ресурс]. — Режим доступу : http://www.ukrstat.gov.ua. 
9. Український союз промисловців і підприємців [Електронний ресурс]. — Режим доступу : http://uspp.ua/2017-j-

mav-bi-stvoriti-tak%D1%96-tempi-rozvitku-shhob-lyudi-v%D1%96dchuli-pozitivn%D1%96-zm%D1%96ni-yakost%D1%96-
zhittya.html. 

10. Перспективы мировой экономики [Электронный ресурс] / Сайт Всемирного банка. — Режим доступа: 
http://www.worldbank.org/en/publication/global-economic-prospects. 

11. Видобування металевих ресурсів [Електронний ресурс]. — Режим доступу : http://storinka.click/211-vidobuvannya-
metalchnih-resursv.html. 

12. Каталог даних TrendEconomy. Статистика міжнародної торгівлі [Електронний ресурс]. — Режим доступу : 
http://data.trendeconomy.ru/dataviewer/trade/statistics/commodity_h2. 

216



 
 

13. Матюха В. В. Мінерально-сировинний комплекс України у контексті сталого розвитку економіки / В. В. Матюха, 
О. М. Сухіна // Економіка України. — 2017. — № 1 (662). — С. 64—79. 

14. ANALYSIS: Are Brazil, Turkey steel sectors moving in right direction? [Electronic resource] / A. P. Camargo, C. 
Turken, S. Durmus  // MetalBulletin. —2016. — July, 20. — Available at : https://www.metalbulletin.com/Article/3570976/Search-
results/ANALYSIS-Are-Brazil-Turkey-steel-sectors-moving-in-right-direction.html. 

15. Власюк Т. О. Інституційне забезпечення світового ринку залізорудної сировини: висновки для України / Т. О. 
Власюк // Стратегічна панорама. — 2009. — № 3. — С. 115—124. 

16. Певзнер М. Е. Горное право : учебн. для вузов. — Москва : Изд-во Московского государственного горного 
университета, 2006. — 375 с. 

17. Експорт залізної руди з України у 2017 році скоротився на 4,6% [Електронний ресурс] // РБК Україна. — 2018. — 
09 січня. — Режим доступу : https://www.rbc.ua/ukr/news/eksport-zheleznoy-rudy-ukrainy-2017-godu-1515491747.html. 

18. Гірничий Закон України № 1127-14 від 01.04.2018 [Електронний ресурс] / Верховна Рада України. — Режим 
доступу : http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1127-14. 

19. Наказ Міністерства екології та природних ресурсів України № 56 від 15.02.2016  [Електронний ресурс] / 
Міністерство екології та природних ресурсів України. — Режим доступу : http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0308-16. 

20. Закон України «Про Державний бюджет на 2018 рік» : Закон України № 2246-VIII від 07.12.2017 (діє з 
01.01.2018) [Електронний ресурс]. — Режим доступу : http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2246-19. 

21. Информационно-аналитический центр «Минерал» [Электронный ресурс]. – Режим доступа:  
http://www.mineral.ru/Facts/world/116/136/index.html. 

22 Ukraine billet offer prices at $515 per tonne fob, bids at $500-505 [Електронний ресурс] / Popova N. // MetalBulletin. — 
2013. — August, 14. — Available at : https://www.metalbulletin.com/Article/3243276/Ukraine-billet-offer-prices-at-515-per-tonne-
fob-bids-at-500-505.html. 

23. Сталий розвиток промислового регіону: соціальні аспекти : монографія / [О. Ф. Новікова, О. І. Амоша, В. П. 
Антонюк та ін.] ; НАН України, Ін-т економіки промисловості. — Донецьк, 2012. — 534 с. 

 
Стаття рекомендована до друку 03.09.2018                © Ляшенко В. І., Осадча Н. В. 

 Ткачик Ф. П. 
 

References 
1. Andriievskyi, I. D., Matiuha, V. V., & Movchan, M. T. (2011). Suchasnyi stan i perspektyvy rozvytku dobuvnoi 

promyslovosti Ukrainy [Current state and prospects of development of extractive industry in Ukraine]. Mineralni resursy Ukrainy —
Mineral resources of Ukraine, 3, 8—14 [in Ukrainian].  

2. Kovalchuk, V. A., & Korotkyi, V. Iu. (2013). Perspektyvy ta ryzyky hirnychorudnoi haluzi Ukrainy v konteksti staloho 
rozvytku [Prospects and risks of the mining industry in Ukraine in the context of sustainable development]. Biznes-Inform — Business 
Inform, 8, 155—160 [in Ukrainian].  

3. Kolosov, V. O., Stupnik, M. I., & Kalinichenko, V. O. (2014). Stan ta perspektyvy rozvytku hirnychodobuvnoi promyslovosti 
Ukrainy [State and prospects of development of the mining industry in Ukraine]. Rozrobka rodovyshch — Development of deposits. 
Donetsk: TOV «Lizunov Pres». Retrieved from http://mining.in.ua/articles/volume8_2/26.pdf [in Ukrainian].  

4. Savchuk, I. H. (2017). Eksport zalizorudnoi syrovyny z Ukrainy [Export of iron ore raw materials from Ukraine]. Visnyk 
Kyivskoho natsionalnoho universytetu im. T. Shevchenka — Journal of Taras Shevchenko National University of Kyiv, 36, 37—40 [in 
Ukrainian].  

5.  Moskalenko, N. A., & Zosimova, A. V. (2018). Metodychnyi pidkhid do otsiniuvannia eksportnoi konkurentospromozhnosti 
pidpryiemstv mashynobuduvannia [Methodical approach to evaluation of export competitiveness of mechanical engineering 
enterprises]. Ekonomika rozvytku — Economic of development, 1 (85), 76—84 [in Ukrainian]. 

6. Liashenko, V. I., Osadcha, N. V., Haliasovska, O. V., & Knyshek, O. O. (2017. Otsinka marketynhovykh perspektyv rynku 
malykh rozvynutykh krain Afryky dlia tradytsiinoho eksportu z Ukrainy [Evaluation of marketing perspectives on the market of small 
developed countries of Africa for traditional export from Ukraine]. Ekonomichnyi chasopys-ХХІ — Economic journal-XXI, 166 (7—8), 
20—26 [in Ukrainian]. 

7. Kataloh providnykh pidpryiemstv Ukrainy [Catalogue of leading Ukrainian enterprises]. www.rada.com.ua; informatio-
consortium.net. Retrieved from http://www.rada.com.ua/rus/catalog/?sector=1; http://informatio-
consortium.net/ojs/index.php/mru/article/viewFile/mru_2011_03_8-14/265 [in Ukrainian]. 

8. Derzhavna sluzhba statystyky Ukrainy [State Statistics Service of Ukraine]. (n. d.). www.ukrstat.gov.ua. Retrieved from 
http://www.ukrstat.gov.ua [in Ukrainian]. 

9. Ukrainskyi soiuz promyslovtsiv i pidpryiemtsiv [Ukrainian union of industrialists and entrepreneurs] (n. d.). Retrieved from 
http://uspp.ua/2017-j-mav-bi-stvoriti-tak%D1%96-tempi-rozvitku-shhob-lyudi-v%D1%96dchuli-pozitivn%D1%96-zm%D1%96ni-
yakost%D1%96-zhittya.html [in Ukrainian]. 

10. Sait Vsemyrnoho banka [The World Bank]. (n. d.). Perspektivy mirovoj ehkonomiki [Global Economic Prospects]. 
www.worldbank.org. Retrieved from http://www.worldbank.org/en/publication/global-economic-prospects [in Russian]. 

11. Vydobuvannia metalevykh resursiv [Mining of metal resources]. (n. d.). Retrieved from http://storinka.click/211-
vidobuvannya-metalchnih-resursv.html [in Ukrainian]. 

12. Kataloh danykh TrendEconomy. Statystyka mizhnarodnoi torhivli [Data Catalogue of TrendEconomy. International trade 
statistics]. (2018). data.trendeconomy.ru. Retrieved from http://data.trendeconomy.ru/dataviewer/trade/statistics/ commodity_h2 [in 
Russian]. 

13. Matiuha, V. V., & Sukhina, O. M. (2017). Mineralno-syrovynnyi kompleks Ukrainy u konteksti staloho rozvytku ekonomiky 
[Mineral and raw material complex of Ukraine in the context of sustainable economic development]. Ekonomika Ukrainy — 
Economics of Ukraine, 1 (662), 64—79 [in Ukrainian]. 

14. Camargo A. P., Turken C., & Durmus S. (July 20, 2016). ANALYSIS: Brazil and Turkey's steel sectors are moving in the 
right direction?. www.metalbulletin.com. Retrieved from https://www.metalbulletin.com/Article/3570976/Search-results/ANALYSIS-
Are-Brazil-Turkey-steel-sectors-moving-in-right-direction.html. 

15. Vlasiuk, T. O. (2009). Instytutsiine zabezpechennia svitovoho rynku zalizorudnoi syrovyny: vysnovky dlia Ukrainy 
[Institutional provision of the world market for iron ore raw materials: conclusions for Ukraine]. Stratehichna panorama — Strategic 
Panorama, 3, 115—124. 

217



 
 

16. Pevzner, M. E. (2006). Hornoe pravo [Mining law]. Moscow: Publishing House of the Moscow State Mining University [in 
Russian]. 

17. Eksport zaliznoi rudy z Ukrainy u 2017 rotsi skorotyvsia na 4,6% [Export of iron ore from Ukraine in 2017 decreased by 
4,6%]. (January 09, 2018). www.rbc.ua. Retrieved from https://www.rbc.ua/ukr/news/eksport-zheleznoy-rudy-ukrainy-2017-godu-
1515491747.html [in Ukrainian]. 

18. Verchovna Rada of Ukraine. (April 1, 2018). Hirnychyi Zakon Ukrainy № 1127-14 vid 01.04.2018 [Mining Law of Ukraine 
№ 1127-14, dated April 1, 2018]. Retrieved from http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1127-14 [in Ukrainian]. 

19. The Ministry of ecology and natural resources of Ukraine. (February 15, 2016). Nakaz Ministerstva ekolohii ta pryrodnykh 
resursiv Ukrainy № 56 [Order of the Ministry of ecology and natural resources of Ukraine № 56]. Retrieved from 
http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0308-16 [in Ukrainian]. 

20. The Verkhovna Rada of Ukraine. (December 07, 2017). Zakon Ukrainy «Pro Derzhavnyi biudzhet na 2018 rik» Ukrainy: 
Zakon № 2246-VIII vid 07.12.2017 (diie z 01.01.2018) [The law of Ukraine «On State budget for 2018»: the Law of Ukraine № 2246-
VIII of 07.12.2017 (from 01.01.2018)]. Retrieved from http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2246-19 [in Ukrainian]. 

21. Ynformatsyonno-analytycheskyi tsentr «Myneral» [Information and Analytical Center «Mineral»]. (n. d.). www.mineral.ru. 
Retrieved from http://www.mineral.ru/Facts/world/116/136/index.html [in Russian]. 

22. Popova N. (August 14, 2013). Ukraine buys at a price of $ 515 a ton of steel, trades at a price of $500—$505. 
www.metalbulletin.com. Retrieved from https: //www.metalbulletin.com/Article/3243276/Ukraine-billet-offer-prices-at-515-per-tonne-
fob-bids-at-500-505.html. 

23. Novikova, O. F., Amosha, O. I., Antoniuk, V. P. (at. al.). (2012). Stalyi rozvytok promyslovoho rehionu: sotsialni aspekty. 
NAN Ukrainy, In-t ekonomiky promyslovosti [Sustainable development of the industrial region: social aspects. National Academy of 
Sciences of Ukraine, Institute of Industrial Economics]. Donetsk [in Ukrainian]. 

The article is recommended for printing  03.09.2018                © Lyashenko V. I., Osadcha N. V., 
Galyasovskaya O. V. 

 

218



УДК 657.1 
Ostapiuk N. A. 

Doctor of Economics,  
Professor of Sopot High School, Sopot, Poland; 

e-mail: onaostapiuk@gmail.com; ORCID ID: 0000-0003-2347-3815 
Goncharenko O. O. 

Ph. D. in Economics, Associated Professor,  
Cherkasy Educational-Scientific Institute  

SHEI «Banking University», Ukraine; 
 e-mail: goncharenkoelena77@gmail.com; ORCID ID: 0000-0001-9479-9797 

Lukianets O. B. 
Ph. D. in Economics, Associated Professor,  

Cherkasy Educational-Scientific Institute 
SHEI «Banking University», Ukraine; 

e-mail: lukjanecelena@gmail.com; ORCID ID:0000-0003-2568-0375 
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that are characterized by long-term permanence with regard to composition and inertia in changing the 
requests of users of accounting information. Principles-requirements are characterized by volatility in 
quantity and composition, and those principles are discussed a lot. Since these principles are a limiting 
framework that ensures the formation of useful accounting information and reporting, scientists are trying 
to «design» an optimally effective system of principles that are subsequently legitimized at the state and 
world level. Proceeding from the principles system structure, it is possible to predict the change in the 
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some users would be effected on account of reducing the satisfaction of others. So, in the long run, it is 
possible to predict other changes in the principles-requirements, including the return to the cancelled ones, 
depending on the priority of the users’ interests. As to the principles-assumptions, there are no 
preconditions for their change or doubts about the relevance of existence for today. Changing these 
fundamental principles is possible only in the context of changing the accounting paradigm and will cause 
the unconditional need to build new principles-requirements.  

Кeywords: accounting principles, principles-assumptions, principles-requirements, 
statements. 

JEL Classification: М40, М41 
Formulas: 0; fig.: 1; tabl.: 1; bibl.: 17. 

Остап’юк Н. А. 
д.е.н., професор,  

професор Сопотської вищої школи, м. Сопот, Польща; 
e-mail: onaostapiuk@gmail.com; ORCID ID: 0000-0003-2347-3815 

Гончаренко О. О. 
к.е.н., доцент, професор кафедри обліку і оподаткування  

Черкаського навчально-наукового інституту  
ДВНЗ «Університет банківської справи», Україна; 

e-mail: goncharenkoelena77@gmail.com; ORCID ID: 0000-0001-9479-9797 

219



Лук’янець О. В. 
к.е.н., доцент кафедри обліку і оподаткування  
Черкаського навчально-наукового інституту  

ДВНЗ «Університет банківської справи», Україна; 
e-mail:  lukjanecelena@gmail.com; ORCID ID: 0000-0003-2568-0375 

 
КОНСТРУКТИВНІСТЬ СИСТЕМИ ПРИНЦИПІВ  

БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ 
Анотація. Розкрито філософське розуміння поняття «принцип», а також наукові 

підходи до трактування і розмежування принципів бухгалтерського обліку. Визначено 
конструктивну будову системи принципів, що дало можливість ідентифікувати внутрішні 
детермінаційні зв’язки, визначальну роль принципів-припущень, які виступають 
«фундаментом» конструкції, і похідний характер принципів-вимог, що виконують роль 
«опор» та передбачають обмежувальні механізми реалізації принципів-припущень задля 
виконання завдань і досягнення мети бухгалтерського обліку. Виходячи з визначеного 
підходу до розуміння і розмежування принципів бухгалтерського обліку, «фундаментними», 
або принципами-припущеннями, визнано безперервність та автономність, які 
характеризуються довготривалою перманентністю щодо складу та інертністю щодо зміни 
запитів користувачів облікової інформації. Принципи-вимоги характеризуються 
волатильністю кількості та складу, і саме щодо них тривають дискусії. Оскільки ці принципи 
є обмежувальними рамками, що забезпечують формування корисної облікової інформації та 
звітності, то вчені намагаються «конструювати» оптимально ефективну систему принципів, 
які в подальшому легітимізуються на державному і світовому рівнях. Виходячи з 
конструктивної будови системи принципів, можна прогнозувати зміну корисності облікової 
інформації. Установлено, що такі зміни будуть проявлятись у зміщенні адресності 
корисності, тобто зростання ступеня задоволення інформаційних потреб одних користувачів  
відбуватиметься за рахунок зниження рівня задоволення інших. І в довгостроковій 
перспективі можна прогнозувати й інші зміни принципів-вимог, у тому числі й повернення 
до скасованих, залежно від пріоритетності інтересів користувачів. Щодо принципів-
припущень, то на сьогодні не існує передумов їхньої зміни або сумнівів щодо актуальності 
існування. Зміна цих фундаментних принципів можлива лише в умовах зміни парадигми 
бухгалтерського обліку і спричинить безумовну необхідність побудови нових принципів-
вимог. 

Ключові слова: принципи бухгалтерського обліку, принципи-припущення, 
принципи-вимоги, звітність. 
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КОНСТРУКТИВНОСТЬ СИСТЕМЫ  
БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА 

Аннотация. Раскрыты философское понимание понятия «принцип», а также научные 
подходы к трактовке и разграничению принципов бухгалтерского учета. Определено 
конструкционное строение системы принципов, что позволило идентифицировать 
внутренние детерминационные связи, определяющую роль принципов-допущений и 
производный характер принципов-требований. Такой подход определяет долгосрочность 
перманентности состава принципов-допущений и их инертности относительно изменений 
запросов пользователей учетной информации, а также волатильность количества и состава 
принципов-требований. Определенное конструктивное строение системы принципов 
позволяет прогнозировать смещение адресности полезности учетной информации при 
изменении принципов-требований. Относительно принципов-допущений установлено, что 
их изменение возможно только в условиях смены парадигмы бухгалтерского учета и 
вызывает безусловную необходимость построения новых принципов-требований. 

Ключевые слова: принципы бухгалтерского учета, принципы-допущения, 
принципы-требования,  отчетность. 

Формул: 0; рис.: 1; табл.: 1; библ.: 17. 
 
Introduction. Reforming the whole system of economic relations of Ukraine, aimed at 

adapting the normative documents of the European Union, leads to significant changes in the 
accounting system. The most significant changes were made to the Law of Ukraine «On 
Accounting and Financial Reporting in Ukraine». It should be noted that one of the important 
changes is to clarify the list of accounting principles. Exclusion of the principles of prudence, 
historical (actual) cost and periodicity leads to a change in the philosophy of accounting and 
reporting the property and results of the enterprise. 

At the same time, it is important to recognize that the modification of the accounting 
principles system should not be chaotic. That is why it is necessary to critically understand the 
content of the accounting principles, their composition, roles, as well as the definition of the 
constructive composition of internal interconnections. 

Analysis of research and problem statement. The study of accounting principles has been 
given attention by foreign scientists, including V. Paton, T. Sanders, G. Hetfield, A. Moore, F. 
Wood, C. Larson, P. Miller, E. Hendricksen, M. Van Breda, R. Anthony, G. Rice, J. Betge, M. 
Kutter, J. Sokolov, and domestic scientists such as F. Butinets, M. Bilukha, Y. Veriga, S. Golov, A. 
Zagorodniy, L. Kindratska, S. Kuznetsova, V. Len, A. Ozeran, M. Pushkar, A. Raboshuk, V. 
Shvets, M. Shigun and others. Recognizing the works of the scientists-economists in the theoretical 
and practical plane, it is necessary to state the ambiguity of understanding of the accounting 
principles, which determines the need for a thorough study of the accounting principles as a 
systematic methodological basis. 

The purpose of the article is a retrospective study of the essence and composition of the 
accounting principles, as well as establishment of the construction of their interconnections, which 
is a determining characteristic of the accounting methodology systematic development. 

Research results. The word «principle» comes from the Latin language (principium — the 
beginning, the basis) and means the fundamental idea that penetrates the whole system of 
knowledge and subordinates it. Aristotle in his works Prior Analytics and Posterior Analytics 
believed that systematic knowledge comes from a set of defined principles that must meet the 
following criteria: they are universal, necessary, do not require proof; formulated on the basis of 
experience using common sense; each discipline has its own principles [1, p. 2]. Thomas 
Blundeville in The Art of Logic (1617) considered the principles as «true judgments that have 
confidence in themselves and do not require any other evidence» [2, p. 163]. 

Réne Descartes gave great importance to the starting points or principles of knowledge. 
According to his theory, set out in the work Meditationes de prima philosophia (1641) and Principia 
Philosophiae (1644), the principles must first be so clear and self-evident that, with careful 
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consideration, the human mind would not be able to doubt their truth, and second, the knowledge of 
everything else should depend on them [3, p. 62]. 

The well-known economist Irving Fisher emphasized the «convention» and «foundational» 
principle, describing it formally: «If A is correct, then B is also correct» (Elementary Principles of 
Economics, 1912) [4]. Paul Scholten in his Algemeen deel (1931) stated the evidence of the 
principles: «the principle is a statement, which is for us — people of a certain time living in a certain 
country with a certain system of law — immediately evident» [5, p. 251]. 

Consequently, we can state the slight variation of the views of leading philosophers on the 
concept of principle, which gave it the value of the initial provisions of any theory or a doctrine. 

In the modern reference literature (encyclopedias, dictionaries), the meaning of the concept 
of «principle» differs little from its original meaning, but the Cambridge, the Oxford and the 
Merriam-Webster dictionaries, apart from fundamentalism, distinguish the criterion of «ideology» 
(assumption, non-proof statement), which implies their systemicity, i.e., interconnectedness and 
interdependence. Consequently, we will proceed precisely from such an interpretation of the 
principles, noting that the principles of accounting not only form the basis of theoretical (theoretical 
and methodological) knowledge, but also serve as a basis for the development of specific 
accounting rules, enshrined in the standards, guidelines and regulations, which standardize the 
practice of accounting (empirical level). 

The first attempts to formulate the accounting principles were made in the 30's of the 
twentieth century, when the American Association of Accountants (AAA) began to develop 
standards. Its head, W.A. Paton, systematized and substantiated the well-known provisions, «gave 
them the so called status of principles, to deduct from them all subsequent rules of accountancy and 
accounting» [6, p. 31]. 

A further step in the study of the principles by American scientists was the scientific work of 
Thomas Henry Sanders, Henry Rand Hathfield and Underhill Moore «A Statement of Accounting 
Principles», 1938. Based on the results of the research, the scientists identified three groups of 
principles: general principles, income statement principles, balance-sheet principles [7, p. 113-116]. 

Frank Wood justifies the necessity to form the accounting principles by the desire for 
objectivity, which can be ensured by «a set of rules that underlie the methods for registering 
business operations». Some of them are known as «fundamental accounting concepts and are 
implemented by their inclusion in the accounting standards issued by the accounting authorities» [8, 
p. 106]. 

Despite the significant theoretical and practical heritage, understanding of the accounting 
principles is not unanimous. Often they are defined by the notion of a «rule», «position», 
«basement», supplementing content with the words «fundamental», «main», «fundamental», 
«basic». However, A.V. Raboshuk does not see the possibility of identifying principles and rules, 
«since the characteristic feature of the rules is the regulation of certain actions with a significant 
degree of detail requirements. The rules are changed or adjusted in order to correspond them to real 
economic conditions, the nature of the reflection of different accounting and economic situations» 
[9, p. 25]. In our opinion, the semantics of explanatory words gives an opportunity, with a certain 
degree of conditionality, to state their synonymity. The necessity of this is due, first of all, to the 
terminological confusion that arose in the study of theoretical and methodological principles of 
building a system of accounting by different authors. As for the criterion of «variability», then, as 
rightly noted by M.I. Kutter, «unlike the starting points of the natural sciences — physics, 
chemistry, mathematics, accounting principles are developed by people and may not act in the 
changing economic situation», which causes their forced review and adjustment. 

The composition and interpretation of the principles developed under the influence of 
various circumstances, but their existence should always be subordinated to the implementation of 
tasks and the achievement of the purpose of accounting, and the existing set of principles should 
form a mutually interconnected and internally non-contradictory system. Investigating the latter, 
Jörg Betge noted that the system of principles «is characterized on the one hand by the fact that 
certain principles exercise certain influence on one another and cannot be considered in isolation; 
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on the other hand — there are no principles subordinated to each other». This interdependence, 
complementarity or limitation of the principles, and the lack of dominance of certain accounting 
principles, are defined as the «principle of the Eiffel Tower», which illustrates how separate 
«pillars» (principles) support the «building» of annual accounts, and the completeness and bearing 
capacity of the system («Eiffel tower») is achieved only when certain principles are capable of 
supporting the whole system and no significant «pillar» is rejected [10, p. 51]. 

In the scientific literature, the authors distinguish a large number of accounting principles, 
the most common of which are: consistency, accrual and matching income and expenses, autonomy 
(property separation, relevant reporting unit), prudence (caution, conservatism), consistency, money 
measurement (of a nominal monetary unit), historical (actual) cost, prevalence of the essence over 
the form, periodicity, full disclosure (explanation). Separate principles, highlighted by scholars [11, 
p. 93–103], are considered in the «classic» domestic methodology of accounting as elements of the 
method: documenting, duality (double entry), inventory, balance generalization, generalization by 
reporting, evaluation, and estimation. There is also a mix of principles and criteria for the quality of 
accounting information (timeliness, clarity, comparability, relevance, apprehensibility, verifiability) 
[12, p. 3–13]. Based on the understanding of the principle as a fundamental position, which is the 
basis for the reflection in the accounting and reporting of the subject of accounting, it is 
inappropriate to include in the principles the instruments of reflection of the subject (elements of the 
method) and qualitative characteristics of the «product» of the accounting system (accounting 
information). However, we admit and confirm the «variability» of the accounting principles, while 
maintaining the inviolability of determination links. 

Considering the accounting as a system and supporting the views of Jörg Betge on its 
constructiveness (the principle of the Eiffel Tower), we believe that the stability of the system 
should be ensured not only by the «pillars», but also by the «foundation». Given the «artificial» 
creation (unnatural) of science, such a «foundation» are the agreed assumptions that are accepted by 
scholars as the starting point of the accounting methodology, that is, the principles-assumptions. 
And the principles that impose restrictive mechanisms for implementing the principles-assumptions 
for fulfilling tasks and achieving the goals of the accounting are «the pillars of the Eiffel Tower», 
that is, the principles-requirements (Fig. 1). 

 

Source: Developed by the authors 
 
Based on a definite approach to understanding and differentiating the accounting principles, 

the «foundation» principles or principles-assumptions are continuity and autonomy that are 
characterized by long-term permanence with regard to composition and inertia in changing the 

Figure 1. Constructive principles of accounting 

Principles-assumptions 

pr
in

ci
pl

es
-r

eq
ui

re
m

en
ts

 

pr
in

ci
pl

es
-r

eq
ui

re
m

en
ts

 Accounting 

223



requests of users of accounting information. Principles-requirements are characterized by volatility 
(variability) in quantity and composition, and those principles are discussed a lot. Since these 
principles are a limiting framework that ensures the formation of useful accounting information and 
reporting, scientists are trying to «design» an optimally effective system of principles that are 
subsequently legitimized at the state and world level. 

Analysing the composition and characteristics of the principles, it is appropriate to proceed 
from the provision that the information needs of users are met by providing useful information in 
the form of a system of indicators generated by the accounting system, i.e. reporting. Different 
types of reporting (financial, managerial, tax, statistical, etc.) are just a different combination of 
accounting data, which are formed according to common principles. In accordance with the logical 
law of «sufficient grounds», we can state the conformity of the principles put forward to the 
reporting with the principles of accounting. 

The legitimisation of agreed scientific views on the principles of accounting is implemented 
in the Conceptual Framework of Financial Statements [13], International Financial Reporting 
Standards [14], Directive 2013/34/EC [15], the Law of Ukraine «On Accounting and Financial 
Reporting in Ukraine» [16, 17] (Table 1).  

Table 1 
Principles of accounting 

Principle 

Conceptual 
Framework for 

Financial 
Reporting,  

IFRS 

Directive 
2013/34/EC 

Law of Ukraine «On 
Accounting and Financial 

Reporting in Ukraine» 
before 

01.01.2018 
after 

01.01.2018 
Prudence - + + – 
Full disclosure + – + + 
Autonomy of the enterprise – – + + 
Consistency + + + + 
Going concern + + + + 
Accruals (and matching income and expenses) + + + + 
Prevalence of the essence over the form + + + + 
Historical (actual) cost + + + – 
Money measurement – – + + 
Periodicity (time period) + – + – 
Correspondence of the opening balance sheet 
to the closing balance sheet of the previous 
year 

– + – – 

Separate valuation of assets and liabilities + + – - 
Prohibition of the set-offs between assets and 
liabilities, income and expenses + + – - 

Comparability + – – - 
Source: created by authors on a base on [13], [14], [15], [16], [17]. 
 
By transposing the provisions of the Directive 2013/34/EC, from 2018, the Law of Ukraine 

«On Accounting and Financial Reporting in Ukraine» was amended, and the amendments provide 
for exclusion of principles of prudence, historical cost and periodicity from the list of principles of 
accounting. Accordingly, these principles-requirements have become variational, as the possibility 
of their application as «other principles» is foreseen for enterprises that apply IFRS. Based on the 
constructive structure of the system of principles, it is possible to predict the change in the 
usefulness of accounting (reporting) information. Such changes will most likely be manifested in 
shifting utility targeting, that is, an increase in the degree of satisfaction of the information needs of 
some users will occur by reducing the satisfaction of others. And in the long run, it is possible to 
predict other changes in the principles-requirements, including the return to those cancelled, 
depending on the priority of the interests of users. As to the principles-assumptions, there are no 
preconditions for their change or doubts about the relevance of existence for today. Changing these 
fundamental principles is possible only in the context of changing the paradigm of accounting and 
will cause the unconditional need to build new principles-requirements.  
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Conclusions. The results of the study made it possible to formulate the following 
conclusions: 

1. Retrospective analysis of understanding the essence of the concept of «principle» and 
accounting principles, their composition and role showed ambiguity of the views of scientists-
economists of both the world community and domestic researchers. It is determined that the 
artificiality of the science of accounting causes the possibility of changing its principles under the 
influence of external economic factors. 

2. The understanding of the principles of accounting as a fundamental position, which is the 
basis for the reflection in accounting and reporting of the subject of accounting, is proposed. At the 
same time, it is noted that the set of principles should form an interconnected and internally 
contradictory system. At the same time, the «variability» of the accounting principles is allowed and 
confirmed, while maintaining the inviolability of determination links. 

3. The accounting sustainability is based on the constructive structure of its system of 
principles. It is determined that the «foundation» of accounting are the principles-assumptions — 
continuity and autonomy, adopted by scientists as the starting point of the accounting methodology 
and characterized by permanence of composition and inertia in relation to the change of requests of 
the account information users. And the principles that are characterized by the variability of the 
number and composition and provide restrictive mechanisms for the implementation of the 
principles-assumptions are principles-requirements. 

4. Based on the constructive structure of the system of principles, it is established that the 
change in the usefulness of accounting information in the future will be manifested in the shift of its 
targeting, that is, the increase in the degree of satisfaction of information needs of some users by 
reducing the level of satisfaction of others. In the long run, other changes in the principles-
requirements, including the return to those cancelled, depending on the priority of the interests of 
users, are possible. It is emphasized that for today there are no preconditions for changing the 
principles-assumptions or doubts about the relevance of their existence, and the only condition for 
their revision is the change in the accounting paradigm. 
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ECONOMIC POTENTIAL OF CROPS ON THE FOREIGN MARKET 

Abstract. The article substantiates the need to improve the competitiveness of products, 
which is achieved assuming the use of existing competitive advantages, high quality products that 
will ensure customer requirements and maintaining economically grounded pricing policy. The 
indicators characterizing level of competitiveness of products are investigated, the focus is on 
economic indicators, indicating the level of competitiveness of production. The export and import 
of grain crops are analyzed, that indicates a steady increase in grain exports, and the rapid decline of 
its imports. The factors influenced the change of level of competitiveness of the grain are 
investigated, in particular, the focus is on economic factors. The main group of factors of 
competitiveness of cereals, namely feasibility, commercial and legal is determined. To assess the 
competitiveness of domestic grain the indices of relative trade advantages for certain types of grain 
are calculated. The leaders among the products of plant origin in the structure of foreign trade are 
determined. It was established that products that are sold in the market and its price is lower than 
the minimum price of competitors, and provides a profit, have higher price competitiveness. As 
crops are standardized products, and the market is characterized by a large number of sellers and 
buyers, the grain market can be defined as the market of pure competition, because competition is 
quite intense as supply exceeds demand and sellers compete for the buyer's choice of their products. 
The focus is on the consideration of ecological and economic component of the competitiveness of 
crop production through the development of a long-term strategy of agricultural development. The 
main ways of increasing the competitiveness of products, industries and enterprises in a market 
environment and the European vector of economic development are formed. 
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ЕКОНОМІЧНИЙ ПОТЕНЦІАЛ ЗЕРНОВИХ НА ЗОВНІШНЬОМУ РИНКУ 
Анотація. Обґрунтовано необхідність підвищення рівня конкурентоспроможності 

продукції, яке досягається за умови використання наявних конкурентних переваг, 
виробництва високоякісної продукції, що забезпечить вимоги споживача і ведення 
економічно обґрунтованої цінової політики. Досліджено показники, що характеризують 
рівень конкурентоспроможності продукції, основну увагу зосереджено на економічних 
показниках, що вказують на рівень конкурентоспроможності продукції. Проведено аналіз 
експорту та імпорту зерновий культур, який свідчить про постійне зростання експорту зерна 
і стрімке скорочення його імпорту. Досліджено фактори, що впливали на зміну рівня 
конкурентоспроможності зерна, зокрема зосереджена увага на економічних факторах. 
Визначено основну групу факторів конкурентоспроможності зернових культур, а саме 
техніко-економічні, комерційні та нормативно-правові. Для оцінки конкурентоспроможності 
вітчизняних зернових розраховано індекси відносних торгівельних переваг для окремих 
видів зернових. Визначені лідери серед продуктів рослинного походження у структурі 
зовнішньої торгівлі. Установлено, що вищу цінову конкурентоспроможність має продукція, 
яку продають на ринку і за своєю ціною вона є нижчою, ніж мінімальна ціна конкурентів, і 
забезпечує одержання прибутку при цьому. Оскільки зернові культури є стандартизованою 
продукцією, а ринок характеризується великою кількістю продавців і покупців, то ринок 
зерна можна визначити як ринок чистої конкуренції, оскільки конкуренція є досить 
інтенсивною, бо пропозиція перевищує попит і продавці змагаються за вибір покупця їхньої 
продукції. Наголошено на врахуванні еколого-економічної складової 
конкурентоспроможності продукції рослинництва з огляду на формування довгострокової 
стратегії агропродовольчого розвитку. Сформовано основні шляхи зростання 
конкурентоспроможності видів продукції, галузей і підприємств в умовах ринкового 
середовища та європейський вектор розвитку економіки. 

Ключові слова: економічний потенціал, конкурентоспроможність, експорт, імпорт, 
зернові культури, зовнішній ринок. 
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ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ПОТЕНЦИАЛ ЗЕРНОВЫХ  
НА ВНЕШНЕМ РЫНКЕ 

Аннотация. Обоснована необходимость повышения уровня конкурентоспособности, 
которая достигается при использовании имеющихся конкурентных преимуществ, 
производства высококачественной продукции, которая обеспечит требования потребителя и 
ведения экономически обоснованной ценовой политики. Исследованы показатели, 
характеризующие уровень конкурентоспособности, основное внимание сосредоточено на 
экономических показателях, указывающие на уровень конкурентоспособности продукции. 
Проведенный анализ экспорта и импорта зерновой культур, который свидетельствует о 

228



постоянном росте экспорта зерна и стремительное сокращение его импорта. Исследованы 
факторы, влиявшие на изменение уровня конкурентоспособности зерна, в частности 
сосредоточено внимание на экономических факторах. Определена основная группа факторов 
конкурентоспособности зерновых культур, а именно технико-экономические, коммерческие 
и нормативно-правовые. Для оценки конкурентоспособности отечественных зерновых 
рассчитаны индексы относительных торговых преимуществ для отдельных видов зерновых. 
Определены лидеры среди продуктов растительного происхождения в структуре внешней 
торговли. Установлено, что высокую ценовую конкурентоспособность имеет продукция, 
которая продается на рынке и по своей цене ниже, чем минимальная цена конкурентов, и 
обеспечивает получения прибыли при этом. Так как зерновые культуры являются 
стандартизированной продукцией, а рынок характеризуется большим количеством 
продавцов и покупателей, то рынок зерна можно определить как рынок чистой конкуренции, 
поскольку конкуренция достаточно интенсивная, так как предложение превышает спрос и 
продавцы соревнуются за выбор покупателя их продукции. Подчеркивается необходимость 
учитывать эколого-экономическую составляющею конкурентоспособности продукции 
растениеводства с учетом формирования долгосрочной стратегии агропродовольственного 
развития. Сформированы основные пути роста конкурентоспособности видов продукции, 
отраслей и предприятий в условиях рыночной среды и европейского вектора развития 
экономики. 

Ключевые слова: экономический потенциал, конкурентоспособность, экспорт, 
импорт, зерновые культуры, внешний рынок. 

Формул: 0; рис.: 2; табл.: 1; библ.: 14. 
 
Introduction. The agricultural sector of Ukraine is one of the most important elements of 

the economic systems of most countries with market economy. It develops in conditions of high 
energy availability, the use of a wide range of agricultural methods, ecolodization through the use 
of modern energy efficiency techniques, methods and ways of land reclamation and 
chemicalization. However, there remains the problem of improving the competitiveness of domestic 
agricultural producers, because today, without a developed agricultural sector the European and 
Euro-Atlantic integration of Ukraine will not be possible. It should also be noted that in the 
conditions of realization of the state program of import substitution, the importance of the 
development of agriculture is undoubted, because at the present stage the export potential of the 
sector is quite powerful, so the expansion prospects of this sector development is one of priority 
tasks of state policy [1, с. 83]. Special attention should be paid to the definition of competitiveness 
of a grain subcomplex, which in conditions of market transformation has become extremely 
relevant because of the need of sales of products of domestic manufacturers. In this regard, there is 
a need to assess the competitiveness of a grain subcomplex of the whole country and individual 
regions. 

Product quality is a priority in ensuring the competitiveness of domestic cereal production 
on the domestic and foreign markets. Ukraine is one of the most active participants on the world 
stage of crops, but international traders have concluded the low quality of even feed wheat and corn. 
In recent years, the share of milling wheat in many regions of Ukraine does not exceed 30%, so the 
government has to import the wheat for the improvement of bakery products, and government 
regulations even allowed for the use of fodder wheat of the 5th and 6th classes for the production of 
flour. The main factors of the failure of the high quality grain production at the micro level are non-
conforming to the European standards level of seed quality, the lack of elevators, the failure of 
technologies of cultivation, harvesting, drying and storage of grain. 

Literature revue. The problem of the development of the problem of the competitiveness of 
products and in particular grain subcomplex is the object of research of many domestic and foreign 
scholars. However, not all problems in the study of production of competitive products of grain 
products subcomplex in terms of the market environment are significantly explored. It is therefore 
necessary to summarize the indicators that prove the competitiveness of products on foreign market. 
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To explore the development of the grain industry and trends in the competitiveness of grain crops to 
foreign markets. 

Between the categories "competitiveness of products" and "competitiveness of enterprise" 
there is an interrelationship and interdependence. Competitiveness of enterprise is a complex 
comparative characteristic of it which reflects the extent to which the benefits of aggregate 
performance indicators of activity of the enterprise, that determine its success in a given market 
over a given time interval with respect to the aggregate performance of the competing companies. 
Competitiveness of products is the basis of robust competitive position of any manufacturer. 
Competitiveness of products is a comparative characteristic which defines the difference of the 
analyzed products from the competitor's product and contains a comprehensive evaluation of its 
properties due to market demands or properties of another product [2]. Competitiveness, i. e. the 
export quality, is the totality of properties of the provided product during its development, 
production, sales, providing contrast to the analogues according to the degree of satisfaction of 
consumer needs, in terms of the cost of acquisition and use, awareness, accessibility, convenience 
for the buyer, which contributes to its dynamic sales in the foreign market in a certain period of 
time [3, 4]. The competitiveness of export products is characterized by the indicators of demand, 
and the economic effect is expressed by the amount of the profit from sales on the foreign market. 
In addition, the level of competitiveness of the products is indicated by economic factors such as [5, 
с. 249]: 

- dynamics of exports in price and volume playback (excess growth of cost of production 
taking into account inflationary price increases above the growth of its physical volume indicates an 
increase in demand); 

- the ratio of profit from sales on the foreign market to its exports (increase in this figure 
indicates the increase of competitiveness of products); 

- the ratio of the volume of exports to the price of inventories (decrease of this index 
indicates a slowdown in inventory turnover due to the decrease in demand for products or increase 
in inventory); 

- the ratio of volumes of export to unsold export products (decrease of this index indicates 
a decline in demand or oversupply of export products); 

- the ratio of volumes of export sales to receivables, which reflects the volume of 
commercial loans to foreign buyers (the higher the demand for export products, the lower the loan 
size, the less receivables); 

- "the portfolio" of foreign orders, the amount of which characterizes the level of demand 
for products of domestic enterprises; 

- workload of production capacity with manufacturing products in exports (a decrease in 
demand causes a decrease of this indicator); 

- volumes and directions of capital investments (figure reproduces the degree of direction 
of capital investment for the production of advanced and competitive types of production ). 

To assess the competitiveness foreign scientists most commonly use the index of relative 
export competitiveness (Relative Export Advantage hdeJT — RXA), the index of relative 
dependence on imports (Relative Import Penetration Index RMP) and the index of relative trade 
advantages (Relative Trade Advantage Index-RTA). 

The main indicators which characterize the level of competitiveness of the product are its 
qualitative characteristics, cost, selling price. The qualitative indicators of the products as 
components of its competitiveness provide producers with the competitive advantage and are the 
main criterion for the buyer. It is particularly important due to the expansion of introducing new 
energy-saving technologies in agricultural production, the quality of which in Ukraine, as evidenced 
by the results of studies, is becoming much worse [6, с. 130]. 

Qualitative indicators of competitiveness characterize the properties of the product due to 
which it satisfies a specific need. Quality indicators are divided into the classification and 
performance indicators, which in turn are also divided into separate subspecies. 
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Classification — these are the indicators that characterize the products belonging to a 
particular group and define the purpose, scope and conditions of use, for example, small class cars, 
middle class, athletic, prestigious cars. Evaluation indicators are the ones that quantitatively 
characterize the properties of the quality of goods, comparisons with similar products, and the like. 

Economic competitiveness indicators characterize the overall costs for buyers and 
consumers to meet their needs with the product or service. These costs consist of purchase costs and 
expenses associated with the cost of installation, operation in terms of its use (repair, supervision, 
technical, repairing maintenance, spare parts procurement, energy consumption, etc.). All of these 
costs constitute the price of consumption. It is an integral part of the competitiveness of goods and 
services. 

The objectives of the study. The purpose of this article is to define the level of 
competitiveness of crops in foreign markets, the determination of the main indicators to measure the 
level of competitiveness of grain crops, a identification of trends in export and import levels, the 
analysis of key factors influencing the competitiveness of products and the formation of directions 
of increase of competitiveness of this group of crops. 

The results of the research. The agricultural sector of Ukraine is a strategic sector of the 
state economy, that determines the volumes of supply and cost of basic foodstuffs, particularly grain 
products, forms a significant share of incomes of agricultural producers, determines the status and 
trends of development of rural areas, generates foreign exchange earnings of the state through 
exports. The effective development of grain market and its infrastructure in real time is a 
prerequisite for the solution of various financial and operational issues critical for economic growth 
on a large scale [7, с. 38]. 

The competitiveness of agricultural enterprises will ensure the development of other sectors 
of the economy that will contribute to the overall improvement of economic development of the 
entire national complex. The main thing is to choose the organizational and legal forms of 
management, which would give an opportunity to effectively use the resource potential of the 
enterprise on the basis of intensification of scientific and technological progress and innovation, 
best practices and practical experience of the best agricultural enterprises. Therefore, for the 
agricultural crop companies it is particularly important to increase the level of competitiveness of 
products, which is possible only under condition of more effective use of existing competitive 
advantages, making such properties for the production that will best meet the customer 
requirements and the selling by affordable prices. This is what the success and profitability of the 
firm depends on [8, с. 157]. 

Analysis of the factors influencing the formation of product competitiveness, and through it 
the economic and financial activities in various types of business groups (business companies, 
cooperative societies, private enterprises, farmers) suggests that it is achieved primarily by the 
development of activities inside them according to the scheme: production — processing — storage 
— trade. Thus, the basis of effective management in conditions of market relations is not the type of 
enterprise, but its organizational structure, activities and nature of labor relations of internal 
economy, which is available to any type of businesses [9, с. 72]. The main factors of 
competitiveness of crops, which determine the amount of its placing on the market, include: 
technical and economic (quality, sale price and operating costs); commercial (market, service, 
advertising, company image); regulatory (technical, environmental and patent law requirements). 
The grain industry is the basis and source of constant development of most sectors of agriculture 
and the basis of agricultural exports. The volume of annual grain export exceeds 100 million tons 
and increased compared to the previous period by 2.2 times. Most market participants agree that the 
high rate of world output in 2016 contributed to the reduction of prices on the world market up to 
10-15 annual lows, with the result that competition in world markets increased, and the demand of 
importers has decreased significantly. Along with this, Ukrainian exporters in the first months of the 
current season quite actively shipped wheat and barley. Only last August it was exported 2.7 million 
tons of the latter, which is an absolute record for this month. This situation is explained by the fact 
that due to devaluation of the currency traders can reverse the situation on the world market and 
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offer grain at competitive prices to external platform. At the same time, many representatives of the 
Ukrainian export companies point out that in the conditions of unstable currency exchange rate it is 
difficult to predict the development of the price situation and accordingly to enter into forward 
contracts. 

To assess the competitiveness of domestic grain there have been calculated indices of 
relative trade advantages for certain types of grain, which are the main export specialization of the 
state. The chosen period allows us to trace the dynamics of changes in the competitiveness of 
individual crops in time. The most competitive grain crop of Ukraine during last year’s is barley. 
The ratio of this culture in the structure of Ukrainian export of grain is the biggest. The index of 
relative trade advantages ranged from 6.3 to 61.72, but during the whole study period was positive. 
This is due to the high export competitiveness of Ukrainian barley and almost no import of this 
culture in Ukraine. The index of relative trade advantage of Ukrainian wheat and rye in the period 
under study were also positive, with the exception of lean years, in which it was imported, a 
significant number of these crops in Ukraine, and the index of relative dependence on imports 
significantly exceeded the index of relative export competitiveness. During the analyzed years, the 
competitiveness of domestic rye was low but positive [10, с. 72]. Regarding wheat, there is a 
fluctuation of volume of export of this culture and its imports to Ukraine, causing the indexes of the 
relative competitive advantages of wheat are constantly changing. During the analyzed period 
competitiveness of domestic wheat was low, but positive. 

Marketing component of competitiveness is characterized by the absence of long-term 
marketing strategy for many grain exporters and it limits their opportunities regarding the effective 
promotion and marketing of products on external markets, balanced pricing policy, formation of the 
concept of the international product [11, с. 112]. The largest share in exported crops is wheat and 
corn for grain (fig. 1).  

 
Fig. 1. Dynamics of export of basic crops in Ukraine, 2007-2016., million USD *) 

*) Note: calculated by the author according to the State statistics service of Ukraine [12] 
 
Due to gross collection 2015-2016. (60.1 million tons of grain and leguminous crops) and 

carry-over funds Ukraine managed to increase volumes of export deliveries to 38.5 million tons, to 
strengthen its position in the global market. So, in 2015. on foreign markets there was delivered 
16.9 million tons of wheat, 16.7 million tons of corn and 4.4 million tons of barley, thus, Ukraine 
took 5th place (on wheat) and 3rd place (respectively for corn and barley) in the ranking of world 
exporters. The value of the exported grain crops in 2016 is 6073.9 million USD, which in 
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comparison with 2007 is almost 8 times more. It was found that over the last ten years, the average 
annual decrease in the total volume of export of grain crops reached 68.0 million USD. Starting 
with 2012 grain exports increased sharply by almost two times, which proves favorable weather 
conditions that contributed to crop growth and increase in exports. 

With regard to the import of grain, there is decrease in 2016 compared to the previous period 
by 3.8%, the cost of imported grain crops in comparison with 2007 grew by 71.9%. The average 
annual decrease in the total import volume of grain crops amounted to 65.5 million USD (fig. 2). 

 
Fig. 2. Dynamics of import of basic crops in Ukraine 2007-2016, million USD *) 

*) Note: calculated by the author according to the State statistics service of Ukraine [12] 
 
As shown by our studies, most scholars assess the competitiveness of products in terms of 

profitability. The mass of profit per 1 ha of agricultural lands per 1 ha of sowing is regarded as 
additional indicators. Contradictions between these indicators and the level of profitability when 
compared in space and time, are resolved in favor of profit per unit of land area, which takes into 
account the specificity of agriculture and the capabilities of enterprises relative to the expanded 
reproduction of the production. Crops dominate in the structure of export products of plant origin, 
during the study period their share was at the level of 44.2-75.9 percent, which indicates a 
sustainable position in the external market. Besides they lead in production of sunflower seed and 
sunflower oil exports (tab. 1). 

In the structure of imports among the products of plant origin cereals occupy fourth place 
and were mainly purchased as inoculum. Grain exports exceeded imports during the study period 
from 46072.9 to 1922.1 million USD. 

In conditions of market economy, business entities have the right to determine the price of 
the products they produce, that determines the emergence of price competition between them. In 
such circumstances, strengthen their market position those businesses that produce goods with high 
price competitiveness, which refers to the degree of possible reduction in producers prices for their 
goods, which ensures the profitability of production. 

Accounting ecological-economic component of the competitiveness of crop production is 
important from the point of view of the formation of long-term development strategy of the agri-food 
development, after all, undeniable is the necessity of reproduction of fertility of soils and preservation of 
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the natural environment, providing the consumer market with quality products [13, с. 51]. The solution 
of these tasks will enhance the efficiency and profitability of agricultural production, strengthen export 
potential of the state and ensure its food security. Market environment and the European vector of 
economic development determine the urgency of accelerating the growth of competitiveness of all types 
of products, industries and enterprises, especially by: creating a full-fledged market infrastructure; 
improving technical and human capacity; the use of new, resource-saving technologies of production 
and storage of goods; state regulation of pricing, economic relations in AIP; increase in cooperation and 
integration, increase in solvent demand of the population. 

Table 1.  

The structure of foreign trade in products of plant origin, 2012-2016, %*) 

Types of production 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 
Export 

Vegetables 4,09 1,47 3,17 3,00 2,41 1,44 1,25 1,49 1,22 1,89 
Eatable fruits, and nuts 8,20 3,08 3,51 5,28 3,94 2,16 1,56 1,70 1,93 1,83 
Coffee, tea 0,23 0,13 0,15 0,25 0,25 0,14 0,12 0,17 0,13 0,17 
Cereals 44,23 66,41 70,63 61,95 65,36 75,99 71,78 74,91 75,99 75,05 
Flour-grinding products 4,27 3,23 1,78 2,04 2,01 1,15 1,55 1,42 1,48 1,71 
Oil seeds and fruits 38,62 25,57 20,66 27,37 25,96 19,10 23,11 19,32 18,51 18,97 
Plant materials for producing 0,40 0,10 0,10 0,10 0,03 0,01 0,60 0,98 0,70 0,40 

Import 
Seedings and other trees 7,48 6,86 4,92 4,74 5,55 6,46 5,43 3,40 1,68 1,75 
Vegetables 3,22 6,23 6,18 8,13 7,08 5,54 6,73 8,00 5,48 6,36 
Eatable fruits, and nuts 34,15 39,79 50,15 46,40 36,98 45,98 45,90 39,61 40,75 37,06 
Coffee, tea 18,41 14,68 15,42 15,09 17,02 13,39 12,77 12,79 16,21 14,61 
Cereals 10,06 10,02 7,82 9,52 12,37 10,52 11,75 18,05 13,50 11,58 
Flour-grinding products 8,26 3,34 1,60 1,80 2,79 1,19 1,00 1,24 1,22 1,72 
Oil seeds and fruits 15,43 16,09 10,76 11,67 16,05 15,19 14,95 15,36 18,76 24,87 
Shellac natural 2,99 2,99 3,14 2,65 2,15 1,73 1,47 1,55 2,40 2,05 

*) Note: calculated by the author according to the State statistics service of Ukraine[12] 
 

The main problem is the increased risky activities on the grain market [14, с. 92]. The 
instability of the level of supply and demand, increased competition, rapid changes in exchange 
rates, inflation, instability of the legal framework and many other factors create the conditions under 
which no commercial operation can be carried out with guaranteed success. There are several ways 
of improving the competitiveness of the enterprise: the growth in sales volume of products; 
improving product quality; reducing costs; managing risks. 

Conclusions. In recent years, domestic farmers have strengthened their position in the 
international market and confidently hold the leading position among the top ten agricultural producers in 
the world, behind there are only the United States and the European Union. The leaders of the commodity 
groups for exports are traditionally wheat, corn and barley. The agricultural market is viewed as a market 
of pure competition, as the products are standardized, the competition is quite intense because supply 
exceeds demand. The solution of such tasks as the maintenance of soil fertility and environment, providing 
the market with quality products, will improve the efficiency and profitability of agricultural production, 
strengthen export potential of the country and ensure food security. 
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ДОСЛІДЖЕННЯ СТАНУ МІЖНАРОДНИХ КОНКУРЕНТНИХ  
ПОЗИЦІЙ УКРАЇНИ 

Анотація. Проаналізовано проблеми і перспективи інтеграції економіки України у 
світові ринки; визначено місце і конкурентні позиції національної економіки у глобальному 
середовищі. Обґрунтовано необхідність зменшення залежності економіки країни від 
кон’юнктури зовнішніх ринків і мобілізації внутрішніх ресурсів в умовах недостатнього 
рівня конкурентоспроможності і впливу держави на світові господарські процеси. Визначено 
основні рейтинги, які визначають конкурентоспроможності країн. Проведено 
ретроспективний аналіз позиціонування України в міжнародних рейтингах. Виокремлено 
складові глобального індексу конкурентоспроможності країн. За даними аналізу визначено 
фактори, які негативно впливають на ведення бізнесу в Україні. Було встановлено зміну 
методології складання рейтингу глобальної конкурентоспроможності Світовим банком.  

Визначено, що недосконалість інституційних засад в інноваційно-інвестиційній сфері 
впливає на рейтинги України в міжнародному конкурентному середовищі. Як вагому 
складову характеристику інноваційно-інвестиційного макроклімату досліджено аналітичні 
ретроспективні дані незалежних міжнародних агентств. За даними агентств складено 
рейтинги країн за позиціями, визначено лідерів та аутсайдерів з кожного напряму. Складено 
загальний рейтинг держави за обраними конкурентними рейтингами країн світу. При 
проведенні аналізу встановлено позиції України у глобальному рейтингу 
конкурентоспроможності країн за різними складовими рейтингу. Визначено слабкі місця 
держави, які знижують позиції на глобальній світовій арені. Проаналізовано основні позиції 
держави в різних міжнародних рейтингах, визначено позиції щодо кожного з них. На основі 
проведеного позиціонування країни в різних міжнародних рейтингах визначено позиції, за 
якими країна посідає гірші позиції. На основі проведеного рейтингування позицій 
запропоновано рекомендації щодо поліпшення стану країни в міжнародних глобальних 
рейтингах конкурентоспроможності.   

Ключові слова: міжнародний рейтинг, конкурентоспроможність, позиціонування, 
фактори впливу, корупція.  

Формул: 0; рис.: 2; табл.: 1; бібл.: 12. 

Полозова Т. В. 
к.э.н., доцент,  

Харьковский национальный университет радиоэлектроники, Україна; 
e-mail: polozova.tetiana@gmail.com; ORCID ID: 0000-0001-9956-8816 

Белявцева В. В. 
к.э.н., доцент,  

Харьковский национальный университет городского хозяйства  
имени А. Н. Бекетова, Україна; 

e-mail: my_edem@ukr.net; ORCID ID: 0000-0001-8773-9307 
Перепелюкова Е. В. 

к.э.н., старший преподаватель,  
Харьковский национальный экономический  университет  

имени Семена Кузнеца, Украина; 
e-mail: lena.perepelukova@gmail.com; ORCID ID:0000-0003-0385-4047 

 
ИССЛЕДОВАНИЕ СОСТОЯНИЯ МЕЖДУНАРОДНЫХ КОНКУРЕНТНЫХ 

ПОЗИЦИЙ УКРАИНЫ 
Аннотация. Проанализированы проблемы и перспективы интеграции экономики 

Украины в мировые рынки; определены место и конкурентные позиции национальной 
экономики в глобальной среде. Обоснована необходимость уменьшения зависимости 
экономики страны от конъюнктуры внешних рынков и мобилизации внутренних ресурсов в 
условиях недостаточного уровня конкурентоспособности и влияния государства на мировые 
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хозяйственные процессы. Определены основные рейтинги, которые определяют 
конкурентоспособности стран. Проведен ретроспективный анализ позиционирования 
Украины в международных рейтингах. Выделены составляющие глобального индекса 
конкурентоспособности стран. По данным анализа определены факторы, которые негативно 
влияют на ведение бизнеса в Украине. Было установлено изменение методологии 
составления рейтинга глобальной конкурентоспособности Всемирным банком. 

Определено, что несовершенство институциональных основ в инновационно-
инвестиционной сфере влияет на рейтинги Украины в международной конкурентной среде. 
Как весомую составляющую характеристику инновационно-инвестиционного макроклимата 
исследованы аналитические ретроспективные данные независимых международных 
агентств. По данным агентств составлены рейтинги стран по позициям, определены лидеров 
и аутсайдеров по каждому направлению. Составлен общий рейтинг государства по 
выбранным конкурентными рейтингами стран мира. 

При проведении анализа установлено позиции Украины в глобальном рейтинге 
конкурентоспособности стран по разным составляющим рейтинга. Определены слабые места 
государства, которые снижают позиции на глобальной мировой арене. Проанализированы 
основные позиции государства в различных международных рейтингах, определены позиции 
по каждому из них. На основе проведенного позиционирования страны в различных 
международных рейтингах определены позиции, по которым страна занимает худшие 
позиции. На основе проведенного рейтингования позиций предложены рекомендации по 
улучшению положения страны в международных глобальных рейтингах 
конкурентоспособности. 

Ключевые слова: международный рейтинг, конкурентоспособность, 
позиционирование, факторы влияния, коррупция 

Формул: 0; рис.: 2; табл.: 1; библ.: 12. 
 
Introduction. The problems and perspectives of integration of the Ukrainian economy into 

world commodity markets are analyzed; the place and competitive positions of the national 
economy in the global environment are determined. The necessity of reducing the dependence of 
the country's economy on the situation of external markets and mobilization of internal resources in 
the conditions of insufficient level of competitiveness and influence of the state on world business 
processes is substantiated. 

In modern economic conditions in Ukraine, as a result of the intensification of European 
integration processes, the issues of ensuring competitiveness, the main factor in raising the country's 
innovative and investment attractiveness on the international level, are being actualized. The 
preconditions for the formation of international competitive positions of Ukraine are the state and 
trends of macroeconomic indicators, creation of a positive image and investment attractiveness of 
the country. However, the imperfections of institutional foundations, the presence of crisis 
phenomena, that can be considered as the consequences of the influence of geopolitical factors and 
structural disproportions, have a destructive effect on the level of competitiveness of the national 
economy. 

To identify the country's competitive position on the international arena, it is a must to carry 
out a retrospective analysis of the data of independent international agencies that position Ukraine 
in international ratings: The Global Competitiveness Index — GCI; The Global Innovation Index 
— GII; Bloomberg Innovation Index — ВІІ; Doing Business — DB; Fitch Ratings; "Moody’s 
Investor Services"; International Business Compass — IBC; Corruption Perceptions Index — CPI; 
Global Corruption Barometer — GCB; Index of economic freedom — IEF; Paying Taxes — PT [1-
10]. 

The dynamic nature of the influence of factors of the environment specifies the necessity of 
constant monitoring of the state of competitive positions of the country in the international space 
that determines the relevance of this study. 
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Research analysis and problem statement. Significant contributions to the study of 
competitiveness issues have been made by foreign economists: P. Krugman [11], M. Porter [12] and 
others. Among the domestic scientists such people as Y. Baziluk [13], Y. Zhalilo [14], L. Piddubna 
[15] and others should be noted for their scientific contributions. In spite of the significant 
achievements in the theory and practice of studying the competitiveness of the country, in our 
opinion, the theoretical and methodological principles for assessing the state of competitiveness of 
the country in the international competitive environment need the further study. 

Research results. In order to determine the general state of competitiveness of a country, it 
is necessary to conduct the analysis of the existing approaches to its definition. So, the Global 
Competitiveness Index (GCI) consists of more than 100 variables that are grouped in 12 
benchmarks («Institutions», «Infrastructure», «Macroeconomic environment», «Health care and 
primary education», «Higher education and professional training». «Efficiency of the commodity 
market», «Labor market efficiency», «Development of financial market», «Technological 
readiness», «Market size», «Business compliance with modern requirements») in 3 main groups of 
sub-indexes: «Basic requirements», «Performance enhancers» and «Innovation and factors of 
improvement».  

Within the Global Competitiveness Index, Ukraine is continuing to lose its positions. Thus, 
according to the Global Competitiveness Index 2016-2017, published by the World Economic 
Forum (WEF), Ukraine ranked 85th among 138 countries, losing six positions in the year (having 
79th position in the previous ranking). 

According to the analytical conclusions of the Economic Discussion Club, an independent 
expert platform responsible for resolving urgent economic and financial problems of Ukraine, 
traditionally, the rating was headed by Switzerland and Singapore. The top ten most competitive 
countries, as in the previous study, include the United States, the Netherlands, Germany, Sweden, 
the United Kingdom, Japan, Hong Kong and Finland. 

The retrospective positioning of Ukraine by the Global Competitiveness Index in 
comparison with some world’s countries in 2016 compared to 2010 showed an improvement of 
Ukraine's positions in 4 stages, Georgia has improved its rating by 34 positions, Turkey - by 6 
positions, Russia — by 2 points, and had 43th position in the ranking, Poland — in 3 positions. 
Graphic interpretation of the dynamics of the global competitiveness index for five years is shown 
on Fig. 1.  

 

 
 

Fig. 1. Dynamics of the Global Competitiveness Index. 
Source: developed by authors basing on [1-8]. 

 
According to some positions, the country «leads» lists from the end, in particular, for the 

strength of banks for the second year in a row the last place among the estimated countries of the 
world was assigned, among 138 countries on the regulation of stock exchanges Ukraine received 
penultimate place; for inflationary changes — 136, for roads quality — 134. 
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Such negative factors for doing business in Ukraine were determined (in decreasing order): 
corruption, political instability, inflation, inefficient state bureaucracy, complicated access to 
finance, frequent government change, high tax rates, complexity of tax legislation, currency market 
regulation, inappropriate quality of infrastructure, restrictive regulation of the labor market, 
insufficient ability to innovations, crime and thefts, bad ethics of the workforce, poor quality of 
health care and lack of workers’ education. 

According to the results of the retrospective analysis of the Global Competitiveness Index 
components for 2010—2016, the greatest deterioration occurred in 2013—2014 period. Thus, out of 
26 parameters, 23 showed a negative tendency, of which: gross national savings (decrease by 42 
positions); ability to innovations (decrease by 42 positions); new technologies development at the 
firms level (decrease by 31 positions); presence of the latest technologies (decrease by 26 
positions); direct foreign investment and technology transfer (decrease by 22 positions); presence of 
scientists and engineers (decrease by 21 positions). In 2015—2016 in comparison with 2014—
2015, the most negative deviation was due to the following components: inflation (decrease by 59 
positions); state debt (decrease by 44 positions); country’s credit rating (decrease by 13 positions); 
stock exchanges regulations (decrease by 8 positions); strength of banks (decrease by 2 positions).  

The change of components stated above in 2016—2017 compared to the previous period is 
not so sharp, but has more extended character. Thus, the decreasing tendency in the rating scale had 
16 out of 26 indicators, among which: corporate ethics (decrease by 30 positions); interests’ 
protection of minority shareholders (decrease by 2 positions); inflation (decrease by 2 positions); 
state debt decrease by 3 positions); country’s credit rating (decrease by 9 positions); the competition 
intensity in the domestic market (decrease by 9 positions); the taxation impact on incentives for 
investments (decrease by 4 positions); ease of loan access (decrease by 25 positions); venture 
capital availability (decrease by 21 positions); stick exchange regulation 9decrease by 2 positions); 
cluster development state (decrease by 1 position); research institutes quality (decrease by 7 
positions); R&D companies’ expenses (decrease by 14 positions). 

The Global Index of Innovation (GII) was led by Switzerland, Sweden, the United 
Kingdom, the United States of America, Finland, and Singapore in 2016. Compared to the last 
year's rating, Sweden rose from the third place to second, pushing Britain back. At the same time, 
the USA went one step forward — from the fifth place to the fourth — pushing the Netherlands 
back to the 9th position. As known, Switzerland has been leading for several years now, remaining 
the main innovator in the world. This year the peculiarity of the Global Index of Innovation is that 
for the first China has joined the group of highly developed countries, which have been leading the 
rating for most of the time. The country was among the 25 leading world innovators.  

In 2016 Ukraine had 56th place out of 128 countries, between Mongolia and Bahrain (55th 
and 57th places in accordance). In 2015, Ukraine had 64th place out of 141 countries. In the group of 
countries with a lower than average incomes, which includes Ukraine, it had second place after 
neighboring Moldova. In the «Europe» region, Ukraine had 34th place out of 39, being ahead of 
Macedonia (58), Serbia (65), Belarus (79), Bosnia and Herzegovina (87), and Albania (92). 
Herewith Ukraine is the only one among European countries in the overall rating of 50 to 100, who 
improved its positions [2]. 

Within the Global Index of Innovation analysts have divided countries into three segments 
— leaders, successful countries and outsider-countries — according to the size of GDP per capita 
when they were assessing the impact of innovative markets on it. Ukraine is closer to the center of 
the curve in the «prosperous» segment of effective innovators along with Vietnam, India, the 
Philippines, Armenia and Morocco [2]. 

The weakest criteria in the Global Index of Innovation for Ukraine are: «Political stability 
and security» (125th place out of 128), «Ease of the bankruptcy issues resolution» (113th place — 
behind Honduras and Iran), «Political environment» (123), «GDP per unit of used energy» (115th 
place, right after Russian Federation). Also, the «Investments» category is a weak point, where 
Ukraine ranked 77th in the «Ease of minority shareholders protection», 76th — in the «Market 
capitalization» of national companies. By indicator «Number of venture investments» per one 
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billion dollars of GDP, Ukraine ranks 42nd. It should be noted that the Global Index of Innovation 
also considers some of cultural indicators, where Ukraine’s weakness is «Number of feature films» 
per million population — 94th place in the rating.  

The rating of innovative economies (Bloomberg Innovation Index — BII) positions Ukraine 
at the 42nd place in the ranking of countries with the most innovative economy. At the same time, 
the country lost one position in comparison with the previous rating [3].  

South Korea kept its first place, Sweden ranked 2nd, Germany — 3rd. South Korea leads the 
rating due to the largest specific R&D costs, patent activity, value added production and the level of 
higher education. Russia took 26th place, losing at once 14 positions. The rating’s authors believe 
that the fall of Russia is connected with sanctions and the consequences of falling energy prices. 
Ukraine ranked 42nd. Among the countries, represented in the rating, it is the 9th worst indicator. 
Making the rating, the Bloomberg agency took into account the R&D costs, and also the number of 
public high-tech companies in the country. Bloomberg Innovation Index is calculated on the basis 
of seven indicators: R&D costs, productivity, the concentration so high-tech companies, higher 
education prevalence, added value of goods, number of registered patents (patent activity), and 
number of researchers.  

The results of the Doing Business-2017 global study (Doing Business Index) and 
accompanying rating, regarding created conditions for doing business in the world, was published 
by the World Bank [4]. The study assesses the regulatory climate in the country, or how changes in 
legislation are being introduced for the purpose of conditions improvement for entrepreneurship 
(without assessing the quality of infrastructure, employees’ qualifications, corruption level, 
macroeconomic policy, currency fluctuations). 

In this year’s study by the World Bank, the raking methodology was slightly modified. In 
particular, gender aspects for some index indicators are taken into account. In addition, the 
«Taxation» indicator was expanded. Now it covers the processes filling and paying taxes, including 
tax refunds, tax audits and administrative tax appeals. It should be noted that in order to ensure 
consistency of data, researchers have made changes to last year’s data in Doing  Business – 2016  rating.   

Thus, taking into account retrospective positioning, during the year Ukraine improved its 
position in the ease of doing business by only 1 position, rising from 81st place to 80th. Experts were 
noted positive changes only in 2 out of 10 major components of the study — «Minority investor 
protection» and «Enforcement of contracts».  All other changes actually took place due to changes 
in the methodology and dynamics of other countries. Ukraine’s positions on the main components 
in Doing Business-2017 rating are presented in Fig. 2.  

 

 

Fig. 2. Ukraine’s positions on the main components in Doing Business-2017 rating (among 190 countries) 
Source: developed by authors basing on [4] 
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By favorable conditions for doing business, Ukraine took a place between San Marino (79) 
and Bosnia and Herzegovina (81). This year, New Zealand became the leader in terms of the total 
value of favorable conditions for entrepreneurship, moving Singapore to the second place, which 
have been headed the rating for 10 years in a row.  

Rating indexes, which led Ukraine to the worst positions, are needed particular attention. 
Specifically, in terms of obtaining building permits Ukraine occupies 140th position among 190 
countries. In terms of international trade, Ukraine ranked 150th and it is essentially giving in to 
Poland (1st place), Belarus (30) and Moldova (34). The worst rating of Ukraine, as in the previous 
year, is solution of insolvency problems (150th place), which helps to investigate time and financial 
costs, and also the final result of the resolving process of enterprises insolvency issues.  

Fitch Ratings agency improved Ukraine’s credit rating in 2016 [5]. Fitch Ratings — one of 
the three leading rating agencies in the world — evaluates credit rating of borrowers from more 
than 150 countries around the world, using the standardized scale, conducting researches and 
analyzing commercial and government organizations.  

On November, 11 in 2016 Fitch Ratings agency increased Ukraine’s long-term rating in 
foreign and national currencies to the level «B-» from «CCC». Herewith, the rating outlook is 
stable. Rating at «B-» level indicates that the risk of default still exists, but the issue has a certain 
margin of safety. At this time it also fulfills financial obligations. Possibilities for further payments 
may be decreased in case of deterioration of the economic situation [5].  

Moody’s Investors Service — the international rating agency — has changed its forecast 
about Ukraine’s banking system from negative to stable, according to the agency’s report in 2016 
[6]. During the years of assessing Ukraine’s rating have been ranging from doubtful quality with a 
very high credit risk to questionable quality with high credit risk.  

According to the agency, the growth of deposits in the national currency will improve the 
conditions for funding the banking sector in Ukraine during the next year. This will also be 
facilitated by the limited refinancing risks, since future banks payments for debts have become 
more feasible due to the accumulated liquidity reserve. Improving the funding conditions, according 
to Moody’s, in turn, will provide support to the major banks’ lending resources. In addition, the 
recent stabilization of the national currency will help to slow down the decline in the banks 
solvency in the country, on the agency’s opinion. However, Moody’s notes that the economic 
recovery pace in Ukraine likely won’t be sufficient to reduce the number of problem loans in the 
country. At the same time, the state’s ability to provide support for banks during forecasted period 
will remain rather limited [6].  

The Hamburg Institute of International Economy (HWWI), together with the German 
auditing company BDO AG, released the rating of countries on the investment attractiveness BDO 
International Business Compass (IBC) in 2016. In comparison with the previous year in this rating 
Ukraine has fallen to the 41st place [7]. In 2016 Ukraine ranked 13th place (2015 — 89th, 2014 — 
109th) among 174 countries. Ukraine’s neighbors in the rating are Algeria (129) and Iraq (131). 
Hong Kong is ranked first in the world by the investment attractiveness index.  

According to the experts from Ukrainian BDO office, in order to overcome the tendency of 
the country’s deteriorating investment attractiveness it is required to carry out decisive reforms, 
which will ensure at least 10% GDP annual growth. It is impossible without legalization of 
economic and formation of a favorable regulatory environment.  

Transparency International — international non-governmental organization — has published 
an annual global survey and the world’s rating of countries by the level of corruption spread 
(Corruption Perceptions Index-2016) accompanying it [8]. Ukraine worsened its position by one 
point and took 131st place, comparing to the 130th in the previous study. Iran, Kazakhstan, Nepal 
and Russia share a similar rating position.  

Index of economic freedom (IEF) is calculated annually by «The Heritage Foundation» fond 
and «Wall Strret Journal» in order to assess the economic freedom in the country, including the 
right to work, produce, consume and invest freely [9]. According to the results of the study, Ukraine 
ranked 166th out of 180 countries in the world ranking of economic freedom. According to the 
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report [9], the greatest problem of Ukraine economy are the lack of the rule of law, limited 
investment freedom and large government spending.  

In rating on the ease of paying taxes (Paying Taxes) Ukraine ranked 84th among 190 
countries and found itself between Bulgaria and Barbados [10]. The rating is compiled annually by 
the World Bank in partnership with PricewaterhouseCoopers Audit Company on the basis of the 
results of the previous tax year. According to Paying Taxes, tax systems are assessed by four 
parameters — total tax rate, time spent by business entities on taxes payments, number of payments, 
and since this year — ease of VAT reimbursement and corporation tax adjustments (income tax).  

Ukraine’s competitive positions in the independent international agencies ratings are 
summarized in Table 1.  

Table 1 
Ukraine’s competitive positions in the independent international agencies ratings 

Indicator Last reporting 
period 

Pre-reporting 
period Rating change Trends character  

Global Competiveness Index (GCI) 85 79 -6 Negative  
The Global Innovation Index  (GII) 56 64 8 Positive  
Bloomberg Innovation Index (ВІІ) 42 41 -1 Negative  
Doing Business (DB) 80 81 1 Positive 
Fitch Ratings В- ССС increase Positive 

«Moody’s Investor Services» rating stable negative increase Positive 
International Business Compass (IBC) 130 89 -41 Negative 
Corruptions Perceptions Index (CPI) 131 130 -1 Negative 
Index of Economic Freedom (IEF) 166 135 -31 Negative 
Paying taxes (PT) 84 107 23 Positive 

Source: developed by authors 
 

The results of the analysis show that half of the considered indexes from independent 
agencies ratings (5 out of 10) have a negative dynamics, among them: Global Competiveness Index 
(GCI); Bloomberg Innovation Index (ВІІ); International Business Compass (IBC); Corruptions 
Perceptions Index (CPI); Index of Economic Freedom (IEF). The reason for such rating positioning 
of Ukraine in the international competitive environment was negative trends in the dynamics of 
macroeconomic factors development of innovation and investment environment of the country. 

Conclusions. Thus, the state of international competitive positions of Ukraine study allowed 
identifying the main groups of factors that have affected its competitiveness level, which can 
include institutional and factors innovation and investment environment. This, in turn, should 
facilitate the development of practical recommendations for minimizing the negative impact of 
identified factors, strengthening and developing existing positive trends in order to increase the 
competitiveness of the national economy. Such measures development should ensure innovation 
and investment development by increasing the country's rating, which in turn will create a more 
positive image of the state and promote the foreign investors attraction.  
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REENGINEERING OF PROCESSES OF MANAGEMENT  
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Abstract. For the successful implementation of any reform program and the creation of 
opportunities for the transition to a qualitatively new level of governance, not only the 
implementation of the measures provided for by the program, but also the availability of 
mechanisms that will ensure the transition process, must be a prerequisite. Improving financial 
management procedures requires a comprehensive vision and consistent steps to implement the 
basic principles of the reform of the budget sphere. 

The purpose of the article is to develop a scientific approach to a comprehensive assessment 
of the quality of state finance management under the conditions of budget reform. 

The application of a qualitic model based on the theory of fuzzy sets will allow to do a 
comprehensive assessment of the quality of state finance management. Such an approach is based 
on taking into account the values of the four groups of indicators — flexibility of state finances, 
debt burden on state finances, compliance of state finances with the requirements of budget 
legislation, and the effectiveness of budget expenditures management. As a result, obtaining the 
objective information on the quality of state finance management will allow to identify possible 
problems in a timely manner and to effectively implement effective managerial decisions. 

The scientific-methodical approach to the complex evaluation of the quality of state finance 
management is proposed based on the use of a qualimetric model based on the theory of fuzzy sets. 
Unlike the existing ones, such an approach takes into account the importance of the four groups of 
indicators — flexibility of state finances, debt burden on state finances, compliance of state finances 
with the requirements of budget legislation, and the effectiveness of budget expenditures 
management. The obtaining objective information on the quality of the state finance management 
will allow to do identification of possible problems and the development of effective managerial 
decisions in the application of best practices in financial management timely. 

Keywords: state finances, result-based budgeting, budget management, budget process, 
process-oriented approach, quality management of state finances. 
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РЕІНЖИНІРИНГ ПРОЦЕСІВ УПРАВЛІННЯ  
ДЕРЖАВНИМИ ФІНАНСАМИ В УМОВАХ БЮДЖЕТНОЇ РЕФОРМИ 

Анотація. Для успішної реалізації будь-якої програми з реформування і створення 
можливостей для переходу на якісно новий рівень управління обов’язковою умовою має 
бути не лише проведення передбачених програмою заходів, а й наявність механізмів, що 
забезпечать процес переходу. Удосконалення процедур з управління фінансами вимагає 
комплексного бачення і послідовних кроків з упровадження основних постулатів реформи 
бюджетної сфери. 

Застосування кваліметричної моделі, що базується на теорії нечітких множин, 
дозволить здійснити комплексне оцінювання якості управління державними фінансами. 
Такий підхід базується на врахуванні значення чотирьох груп показників — гнучкості 
державних фінансів, боргового навантаження на державні фінанси, відповідності стану 
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державних фінансів вимогам бюджетного законодавства, результативності управління 
видатками бюджету. Як результат, отримання об’єктивної інформації про якість управління 
державними фінансами дозволить своєчасно виявляти можливі проблеми і оперативно 
здійснювати ефективні управлінські рішення. 

Запропоновано науково-методичний підхід до комплексного оцінювання якості 
управління державними фінансами на основі застосування кваліметричної моделі, що 
ґрунтується на теорії нечітких множин. На відміну від наявних, такий підхід ураховує 
значення чотирьох груп показників — гнучкості державних фінансів, боргового 
навантаження на державні фінанси, відповідності стану державних фінансів вимогам 
бюджетного законодавства, результативності управління видатками бюджету. Отримання 
об’єктивної інформації про якість управління державними фінансами дозволить своєчасно 
виявляти можливі проблеми і розробляти ефективні управлінські рішення в частині 
застосування кращої практики управління фінансами.  

Ключові слова: державні фінанси, бюджетування, орієнтоване на результат, 
бюджетний менеджмент, стадії бюджетного процесу, процесно-орієнтований підхід, якість 
управління державними фінансами. 
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ФИНАНСАМИ  
В УСЛОВИЯХ БЮДЖЕТНОЙ РЕФОРМЫ 

Аннотация. Предложен научно-методический подход к комплексной оценки качества 
управления государственными финансами на основе применения квалиметрической модели, 
которая основывается на теории нечетких множеств. В отличие от существующих, такой 
подход учитывает значение четырех групп показателей — гибкости государственных 
финансов, долговой нагрузки на государственные финансы, соответствия состояния 
государственных финансов требованиям бюджетного законодательства, результативности 
управления расходами бюджета. Получение объективной информации о качестве управления 
государственными финансами позволит своевременно выявлять возможные проблемы и 
разрабатывать эффективные управленческие решения в части применения лучшей практики 
управления финансами. 

Ключевые слова: государственные финансы, бюджетирование, ориентированное на 
результат, бюджетный менеджмент, стадии бюджетного процесса, процессно-
ориентированный подход, качество управления государственными финансами. 

Формул: 4; рис.: 6; табл.: 4; библ. 10. 
 

Introduction. The basis of the approaches to the formation of state finance management 
policies is the conditions for the functioning of the financial system of the country, and its 
adjustment is carried out under the influence of various socio-economic factors. The budget reform 
aims to purposefully improve the processes of state finance management and has a permanent 
evolutionary character. The scale of budget reform, the pace of its implementation determine the 
nature of transformations, change the structure of state finance management. For the successful 
implementation of any reform program and the creation of opportunities for the transition to a 
qualitatively new level of governance, not only the implementation of the measures provided for by 
the program, but also the availability of mechanisms that will ensure the transition process, must be 
a prerequisite. Improving financial management procedures requires a comprehensive vision and 
consistent steps to implement the basic principles of the reform of the budget sphere. 
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Analysis of research and problem statement. In the modern scientific paradigm, the 
questions of the evolution of theoretical concepts, the essence and influence of state finances on 
socio-economic development were worked out in the studies of O. Vasilik [1], O. Dlugopolsky [2], 
V. Kozyuk [3], T. Davenport [4], I. Jacobson, M. Ericsson, A. Jacobson [5], J. Stiglitz [6], J. Taylor 
[7], S. Vauban [9], C. Visser and P. Erasmus [10], and other. 

The purpose of the article is to develop a scientific approach to a comprehensive 
assessment of the quality of state finance management under the conditions of budget reform. 

Results of the research. In the context of carrying out activities on reforming the budget 
sphere, ensuring the new quality of state finance management involves the implementation of a 
number of key measures: 

firstly, a gradual transition to medium-term planning milestones and wider application of 
budget planning methods based on programmatic targets; legislative regulation of the 
implementation and implementation of the principles of medium-term planning in developing the 
draft budget for the next budget year, a clear definition of tasks, types and formats of planning, a list 
of necessary inputs and result indicators, defining the requirements for the completeness and quality 
of the basic information, algorithms of interaction between actors medium-term planning process, 
correlation of forecast indicators of socio-economic development programs with indicators of the 
medium-term financial plan, sequence of stages and procedures, if necessary, to make changes on 
the indicated indicators; 

secondly, the introduction of results-based budgeting within the framework of medium-term 
financial planning, which involves reorientation of the spending of budget funds managers to the 
development of allocated resources to achieve the ultimate socially important and measurable 
positive results in order to balance the budgets in the medium and long-term; the process of 
allocating appropriations directly depends on achieving concrete progress in line with the medium-
term benchmarks outlined in the socio-economic policy and within the long-term projected budget 
resources; 

thirdly, introducing into the practice of budget management of advanced technologies that 
create conditions for qualitative and efficient provision of budget services by observing the 
principle of hierarchy when drawing up a complete list of all direct and service-financed services at 
the expense of budgetary funds; drawing up the characteristics of all services and their consistent 
description; distribution of responsibilities of state managers in the areas of development and 
provision of budget services; the introduction of a system of valuation indicators that illustrates the 
relationship between the price and quality of the budget service; introduction of procedures for 
inspection of prices and quality of services by adding to the audits of professional controllers and 
end-users of services; development and implementation of measures to stimulate the effective 
activity of state managers; creation of an effective monitoring and control system for providing 
budget services; 

fourthly, the creation of conditions for the expansion of the powers of the main spending 
units in terms of autonomy in decision-making and responsibility for them through the introduction 
of procedures for evaluating the quality of state finance management; inventory recipients of budget 
funds in order to identify possible reserves; 

fifthly, to expand the list of services, which are transmitted to outsourcing in accordance 
with contracts with external performers selected on a competitive basis, which allows the 
withdrawal of certain types of activities from the sphere of powers of executive bodies, to reduce 
costs and to more efficiently redistribute resources. As a result, optimization of functions, 
rationalization of administration and increasing the efficiency of budget expenditures; 

sixthly, development of the decision-making system on state borrowing and observance of 
threshold indicators of debt security (ratio of state  debt to GDP, deficit of the state budget to GDP, 
etc.); minimizing the costs of servicing the state debt, balancing and uniform distribution of 
payments in time for repayment of the principal amount of interest and interest thereon; prevention 
of uncontrolled processes of growth of volumes of state and guaranteed by the state debt; 
improvement of the organization of accounting for direct, contingent liabilities; 
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seventhly, motivation to take effective measures to improve the quality of budget process 
management, improve financial indicators of budgets, adhere to the requirements of the Budget 
Code, and ensure compliance with the principles of openness and publicity in the management of 
state finances. 

Specific features that characterize the budget process are the following: 
- legislative regulation - the budget process is carried out with strict observance of the norms 

of budget legislation, which determine not only the order and stage of actions of the participants of 
the budget process, but also the time frame of each of the measures implemented within the budget 
process; 

- detailing the rights of participants — the budget process is carried out by a clearly defined 
group of participants with specific powers that are implemented at one stage or another within a 
specific stage of the budget process. The legal status, as well as the rights and obligations of the 
participants in the budget process are clearly outlined by the norms of the budget legislation; 

- repeatability (cyclicality) — the budget process has a clear time frame, and after the end of 
the budget cycle, the budget process begins again. Accordingly, the budget process, which forms 
the legal limits of future budget legal relations, is being restored. The budget indicators for each 
subsequent year are in direct proportion to the indicators of the previous reporting year, and each 
subsequent year is planned for the current budget year. 

Traditionally, there are four stages of the budget process: drafting budgets; review and 
approval of laws (decisions) on the budget; execution of laws (decisions) on the budget; drafting 
and approval of budget reporting. Control over budget execution is carried out continuously and is 
carried out in the form of preliminary control (at the stage of drafting and approval of the budget), 
of the current control (at the stage of execution of the budget) and of further control (in the stage of 
consideration and approval of the budget performance report). 

Legislative regulation of organizational principles of the budget process substantially 
reduces opportunities, limits incentives for improving the efficiency of state finance management. 

The modernization of state finance management in the framework of budget reform involves 
the application of new rules, processes and procedures for budget execution, reporting, monitoring, 
evaluation and audit, as well as accounting for the accumulated experience for the planning of 
future budgets. The introduction of a qualitatively new level of state finance management needs to 
be managed on the basis of a process approach that is fundamentally different from the existing one 
and is adequate to the new conditions for the functioning of the state sector of the economy, which 
necessitates the reengineering of management processes. Reengineering management processes is 
an uncompromising rethinking and a radical reorganization of management processes to achieve 
radical improvements in the quality of managerial activity. 

 

 
Pic. 1. Interconnections between management processes 

Source: [4] 
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The reengineering of management processes is carried out within the framework of a 
process-oriented approach to management activity, which involves establishing the relationship 
between the main management process and the processes that provide it (Pic. 1). 

In this case, a separate process represents a set of actions aimed at transforming input 
streams into results using resources and management measures to achieve strategic goals [5] (Pic 2). 

 

 
Pic. 2. Management model of the budget process 

Source: made by the author 
 
Approach process includes not only the description of business as a set of interrelated 

processes, but also continuous monitoring and improvement of processes. Innovation in 
reengineering is the rejection of traditional management approaches, which are often outdated or 
inappropriate to a particular situation, but are initially laid down in most management processes 
(Table 1). 

Table 1 
Comparative characteristics of process management approaches 

Criteria for comparison Process improvements Reengineering processes 
The nature of the 

changes 
Gradual Saltatory 

Objective Improvement at the level of individual 
functions of existing processes 

Creating new processes based on a radical 
rebuilding of existing ones 

Frequency of application Continuous Once 
The term of realization 

of events 
From a few months to 1-2 years From 2 to 5 years old 

The magnitude of the 
changes 

A set of subprocesses and procedures The process is in conjunction with other 
processes 

Risk Moderate High 
Industriousness Efforts are minimized It requires the involvement of experts 

Efficiency Partial High 
Source: made by the author 
 
As a part of the result-based budgeting, the budget process stages are being modernized and 

transformed into: strategic planning (definition of strategic goals and objectives); budget 
expenditures planning; provision of budget services (achievement of results); monitoring of the 
quality of state finance management. 

In the context of financial instability, the role of reengineering of state finance management 
processes increases and its importance is further enhanced in the direction of further improvement, 
modernization of financial management, introduction of crisis management methods, and financial 
improvement of budgets of all levels in the process of budget reform. 

The reengineering of managerial processes becomes possible due to the involvement of a 
group of experts (Pic. 3). 
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Pic. 3. Structural-logical scheme of reengineering of processes of management of state finances 

Source: made by the author 
 
A compulsory component of improving the existing system of state finance management is 

the development of a system for monitoring the quality of state finance management, which is 
understood as an integrated concept that characterizes the effectiveness of all aspects of the 
management of state authorities in the financial sector. Monitoring of the quality of state finance 
management is carried out by analyzing and evaluating a set of processes that ensure the 
effectiveness of using budget funds and covers all components of the budget process. 

The valuation of the state finance management quality is needed in order to understand how 
effectively the existing financial management instruments are used, the effect of their 
implementation, and what can be done to improve the financial performance of state authorities and 
local government. It analyzes the reasons for achievement or failure to achieve the planned results, 
identifies existing and possible problems in this area, determines the factors that affect the quality of 
state finance management, and develops measures to eliminate existing problems. 

To assess the state finance management quality, we propose the use of a qualitic model 
based on the application of the theory of fuzzy sets. Qualimetry (from "quali" — quality, "metry" 
— measurement and quantitative evaluation of something) combines the methods of quantitative 
evaluation of the quality of various objects. 

The study of problems related to the analysis of state finance management processes 
revealed many unsolved problems, among which — the identification of the most significant 
indicators of evaluation of management processes, the problems of information provision evaluation 
procedures, subjectivity in assessments, etc. 

The results of the study showed that the number of indicators of evaluation of managerial 
processes is determined by the type and complexity of the process itself, with a number of specific 
characteristics, requirements for the accuracy of the assessment, the purpose of the study and other 
factors. Quality indicators are rather specific, so each process is individual. In this case, the system 
of indicators should be flexible to changes in the conditions of functioning of state finances. 

The indicators for assessing the quality of state finance management should be selected in 
accordance with the requirements presented in Picture 4. 
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Flexibility of 
state finances 

the share of protected expenditures in total budget expenditures 
share of capital investments in budget expenditures 
dependence of the budget on transfers 
ratio of income growth and current budget expenditures 
the share of payables of budgetary institutions in budget expenditures 

Debt burden 
on public 
finances 

debt ratio without taking into account guarantees and sureties for budget revenues 
the ratio of short-term (to 1 year) debt to budget revenues 
the ratio of the amount of issued guarantees (sureties) to budget revenues 
absence of overdue debt obligations 
the ratio of arrears of tax arrears to the budget to tax revenue from the budget 

Conformity of the 
state finances 

with the 
requirements of 

budget legislation 

observance of restrictions on budget deficit constraints 
observance of restrictions on the volume of public debt 
observance of restrictions on debt service costs 

Effectiveness of 
budget expenditure 

management 

number of budget institutions serviced by treasury bodies 
number of employees in the budget sphere 
execution of budget expenditures in the context of the articles of the enlarged structure of 
budget expenditures 
Correction of the volume of budget expenditures in accordance with the execution of the 
plan on budget revenues 

Comprehensive evaluation of the state finance management quality 

 
Pic. 4. Requirements for quality indicators of state finance management 

Source: made by the author 
 
We propose to present the state finance management quality in the form of a hierarchical 

structure, at the highest level of quality (complex assessment), and at the lowest level, simple 
properties (used to calculate individual indicators of qualitative characteristics). At the same time, 
individual properties can be measured in certain units (number of services, amount of debt, specific  
weight of budget expenditures in specific areas, volumes of costs, etc.) (Pic. 5). 

 
 
 

 

 

 

 
Pic. 5. Set of indicators of quality management of state finances 

Source: made by the author 
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the formed system of indicators should cover both qualitative and quantitative characteristics of the 
process 

information providing should be in the most comprehensible form 

the received information should be compared with the similar one 
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When evaluating the quality of state finance management, we consider the possibilities of 
the mathematical apparatus of the theory of fuzzy sets to be insufficiently utilized. The peculiarity 
of the theory of fuzzy sets is the introduction of linguistic variables (term-variables, from the 
English term — called), which can not be described by mathematical expressions, that is, it is 
difficult for them to give an exact (objective) quantitative estimate. 

Let’s introduce the linguistic variable "quality management of state finances" with the term-
set of values "low, medium, high". We propose to determine the level of belonging of the indicators 
of the quality assessment of state finance management to one or another term-set using the three-
level system of trapezoidal membership functions (Pic. 6). 
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Pic. 6. Pentascale of trapezoid fuzzy numbers 
Source: made by the author 

 
 In picture 6, the following notations are used: L - low, M - middle, H - high quality of state 

finance management; — neutral points; 𝛽𝑗, j — 1,3���� — nodal points (are the means of fuzzy subsets 
of nuclei); 𝑎, 𝑑 — abscesses of the bottom of the trapezium; 𝑏, 𝑐 — abscesses of the upper base of 
the trapezium. 

Standardize (normalize) the numerical values of the indicators by the formula: 
 

𝑥�𝑖𝑡 = 𝑥𝑖𝑖
𝑥𝑚𝑚𝑚𝑖

 ,                                                  (1) 
where, 𝑥�𝑖𝑡 — the standardized value of the i-th indicator of quality management of state 

finances in t-year; 𝑥𝑖  — the absolute value of the i-th indicator of the quality of state finance 
management in the t-year; 𝑥𝑚𝑚𝑥𝑖 — the maximum value of the i-th indicator of quality management 
of state finances. 

For each indicator 𝑥𝑖, і = 1, 𝑛����� we should define the values of the functions λ𝑗 (𝑥�𝑖), і = 1, 𝑛�����,  
j = 1,3����, reflecting the degree of affiliation of the indicator 𝑥𝑖 subset Bj and take values from 0 to 1. 
In this case, the sum of all accessories functions for any 𝑥𝑖 is 1. To this end, we will construct a 
system of membership functions of the indicators for assessing the quality of state finance 
management with the corresponding fuzzy subsets: 

λ(𝑥𝑖) =

⎩
⎪
⎨

⎪
⎧

0, 𝑥 < 𝑎;
𝑥−𝑚
𝑏−𝑚

,𝑎 ≤ 𝑥 ≤ 𝑏;
1, 𝑏 ≤ 𝑥 ≤ 𝑐;
𝑑−𝑥
𝑑−𝑐

, 𝑐 ≤ 𝑥 ≤ 𝑑;
0, 𝑑 ≤ 𝑥.

      (2) 

where, [a, d] — is a fuzzy set of media, a pessimistic evaluation of the values of a variable; 

𝛽1  𝛽2  𝛽3  

𝑎 𝑏 𝑐 𝑑 
 

λ1(𝑥𝑖) λ2(𝑥𝑖) λ3(𝑥𝑖) 
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[b, c] — is a nucleus of fuzzy set, optimistic estimation of values of a variable. 
Consequently, the membership function generates a normal convex fuzzy subset of values 

with the carrier — the interval (a, d), the boundaries (a, b) (c, d), and the nucleus [b, c]. 
The results of the recognition of the level of indicators of quality management of state 

finances are systematized in Table 2. 
Table 2 

Levels of wearing indicators for fuzzy sets 
Indicators Results of classification by subsets 

low middle high 
Х1 λ11 λ12 λ13 
… … … … 
Хi λi1 λi2 λi3 
… … … … 
Хn λn1 λn2 λn3 

λ ij - the level of affiliation of the indicator X and the subset j; λij=1, if the current level of the indicator corresponds to the specific 
verbal meaning of the linguistic variable of the level of the indicator Xi, and is equal to 0 in all other cases. 

Source: made by the author 
 
Next, using the expert method, we will determine the rank of the impact of each indicator xi 

on the level of quality of state finance management and, according to the Fishbern’s rule, we will 
determine the weightings of the coefficients 𝐹𝑖 of the impact of each xi on the complex assessment:  

 
𝐹𝑖 = 2(𝑁−𝑛+1)

(𝑁+1)𝑁
,      (3) 

 
where, Fi is the weight coefficient of Fisher’s for the xi index; N — total number of 

indicators in each group, N > 0; n is the serial number of xi in the group, n = 1, ..., N. 
If, according to experts, all indicators have an equal impact on the quality of state finance 

management, then the weight will be equal to 𝐹𝑖 =1/N. 
On the basis of the established values of the nodal points βj, the scales of the impact of the 

indicators on the quality of state finance management Fi and the values of the functions of 
affiliation of indicators to subsets of the levels of quality management of state finances 𝜆(𝑥�𝑖), we 
will form a matrix of transformations of assessments of individual indicators into an integral 
estimation (Table 3).  

 
 Table 3 

Matrix convolutional form for integral value 
 

Indicators Weights 
𝐹𝑖 

Quality management of state finances 
Low Middle High 

Х1 𝐹1 λ11 λ12 λ13 
… … … … … 
Хi 𝐹і λi1 λi2 λi3 

… … … … … 
Хn 𝐹𝑛 λn1 λn2 λn3 

Nodal points 𝛽𝑗  𝛽1 𝛽2 𝛽3 
Source: made by the author 
 
The aggregation of the values of individual indicators in the integral indicator is carried out 

according to the formula of two-dimensional convolution: 
𝐾𝑖𝑛𝑡 = ∑ ∑ 𝜆𝑗𝑚

𝑗=1
𝑛
𝑖=1 (𝑥𝑖)𝐹𝑖𝛽𝑗,    (4) 

where, 𝐾𝑖𝑛𝑡 — integral indicator;  𝜆𝑗(𝑥𝑖) — the value of belonging functions; 𝐹𝑖  — Fishbern’s 
weights; 𝛽𝑗 — nodal points of belonging functions; n — the amount of indicators; m — number of 
fuzzy subsets of states. 

We recommend to recognize the level of indicators using Table 4. 
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Table 4 
Classifier of recognition of the level of  

quality management indicators of state finances 

Level of quality management of state finances Characteristics of quality management of state finances 

highest quality assessment of state finance management proper quality of financial management, funds are 
provided with encouraging character 

the average assessment of the quality of state finance 
management - in general, satisfactory indicators of the 
use and management of government financial resources, 
but there are deviations in individual groups of 
indicators 

the need to develop and take measures to improve the 
quality of management of the finance themselves in 
those areas in which the quality of management is 
assessed at a low level and recommendations for the 
elimination of these shortcomings 

low quality assessment of state finance management - 
negative values of indicators of distribution, use, 
monitoring of financial resources 

inadequate quality of financial management, the need to 
take measures to address shortcomings in financial 
management 

Source: made by the author  
 

Thus, the scientific-methodical approach to the integrated evaluation of the state finance 
management quality has been further developed in the work on the basis of the application of a 
quality model based on the theory of fuzzy sets. Unlike its predecessors, this approach takes into 
account the significance of the four groups of indicators — flexibility of state finances, debt burden 
on state finances, compliance of state finances with the requirements of budget legislation, and the 
effectiveness of budget expenditure management. Obtaining objective information on the quality of 
state finance management will allow to identificate of possible problems and the development of 
effective managerial decisions in the application of best practices in financial management timely. 

Conclusions. Summing up, we note that approaches to assessing the quality of state finance 
management undergo steady changes taking into account the main directions of budget reform, 
reengineering of the budget process, for effective and responsible management of state finances — 
providing high-quality budget services while increasing the efficiency and the effectiveness of 
budget expenditures that determines the need to consistently reform all stages of the budget process 
through the introduction of modern financial management procedures and technologies in the state 
sector of economics. All components of the budget reform are interconnected; therefore 
achievement of the most positive result is possible only with the consistent reformation of the state 
sector of the economy as a whole. The need for transition to a new level of state finance 
management leads to the activation of the activities of state and local government bodies in carrying 
out responsible budget policy, implementation of modern technology of budget process 
management, results oriented aspiration to the fullest satisfaction of the demand of citizens for 
budget services. 
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THE CUSTOMS POLICY OF THE STATE THROUGH  
THE PRISM OF INCENTIVES AND RESTRICTIONS 

Abstract. The article examines the place of the customs policy in the state financial policy. 
It has been established that the state’s customs policy is interrelated with the tax and budget policy 
of the state, because at the expense of customs payments (which are tax payments), implementation 
of the revenue part of the budget of the country is ensured. Due to revenues to the budget, 
redistribution of funds to various directions of social and economic development of the state is 
ensured. It has been proved that tax and customs policies have different goals. The tax policy is 
aimed at replenishing the state budget, and customs policy — not only contributes to the 
replenishment of the budget, but also regulates the processes of export and import, protects national 
commodity producers. The existence of a legal conflict with the controlling bodies responsible for 
budget, tax and customs policy has been established. The norms of the law do not provide for a 
clear distribution of powers between the Ministry of Finance of Ukraine and the bodies of the State 
Fiscal Service of Ukraine. The list of existing customs principles has been improved by adding the 
principles of the obligation to pay customs payments; preferences; restrictions or prohibitions on 
import of goods into the customs territory of Ukraine; fiscal sufficiency; stability; implementation. 
The place of Ukraine in the ranking of logistics efficiency is analyzed. It is established that Ukraine 
lost 19 positions in terms of the value of the index of logistics efficiency over the past two years. On 
the basis of the analysis of the logistics efficiency index, it was established that the lowest 
indicators of Ukraine are related to the customs clearance of goods (130 place in the rating), 
simplicity and prices of the organization of deliveries (95th place in the rating); Competence and 
quality of service provision (95th place in the rating). Based on the analysis of the norms of the 
Customs Code of Ukraine, tools for stimulating and limiting the use of customs privileges are 
summarized. Stimulation is manifested in preferential terms of taxation (exemption from taxation, 
lower rates of duty, tariff quotas). Limitations are limited-term privileges; a list of goods that can be 
imported into the territory of Ukraine in a certain amount without payment of the duty; the need to 
confirm the use of goods that were imported on preferential terms). 
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МИТНА ПОЛІТИКА ДЕРЖАВИ  

КРІЗЬ ПРИЗМУ СТИМУЛІВ ТА ОБМЕЖЕНЬ  
Анотація. Досліджено місце митної політики у фінансовій політиці держави. 

Установлено, що митна політика держави взаємопов’язана з податковою і бюджетною 
політиками держави, оскільки за рахунок митних платежів (які є податковими платежами) 
забезпечується виконання дохідної частини бюджету країни. За рахунок надходжень до 
бюджету забезпечується перерозподіл коштів на різні напрями соціально-економічного 
розвитку держави. Доведено, що податкова та митна політики мають різні цілі. Податкова 
політика спрямована на поповнення бюджету держави, а митна політика — не тільки сприяє 
поповненню бюджету, а й регулює процеси експорту та імпорту, захищає національних 
товаровиробників. Установлено існування правової колізії щодо органів контролю, які є 
відповідальними за бюджетну, податкову і митну політики. Норми законодавства не 
передбачають чіткого розподілу повноважень між Міністерством фінансів України та 
органами Державної фіскальної служби України. Удосконалено перелік наявних принципів 
митної справи за рахунок додавання принципів обов’язковості сплати митних платежів; 
преференційності; обмеження або заборони ввезення товарів на митну територію України; 
фіскальної достатності; стабільності; імплементації. Проаналізовано місце України в 
рейтингу ефективності логістики. Установлено, що за індексом ефективності логістики за 
останні два роки Україна втратила 19 позицій. На основі аналізу індексу ефективності 
логістики встановлено, що найнижчі показники України пов’язані з митним оформленням 
вантажу (130-те місце в рейтингу), простота і ціни організації поставок (95 місце в рейтингу); 
компетентність і якість надання послуг (95-те місце в рейтингу). На підставі аналізу норм 
Митного кодексу України узагальнено інструменти стимулювання та обмеження при 
застосуванні митних пільг. Стимулювання проявляється в пільгових умовах оподаткування 
(звільнення від оподаткування; знижені ставки мита, тарифні квоти). Обмежувальний 
характер мають пільги з визначеним терміном дії; перелік товарів, які можна ввозити на 
територію України в певній кількості без сплати мита; доцільність підтвердження цільового 
використання товарів, які були ввезенні на пільгових умовах.   

Ключові слова. мито, митна справа, митна політика, принципи митної справи, індекс 
ефективності логістики, стимули та обмеження в митному оподаткуванні.    

Формул: 0; рис.: 7; табл.: 1; бібл.: 24.   
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ТАМОЖЕННАЯ ПОЛИТИКА ГОСУДАРСТВА СКВОЗЬ ПРИЗМУ СТИМУЛОВ И 

ОГРАНИЧЕНИЙ 
Аннотация. Исследовано место таможенной политики в финансовой политике 

государства. Установлено, что таможенная политика государства взаимосвязана с налоговой 
и бюджетной политиками государства, поскольку за счет таможенных платежей (которые 
являются налоговыми платежами) обеспечивается выполнение доходной части бюджета 
страны. За счет поступлений в бюджет обеспечивается перераспределение средств на 
различные направления социально-экономического развития государства. Доказано, что 
налоговая и таможенная политики имеют разные цели. Налоговая политика направлена на 
пополнение бюджета государства, а таможенная политика — не только способствует 
пополнению бюджета, но и регулирует процессы экспорта и импорта, защищает 
национальных товаропроизводителей. Установлено существование правовой коллизии 
относительно контролирующих органов, ответственных за бюджетную, налоговую и 
таможенную политику. Нормы законодательства не предусматривают четкого распределения 
полномочий между Министерством финансов Украины и органами Государственной 
фискальной службы Украины. Усовершенствован перечень существующих принципов 
таможенного дела за счет добавления принципов обязательности уплаты таможенных 
платежей; преференционности; ограничения или запрета ввоза товаров на таможенную 
территорию Украины; фискальной достаточности; стабильности; имплементации. 

Проанализировано место Украины в рейтинге эффективности логистики. 
Установлено, что по значению индекса эффективности логистики за последние два года 
Украина потеряла 19 позиций. На основе анализа индекса эффективности логистики 
установлено, что самые низкие показатели Украины связаны с таможенным оформлением 
груза (130 место в рейтинге), простота и цены организации поставок (95 место в рейтинге); 
компетентность и качество предоставления услуг (95 место в рейтинге). 

На основании анализа норм Таможенного кодекса Украины обобщены инструменты 
стимулирования и ограничения при применении таможенных льгот. Стимулирование 
проявляется в льготных условиях налогообложения (освобождение от налогообложения; 
пониженные ставки пошлины, тарифные квоты). Ограничительный характер носят льготы с 
ограниченным сроком действия; перечень товаров, которые можно ввозить на территорию 
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Украины в определенном количестве без уплаты пошлины; необходимость подтверждения 
целевого использования товаров, которые были ввезены на льготных условиях. 

Ключевые слова: таможенная пошлина, таможенное дело, таможенная политика, 
принципы таможенного дела, индекс эффективности логистики, стимулы и ограничения в 
таможенном налогообложении. 

Формул: 0; рис.: 7, табл.: 1, библ.: 24.   
 
Introduction.  
The socio-economic development of the state depends on many components. One of these 

components is taxes, which ensure the formation of a significant part of the budget revenues of the 
country (Fig. 1). 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig. 1. Place of taxes in the socio-economic development of the state [1] 
 

Customs policy is part of the fiscal policy of the state, but, at the same time, the first is 
interconnected with tax policy. This connection is due to the fact that according to Article 9 of the Tax 
Code of Ukraine [2] the duty refers to national taxes and duties, that is, the amount of the duty is included 
in the amount of tax revenues (fig. 2), which are then distributed through the budget of the country in 
various spheres of the socio-economic development. 
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Fig. 2. The share of basic taxes in tax revenues, % is based on [3, 4] 

The socio-economic development 

Financial policy of the state 

Fiscal policy of the state 

Tax policy of the 
state 

Budget policy of the 
state 

Customs policy of 
the state 

259



But at the same time, the duty is also a component of customs policy, because tax policy and 
customs policy have several different goals. Tax policy is aimed at replenishing the state budget, 
and customs policy not only contributes to the replenishment of the budget, but also regulates the 
processes of export and import, protects national commodity producers, and so on. 

Analysis of researches and setting tasks. 
Customs policy is always at the center of economists’ and practitioners’ attention. So in the 

work of Kobushko I. N. Ilchenko AV Denisenko S. I. [5, p. 23-26] attention is paid to the issues of 
implementation of EU customs legislation in Ukrainian customs legislation. At the same time, the 
authors emphasize the imperfection of the development of IT-technologies in Ukraine, which 
complicates the work of customs, which are far from settlements and do not have the appropriate 
technical equipment for customs control. That is, the main problem in the work of customs authorities is 
the issue of infrastructure development. In addition, the authors focus on the presence of corruption in 
the national customs authorities, which is associated with low wages of customs employees; low 
qualification of customs employees. 

In another work of these authors [6, p. 35] «on the basis of the analysis of the implementation of 
international standards for the simplification and harmonization of customs procedures in the national 
customs legislation of Ukraine was proposed key directions for its further improvement». 

S. G. Voitov [7, p. 24] emphasizes that «the optimization of the components of customs and 
tariff regulation – the levels of rates of the duty, the procedure for calculating the customs value, the 
classification and determination of the country of origin of goods in accordance with the conditions 
forming modern integration processes – should become a catalyst for the effective integration of the 
national economy into the world economic space». 

In his other work, Voytov S.G. [8, p. 43], considers that «in the process of entering the national 
economy into the world economic and trade space, an important role for the disclosure of the protective 
potential of customs and tariff regulation is played by the effective use and the conduct of the control 
procedure of classification goods from the national customs system». 

Lomaiko Yu.A. believes that «the essential is determining the effective course of foreign 
economic cooperation due to customs and tax regulation» [9, p. 75]. The author proves the hypothesis 
about the necessity of planning and forecasting the level of economic progress and substantiates the 
expediency of developing the directions of foreign economic and customs policies [9, p. 92]. 

Kobets V.M. [10, p. 478-486] focused on the problems of customs policy of the state regarding 
unique foreign products and substantiated the necessity to reduce the customs rate for unique foreign 
products in the development of a mechanism, which agreed upon by incentives of customs policy of the 
state. 

However, the authors in their scientific works did not fully investigate the problem of incentives 
and restrictions in the customs policy of the state. Therefore, the aim of this article is justification of 
incentives and restrictions in customs policy of the state in respect of goods imported into the customs 
territory of Ukraine. 

The research results. 
Despite the volatile dynamics of Ukraine’s foreign trade balance (fig. 3), the duty is still not a 

major factor affecting the state’s economy, since the share of revenue from the duty in GDP over the 
past six years was no higher than 1% (the exception was 2015, when was counted an additional import 
the duty), and the share of duties in tax revenues was no higher than 4% (except for 2015). 

The share of customs duties in the total EU revenue has been on the rise over the last couple of 
years and is 15,2 % [11].  

According to legislative [2] and regulatory legal acts [12, 13], there are several bodies in 
Ukraine which impact on customs policy of the state: 

1. The Ministry of Finance of Ukraine, which «is the main body in the system of central bodies 
of executive power, which ensures the formation and implementation of a single state tax and customs 
policy» [13]. 
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2. State Fiscal Service of Ukraine, which «is a central executive body whose activities are 
directed and coordinated by the Cabinet of Ministers of Ukraine through the Minister of Finance and 
which implements state tax policy, state policy in the field of state customs practice» [12]. 

Fig. 3. Foreign trade balance of Ukraine, mln. dollars, compiled for [14] 
 
On this basis it is unclear which of the two authorities is controlling. As Article 41 of the Tax 

Code of Ukraine regulates that «the controlling bodies are the central executive body that implements state 
tax, state customs policy, state policy on administering a single payment, state policy in the field of 
combating offenses in the application of tax and customs legislation, legislation on issues of payment of 
single payment and other legislation, the control of which is entrusted to the controlling body, its territorial 
bodies» [2]. If you focus on the rules of the Tax code of Ukraine, the Central body for implementation 
including customs policy is SFS, which has territorial bodies. 

At the same time, in the Customs Code of Ukraine [15] control bodies of customs are the 
revenue and fee bodies. The existence of such a norm creates a conflict between the norms of the Tax 
Code of Ukraine and the Customs Code of Ukraine, since the phrase "bodies of revenues and fees" in 
the Tax Code of Ukraine was applied by the end of 2016. This collision is unacceptable, since the 
activities of the State Fiscal Service of Ukraine were started on July 8, 2014, and in the text of the CMU 
Resolution [12], this body was not considered to be the body of incomes and fees. 

The state customs affairs in Ukraine is carried out on the following principles (fig. 4) [15]: 
Practice proves that not all principles of customs practice in Ukraine are fulfilled. Thus, the 

principle of "exclusive jurisdiction of Ukraine in its customs territory", in the conditions of acquiring 
associate membership of Ukraine in the EU, will not always be realized. An example is the introduction 
of an import the duty in Ukraine, which caused a negative reaction from the EU, since the introduction 
of additional customs duties did not comply with the General agreement on tariffs and trade of the WTO 
and violated international treaties. 

Also controversial is the principle of "a single order of moving goods and vehicles across the 
customs border of Ukraine". This principle is not always realized, since art. 366 of the Customs Code of 
Ukraine [15] provides for a simplified system of customs control, which allows for the declaration, by 
choosing one of two channels of passage (travel by means of personal means of transport) through the 
customs border of Ukraine (green or red corridor). 
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Fig. 4. The principles of customs practice for the Customs code of Ukraine 
 
The authors consider that, taking into account article 4 of the Tax Code of Ukraine [2], the 

principles of customs may be supplemented by the following: 
the principle of obligatory payment of customs payments — the necessity to pay obligatory 

customs payments, provided by the legislation; 
the principle of preferential treatment — the exemption from customs duties, reduction of import 

the duty rates or establishment of tariff quotas for goods imported into the territory of Ukraine from the 
states with which Ukraine has international treaties. The main objective of the implementation of this 
principle is to stimulate the importation of goods that are in limited quantities in Ukraine; the 
encouragement of the introduction of innovative technologies and equipment; establishment of partner 
trade relations with importing countries; 

the principle of limiting or prohibiting the importation of goods into the customs territory of 
Ukraine — the establishment of higher rates of customs payments for goods imported into the territory of 
Ukraine or a complete ban on their import. The principle involves limiting the import of goods to 
encourage national producers of similar goods; reaction to the discriminatory actions of other states in 
respect of Ukrainian goods; 

the principle of fiscal adequacy implies justification of the amount of the rates of customs 
payments necessary to ensure the implementation of the revenue part of the budget of the country. An 
example of implementation could be the introduction in 2015 of an additional import the duty for one 
year, which should have ensured an increase in the budget revenues of the country and compensate for the 
loss of the budget from the reduction of other taxes; 

the principle of stability — changes to any elements of the duty cannot be made later than six 
months before the start of a new budget period, in which new rules and rates will apply. Similarly, to the 
tax legislation, the Customs Code should provide Ukraine with the principle of stability, as constant 
changes in the legislation complicate the relations of counterparties (for example, the timing of settlements 
in foreign economic activity); do not allow for the long-term perspective to predict the costs of supply / 
purchase of goods (depending on the conditions of delivery of Incoterms-2010); 

the principle of implementation is the introduction into the national customs legislation of the 
legislative and regulatory acts of the EU, subject to ratification by the Verkhovna Rada of Ukraine. 
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One of the indicators of the country’s customs policy can be considered the logistics performance 
index (LPI), which leads the World Bank. This index is used to measure the efficiency of international 
supply chains. Indicators are evaluated by a five-point system and by several separate characteristics: the 
efficiency of customs clearance of goods; possibilities of organizing international shipments; the 
effectiveness of local logistics infrastructure; the control and tracking of international shipments; internal 
logistics costs; timeliness of delivery of goods to destinations [16, 17]. 

Ukraine ranked 80th in 2016 ranking, although in 2014, when there was an unstable but 
tangible improvement in the economic situation, Ukraine occupied the 61st place (fig. 5). 
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Fig. 5 The indicators of Ukraine in the ranking of logistics efficiency, compiled for [18] 

 
According to the logistics performance index over the past two years, Ukraine has lost 19 

positions. The overall indicator of LPI of Ukraine is: the customs clearance — 2,30 (130th place); the 
quality of logistics infrastructure is 2,49 (84th place); the simplicity and prices of the organization of 
deliveries — 2,59 (95th place); the competence and quality of service provision — 2,55 (95th place); the 
possibility of tracking and controlling goods — 2,96 (61st place); the timeliness of delivery - 3,51 (54th 
place) [16, 17]. 

The lowest rate in the calculation of the index was recorded in terms of the customs processing of 
the cargo. If in early 2010-ies, the figure has grown, in 2016, Ukraine has lost places in the ranking on this 
indicator (fig. 6 and fig. 7). 
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Fig. 6. The value of the index of the efficiency of customs clearance of goods is compiled according to [18] 
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Another problem of customs policy of Ukraine is the relatively long-term implementation of the 
EU customs legislation to national customs legislation. 

So in 2016, the EU Customs Code (UCC, (Regulation (EC) No 952/2013) was adopted, entered 
into force on 1 May 2016) [19]. «The Union Customs Code puts emphasis on fully electronic 
communication between the customs administrations and with trade. As a result, a number of EU-wide 
IT systems will have to developed and deployed» [20]. 

The UCC is intended to achieve greater consistency among EU Member States on key customs 
issues and to create a fully interoperable electronic customs system linking the Member States’ national 
systems through a single interface. The UCC should reduce customs compliance costs for certain 
"trustworthy" EU businesses, in an attempt to improve the balance between heightened security and 
easier international trade. At the same time, it will make the customs process more difficult for 
businesses that do not have this "trustworthy" status. Now, for the first time in more than 20 years, the 
UCC is changing the rules on the cross-border movement of goods in the EU [21].  
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Fig. 7. The place of Ukraine in terms of the efficiency of customs clearance in 2016, compiled for [18] 

 
By simplifying and consolidating certain customs rules, the UCC will likely create several new 

opportunities for EU importers and exporters. Some highlights include: simplifications for "trustworthy" 
EU companies; more uniform classifications of goods; more flexible and user-friendly special 
procedures [21].   

The UCC will pose several challenges for businesses as well. Some particular issues include: 
guarantees generally required; more demanding Authorized Economic Operator criteria; new valuation 
rules and likely higher duties; binding Tariff Information requests create greater risk; different origin 
rules apply; existing authorizations reassessed [21].   

It should be noted that Ukraine has not yet adopted any legislative and regulatory act on the 
harmonization of national customs legislation and the new EU Customs Code. 

Customs policy of the state can be both stimulating and restrictive. Incentives may take place in 
preferential terms of taxation (exemption from the taxation, reduced rates of the duty, tariff quotas). 
Restrictive nature may be privileges with a specified term; a list of goods that can be imported into the 
territory of Ukraine in a certain amount without paying customs duties; the necessity of confirmation of 
the purposeful use of goods that were imported on preferential terms). 

In accordance with the current legislation (taking into account the requirements of the WTO) in 
Ukraine 99 percentage of goods are set preferential ad valorem rates of the duty. This rule applies to 162 
countries of the WTO, 12 countries with which the Free Trade Agreement has been concluded (the 
countries of the former USSR) and 55 most favored nation states [22]. 

In addition, from January 1, 2016, Ukraine began gradually reducing import the duty rates (by 
97% of commodity items), in accordance with the requirements of the Law of Ukraine dated 16 
September 2014 No. 1678-VII [23]. Examples of incentives can also be the introduction of a zero-the 
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duty on used cars originating in Canada from August 2017 (subject to documentary evidence); from 
January 1, 2018 — reduced rates of an import the duty on new cars from EU countries [24]. One of the 
types of restrictions in the customs policy of Ukraine is the application of anti-dumping rates of the duty 
(Russian chocolate and nitrogen fertilizers). Summarise the exemptions from the duty, which have both 
stimulating and restrictive character (tabl. 1). 

 
Table 1 

Tax exemptions from the customs the duty  
(release when importation into the customs territory of Ukraine) 

The article of 
Customs code of 

Ukraine 

The stimulating 
character 

The restrictive character 

Article 282, 
paragraph 2 

Reducing the 
cost of goods 

It applies only to the production activities of Ukrainian and 
leased (rented) by Ukrainian enterprises and organizations of 
vessels engaged in maritime fishing 

Article 282, 
paragraph 3 

Saving of 
working capital 

Foreign currency - up to 10 000 euros (without declaration) 
Resident physical persons (declaration of more than 10,000) 
Non-resident physical person (declaration of the whole amount) 
Bank metals not exceeding 500 grams 
Securities in UAH (declaration) 
Securities in foreign currency (declaration and individual license 
of the NBU) 

Article 282, 
paragraph 13 

Saving of 
working capital 

The products that are not produced in Ukraine 
Exemption from payment of duties only on the list of the Cabinet 
of Ministers 

Article 282, 
paragraph 14 

The reduction 
of the cost 

The products that are not manufactured in Ukraine 
You cannot resell purchased products 
Exemption from payment of duties only on the List of the 
Cabinet of Ministers 

Article 282, 
paragraph 16 

The reduction 
of the cost 

Materials that are not manufactured in Ukraine 
Cannot resell purchased materials 
Exemption from payment of duties only on the List of the 
Cabinet of Ministers 

Article 282, 
paragraph 17 

The reduction 
of the cost 

Goods that are not produced in Ukraine 
Exemption from payment of duties only on the List of the CMU 

Article 282, 
paragraph 20 

The reduction 
of the cost 

Only products for defense purposes for specific headings and 
subcategories to the HS code  

Subparagraph 5  
of paragraph 4 of 

Section XXI 

The reduction 
of the cost 

Time limit action  
Goods that are not produced in Ukraine 
Exemption from payment of duties only on the List of the CMU 

Subparagraph 12  
of paragraph 4 of 

Section XXI 

The reduction 
of the cost 

Non-excise goods 
Goods for the implementation of a specific project 
Exemption from payment of duties only on the list of the Cabinet 
of Ministers 

Subparagraph 13  
of paragraph 4 of 

Section XXI 

The reduction 
of the cost 

Time limit action  
Only for the subjects of aircraft  
Exemption from payment of duties only on the List of the CMU 

Subparagraph 14  
of paragraph 4 of 

Section XXI 

The reduction 
of the cost 

Time limit action  
Only to the subjects of cinematography 
Exemption from payment of duties only on the List of the CMU 

 
Conclusions. 
Consequently, customs policy of Ukraine in the present situation largely depends on the 

agreement with the EU. Although, as it was noted, the implementation of EU legislation to national 
customs legislation is slow. One of the constraining factors of this process is undeveloped 
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infrastructure, which leads to the fact that Ukraine under the logistics performance index is far from 
leading positions (and the lowest places in the rating on the indicator of efficiency of customs 
clearance). 

The principles of the customs affairs need to be revised, because they do not reflect the 
essence of all economic and political processes that take place in the customs field. Therefore, the 
authors were invited to add to the existing principles of the customs the following: compulsory 
payment of customs duties; preferentialism; restriction or prohibition of the importation of goods 
into the customs territory of Ukraine; fiscal sufficiency; stability; implementation. 

It is proved that customs policy of Ukraine can carry stimulating and restrictive goals. On 
the one hand, preferential the duty rates or zero the duty rates may be established, and on the other 
hand, clear criteria are set for non-compliance with which the preferential customs the duty regime 
can be abolished. 

One of the important issues at the same time remains the size of the customs tariff, which 
affects tax revenues in the budget of the country. Taking into account the responsibilities assumed 
by Ukraine at the signing of the Association Agreement with the EU, the budget of Ukraine will not 
receive significant amounts of the duty. The issues of the search for sources of compensation for 
budget losses from preferential rates of import the duty will be devoted to following research. 
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ФІНАНСОВИЙ ОМБУДСМЕН І ЙОГО РОЛЬ У ПИТАННЯХ ЗАХИСТУ  

ПРАВ СПОЖИВАЧІВ  НА СТРАХОВОМУ РИНКУ ПОЛЬЩІ 
Анотація. Досліджено етимологію терміна «омбудсмен», розкрито особливості 

діяльності інституту фінансового омбудсмена в Польщі. Проаналізовано генезис становлення 
установи і встановлено фактори, які сприяли його появі. Окреслено особливості 
фінансування інституції Rzecznika Finansowego, визначено сучасні тенденції щодо 
опрацювання звернень від клієнтів страхових компаній. Означено роль фінансового 
омбудсмена в розвитку фінансового ринку Польщі. Сформовано перелік пропозицій щодо 
вдосконалення норм законопроекту України «Про установу фінансового омбудсмена», 
виходячи з позитивного польського досвіду. 

Доведено, що місією функціонування інституту фінансового омбудсмена в Польщі є 
вжиття заходів у сфері захисту клієнтів суб’єктів фінансового ринку, представлення їхніх 
інтересів при застосуванні положень нормативно-правових актів згідно з принципами 
соціального співіснування.  

Вивчено структуру бюро фінансового омбудсмена Польщі, яке працює під 
безпосереднім керівництвом омбудсмена і складається з департаментів: клієнта страхового 
та пенсійного ринків; клієнта банківського ринку і ринку капіталу; позасудового 
врегулювання спорів; адміністративно-фінансового.  

У ході проведеного аналізу виокремлено дві основні моделі поведінки фінансового 
омбудсмена Польщі: втручання, головною метою якого є підтримка клієнтів у суперечці, і 
медіація — урегулювання спорів шляхом укладення мирової угоди. Проведено моніторинг 
кількості страхових скарг, що надійшли до офісу страхового. І фінансового омбудсмена 
Польщі, та відсотка їх задоволення фінансовими установами протягом 1995—2017 років. 

Дослідження було ініційовано групою науковців у рамках організації та проведення 
міжнародної конференції «Інститут фінансового омбудсмена — український погляд на польський 
досвід» на базі Краківського економічного університету і містить сучасний аналіз найбільш 
важливих питань, які стосуються відносин між фінансовим омбудсменом Польщі, страховими 
компаніями і споживачами страхових послуг. На основі опрацьованого позитивного польського 
досвіду діяльності інституту фінансового омбудсмена було підготовлено перелік пропозицій з 
удосконалення норм проекту Закону України «Про установу фінансового омбудсмена». 

Ключові слова: омбудсмен, фінансовий омбудсмен, страховий омбудсмен, страховий 
ринок, захист прав споживачів страхових послуг, досудове врегулювання спорів. 

Формул: 0; рис.: 0; табл.: 1; бібл.: 29. 
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FINANCIAL OMBUDSMAN AND ITS ROLE IN THE PROTECTION  

OF CONSUMERS 'RIGHTS IN THE INSURANCE MARKET IN POLAND 
Abstract. In this scientific article, the etymology of the term «ombudsman» is explored, the 

features of the institution of the financial ombudsman in Poland are revealed. The genesis of 
establishment of an institution is analyzed and determined the factors that contributed to its 
appearance. The features of the financing of the institution Rzecznika Finansowego are outlined, the 
current trends in processing requests from insurance companies are determined. The role of the 
financial ombudsman in the development of the financial market of Poland has been identified. The 
list of proposals on improving the norms of the draft law of Ukraine «On the establishment of a 
financial ombudsman» has been formed, based on positive Polish experience. 

It is proved that the mission of the financial ombudsman institution in Poland is to take 
measures in the area of protecting clients of financial market participants, to represent their interests 
in applying the provisions of legal acts in accordance with the principles of social coexistence. 

There is studied the structure of the financial ombudsman office of Poland, which works 
under the direct supervision of the ombudsman and consists of departments: client of the insurance 
and pension markets; client of the banking market and capital market; out-of-court settlement of 
disputes; administrative and financial. 

In the course of the analysis, two main models of the behavior of the financial ombudsman 
in Poland are outlined: intervention, the main purpose of which is to support clients in the dispute, 
and mediation — settlement of the dispute by concluding a settlement agreement. The number of 
insurance claims received by the insurance and financial ombudsman of Poland and the percentage 
of their satisfaction by financial institutions during 1995—2017 was monitored. 

The research was initiated by a group of scientists within the framework of the organization 
and holding of the international conference «Institute of Financial Ombudsman - Ukrainian View 
on Polish Experience» based on Krakow University of Economics and contains a modern analysis 
of the most important issues concerning relations between the financial ombudsman of Poland, 
insurance companies and consumers of insurance services. On the basis of the developed positive 
Polish experience of the Financial Ombudsman Institute, a list of proposals for improving the norms 
of the draft Law of Ukraine «On the Establishment of a Financial Ombudsman» was prepared. 
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ФИНАНСОВЫЙ ОМБУДСМЕН И ЕГО РОЛЬ В ВОПРОСАХ ЗАЩИТЫ ПРАВ 
ПОТРЕБИТЕЛЕЙ НА СТРАХОВОМ РЫНКЕ ПОЛЬШИ 

Аннотация. Исследовано этимологию термина «омбудсмен», раскрыты особенности 
деятельности института финансового омбудсмена в Польше. Проанализированы генезис 
становления учреждения, особенности финансирования учреждения, современные 
тенденции работы с обращениями клиентов страховых компаний, представлена статистика 
по уровню удовлетворения жалоб. Определена роль финансового омбудсмена в развитии 
финансового рынка Польши. Сформирован перечень предложений по усовершенствованию 
норм законопроекта Украины «Об учреждении финансового омбудсмена», исходя из 
положительного польского опыта. 

Ключевые слова: омбудсмен, финансовый омбудсмен, страховой омбудсмен, 
страховой рынок, защита прав потребителей страховых услуг, досудебное решение споров. 

Формул: 0; рис.: 0; табл.: 1; библ. : 29. 
 
Вступ. У країнах Європейського Союзу сьогодні маємо можливість спостерігати 

своєрідний інноваційний прорив у сфері надання фінансових послуг. Інститути фінансового 
омбудсмена або установи, що виконують його функції, створені у кожній з країн ЄС. Не є 
винятком Республіка Польща, у якій формування нової інституції на фінансовому ринку — 
установи страхового омбудсмена стало наріжним каменем забезпечення ефективного 
правового захисту слабших сторін страхових відносин. Страхові компанії не приділяли 
належної уваги ретельному узгодженню страхових продуктів зі страхувальниками, повноті 
викладення та доступності інформації щодо умов страхового договору та його виконання без 
порушення закону чи конфлікту інтересів, спірні питання виникали і при врегулюванні 
збитків.  

Ринок фінансових послуг України як ніколи потребує збалансування інтересів 
держави, фінансових установ та клієнтів. У зв’язку з чим дослідження питань захисту прав 
споживачів страхових послуг, функціонування інституту фінансового (страхового) 
омбудсмена є вкрай актуальним з точки зору вивчення та імплементації європейського 
досвіду. 
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Аналіз досліджень та постановка завдання. Аспектам дослідження питань захисту 
прав споживачів фінансових та страхових послуг в Україні та світі, ризик-менеджменту, 
якості страхових послуг приділили належну увагу: Т. Белялов, К. Воблий, О Губар, О. Денис, 
С. Гвоздюкова, А. Єрмошенко, Л. Єрмошенко, О. Зайцева, Г Кайгородова, О. Козьменко, А 
Мустафіна, К. Мануілова, А. Сирота, Т. Смовженко, М. Тхаркахо та інші.  

Проблеми формування та розвитку інституту омбудсмена (уповноваженого) з питань 
захисту прав споживачів на фінансовому ринку Польщі знайшли своє відображення у 
роботах науковців та практиків: Я. Жешовського, П. Загая, Я. Монкевича та М. Монкевича, 
Г. Олендзької, М. Орліцкого, А. Островської-Данкевич, А. Паталон, С. Роговського, М. 
Шаранець, а також у звітах Rzecznika Ubezpieczonych та Rzecznika Finansowego.  

Невирішені складові загальної проблеми. У сучасній науковій літературі недостатньо 
уваги приділено засадам дослідження особливостей функціонування інституту фінансового 
омбудсмена в Польщі та узагальненню його позитивного багаторічного досвіду у 
досудовому вирішенні спірних питань між надавачами страхових послуг та споживачами з 
метою його імплементації на страховому ринку України. 

Метою даного дослідження є визначення особливостей функціонування установи 
фінансового омбудсмена Польщі (Rzecznika Finansowego) в умовах реформування 
вітчизняної системи захисту прав споживачів на ринках фінансових послуг через вирішення 
таких завдань:  

дослідження етимології терміну «омбудсмен»; 
вивчення особливостей функціонування та фінансування установи фінансового 

омбудсмена Польщі; 
проведення аналізу звернень та скарг, що надходили до офісу фінансового 

омбудсмена Польщі; 
формування переліку пропозицій щодо удосконалення норм законопроекту України 

«Про установу фінансового омбудсмена» виходячи з позитивного польського досвіду. 
Методи досліджень. Використання методу аналізу динаміки показників звернень та 

скарг, рівня їх задоволення дозволило з’ясувати засадничі умови і рівень розвитку інституції 
фінансового омбудсмена на фінансовому ринку Польщі. Із використанням методів 
структурного аналізу встановлено причини невиконання страховиками своїх зобов’язань за 
договорами, а логіко-структурного підходу — згруповано чинники, що сприяли виникненню 
інституції.  

Результати дослідження. Одним із найважливіших у європейському фінансовому 
праві постає питання захисту прав споживачів фінансових послуг. У реалізації його 
фундаментальних принципів для фізичних осіб важливу роль відіграє інститут омбудсмена. 
Термін «омбудсмен» древньою скандинавською мовою — «umboð» й перекладається як 
«повноваження», «доручення». За іншою версією — «сила», «авторитет». Так, О. Зайцева [1] 
вказує, що цим словом називалася особа — посол або делегат, який звертався до народу з 
посланням від імені короля. У праці А. Єрмошенко та Л. Єрмошенко [2, c. 39] стверджується, 
що термін «омбудсмен» має скандинавське коріння. Вчені Т. Смовженко та О. Денис [3, c. 
121] зазначають, що походить саме зі шведської мови від слова «ombudsman» — 
«представник» інтересів будь-кого. Зустрічаємо й уточнюючу тезу «омбудсмен — 
представник народу» [4, c. 4]. В свою чергу Т. Белялов [5, c. 269] термін «омбудсмен» 
трактує як «уповноважений» й стверджує, що він використовується для визначення 
посадової особи, на яку покладаються функції контролю дотримання законних прав та 
інтересів громадян у діяльності державних органів. Слово «омбудсмен», зауважує М. 
Тхаркахо [6], може бути перекладено на інші мови в значенні, окрім перерахованих вище, 
«повірений», «адвокат», але у багатьох країнах закріпився саме термін «омбудсмен» без 
перекладу. Узагальнюючи сам термін, характеризуємо його як цивільну або в деяких 
державах посадову особу, на яку покладено функції контролю за суворим дотриманням норм 
законів, принципів справедливості та захисту інтересів громадян.  

271



Серед дослідників прийнято вважати, що інститут омбудсмена історично виник саме у 
Швеції у 1809 році, коли вперше посаду «парламентського омбудсмена» заснував риксдаг, 
відповідно до прийнятої того року конституції [7, с. 45]. Наприкінці XІX ст. спостерігаємо 
появу в світі ознак організованої діяльності, спрямованої на формування інституту захисту 
прав споживачів на рівні регуляторів ринку. Так, К Воблий вказував, що державне втручання 
в управління справами страховика відбувається з метою дотримання інтересів 
страхувальників або інтересів суспільного блага [8, с. 103], оскільки держава переконалась у 
безсиллі страхувальників у відстоюванні свої інтересів перед могутніми страховим 
організаціями [8, с. 109]. 

У ході проведеного аналізу встановлено, що ще за часів Австро-Угорської імперії 
законодавчо страхові компанії зобов’язували надавати міністерству внутрішніх справ всі 
проспекти і оголошення, які публікувались ними з рекламною метою в пресі. Вимога 
ґрунтувалась на тому, що подібна інформація містить у собі цифрові дані про стан страхової 
компанії, про надання певних вигод або отримання доходу. Разом з рекламним 
повідомленням страховик повинен був подавати всю інформацію, яка підтверджує їх 
достовірність. До компетенції міністерства входило накладання своєрідного вето, заборони 
на поширення й подальше використання того чи іншого рекламного проспекту. 

Ідея захисту прав споживачів викристалізовується із зростанням ринкової економіки. 
Омбудсмени стали з’являтися в різних країнах тільки з середини XX ст., такої думки 
дотримується А. Сирота [9]. Значно пізніше в рамках Європейського співтовариства на 
початку 70-х років XX ст. з’являються відповідні директиви [10, с. 36].  

Окрім нагляду макроекономічного, характерною рисою сучасної системи 
регулювання в світі є поява самостійного та відокремленого нагляду за захистом прав 
споживачів, про що наголошують відомі польські науковці Я. Монкевич та М Монкевич [11, 
с. 19]. Це пов’язано не лише з потребами зростання рівня захисту споживача, але також з 
тим, що усвідомлюється причинно-наслідковий зв’язок — недостатня охорона прав 
споживачів може призвести до дестабілізації усієї фінансової системи. У даному випадку 
можна вести мову про комплексність проблем фінансового ринку, на якому переплітаються 
інтереси приватні та публічні. 

В наш час фінансовим (страховим) омбудсменом прийнято називати цивільну 
(Австрія, Німеччина, Португалія, Франція, Норвегія) або в деяких державах посадову особу 
(Польща, Італія, Іспанія, Ірландія, Мальта, Великобританія) [12, с. 34], на яку покладено 
функції контролю за суворим дотриманням законів, справедливості і інтересів споживачів 
фінансових (страхових) послуг. 

Вивчення досвіду роботи інституту фінансового омбудсмена Польщі може бути 
корисним для України. У Республіці Польща в 1995 році було створено інститут страхового 
омбудсмена (Rzecznik ubezpieczonych). Встановлено, що серед основних факторів, що 
сприяли його появі були:  

- відсутність державних наглядових механізмів за діяльністю учасників страхового 
ринку;  

- нагальність потреби щодо побудови дієвої системи захисту найбільш вразливих 
учасників ринку — споживачів страхових послуг, зокрема у зв’язку з банкрутством в березні 
1993 року страхових компаній: Westa-Life S.A., ZU Westa S.A.[13, с. 8], а згодом й ZU Hestja 
S.A. i PTU Gryf S.A.[14, с. 186]; 

- необхідність адаптації страхового законодавства до вимог нового конкурентного 
страхового ринку;  

- недосвідченість учасників ринку, які розпочинали ведення страхового бізнесу та 
недостатня капіталізація. 

Значну роль у формуванні нової інституції відіграли саморегулюючі об’єднання 
страхувальників, які постраждали від страховиків [15, 16]. До завдань урядової агенції 
належало представлення інтересів страхувальників, застрахованих, вигодонабувачів або 
призначених осіб згідно договорів страхування, учасників відкритих пенсійних фондів і 
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корпоративних пенсійних програм. Перший страховий омбудсмен був призначений 
міністром фінансів. Завданням страхового омбудсмена стала перевірка скарг в окремих 
питаннях, коли, на думку споживача, страхова компанія, страховий гарантійний фонд, 
Польське моторно-транспортне страхове бюро, загальне пенсійне товариство або орган 
управління пенсійними програмами порушили право або інтерес осіб, яких представляє 
омбудсмен. Сьогодні Фінансовий омбудсмен призначається на чотирирічний термін 
Керівником Уряду за поданням відповідного міністра, до компетенція якого входить нагляд 
за діяльністю фінансових установ. 

Згідно з законом від 5 серпня 2015 року «Про розгляд скарг на суб’єктів фінансового 
ринку та про фінансового омбудсмена» [17] було визначено правила розгляду скарг, які 
подаються клієнтами суб’єктів фінансового ринку та визначено особливості діяльності 
фінансового омбудсмена, який замінив страхового омбудсмена. Перед зверненням до офісу 
фінансового омбудсмена незадоволений клієнт має адресуватись до надавача фінансової 
послуги зі скаргою. Так, протягом 2017 року клієнтами до суб’єктів фінансового ринку було 
подано 1 630 281 таких скарг. До надавачів послуг на страховому та пенсійному ринках — 
367 916 скарг, з них було опрацьовано 345 989 або 94%. Визнані в цілому або частково — 90 
276 або 26% [18, с. 11]. 

Слід наголосити, що даний закон передбачає три форми подання скарги до фінансової 
установи: письмову — подання особисте або надсилання поштою, усну — повідомляється 
особисто або по телефону і електронну. Передбачено терміни підготовки відповіді. Зокрема, 
відповідь на скаргу страховик чи страховий брокер має подати споживачеві протягом 30 днів 
з моменту отримання скарги, а в особливих випадках — 60 днів.  

Інститут фінансового омбудсмена було створено на базі установи страхового 
омбудсмена. З точки зору передбачуваної мети, безумовно було розширено компетенції 
фінансового омбудсмена на весь фінансовий ринок. Важливою новацією стало згідно закону 
надання фінансовому омбудсмену права на накладання штрафу у розмірі 100 тис злотих на 
учасників ринку шляхом прийняття рішення щодо порушення процедури зобов’язань з 
розгляду скарг споживача або звернень до офісу омбудсмена [19, с. 10]. Вважаємо за 
необхідне наголосити, що фінансовий омбудсмен у Польщі займається захистом прав 
виключно фізичних осіб та фізичних осіб-підприємців, хоча у директивах ЄС, як зауважує М. 
Шаранець, мова йде про захист усіх споживачів фінансових послуг [20]. 

Місія фінансового омбудсмена в Польщі полягає в тому, щоб вживати заходів у сфері 
захисту клієнтів суб’єктів фінансового ринку, репрезентуючи їх інтереси при застосуванні 
положень нормативно-правових актів згідно з принципами соціального співіснування. У ході 
проведеного аналізу встановлено, що установа фінансового омбудсмена фінансується за 
рахунок внесків суб’єктів фінансового ринку. Всього на утримання фінансового омбудсмена 
станом на 1 квартал 2018 року сплачували внески 1991 суб’єкт фінансового ринку [22], серед 
яких: 581 акціонерні та кооперативні банки, 112 вітчизняних та зарубіжних страхових 
компаній, 126 інституцій позичкових, 59 інвестиційних фондів, 983 офіси платіжних послуг, 
43 інвестиційні фірми, 37 ощадно-кредитних кас, 36 вітчизняних платіжних інституцій, 11 
загальних пенсійних товариств, 3 компанії з управління альтернативними інвестиційними 
товариствами. Слід також зазначити, що сума внесків, спосіб розрахунку та дати платежу 
зазначаються у Положенні Міністра фінансів та розвитку. Для клієнтів фінансових установ, 
які звертаються до фінансового омбудсмена щодо вирішення суперечливих питань, 
адміністративна послуга є безкоштовною. Відповідний відсоток відрахувань регулюється 
розпорядженням міністра фінансів та розвитку. Наприклад, польські страхові компанії 
сплачують до 0,023 % від суми валових премій, а закордонні страхові компанії — до 0,025 %, 
банки — 0,0011 % від суми балансових активів [17]. 

Від учасників ринку на утримання фінансового омбудсмена надійшло протягом 2017 
року 14,9 млн злотих, в т.ч. від вітчизняних страхових компаній 5,1 млн злотих, від 
іноземних страхових компаній — 0,5 млн злотих, від банків — 8,2 млн злотих. Для 
порівняння, протягом 2016 року — 17,6 млн злотих, проте у зв’язку з розрахунком авансових 
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платежів за 2015 рік та змінами для деяких суб’єктів фінансового ринку розміру відсоткової 
плати на утримання омбудсмена у 2016 році повернули 2,2 млн злотих [21, c.12-13]. 

Бюро фінансового омбудсмена Польщі працює під безпосереднім керівництвом 
омбудсмена й складається з наступних організаційних підрозділів: департамент клієнта 
страхового та пенсійного ринків; департамент клієнта банківського ринку та ринку капіталу; 
департамент позасудового вирішення спорів; адміністративно-фінансовий департамент.  

У 2017 році штат офісу омбудсмена налічував 105 постійних працівників та близько 
90 зовнішніх експертів, у т.ч. 29 працівників, відповідальних за вирішення позасудових 
спорів [22]. На початку 2016 року працювало 52 працівника, у середині року — 66 осіб, у 
грудні — 81 особа, а також до роботи було залучено у різні періоди року та з різною 
частотою близько 90 експертів. Для порівняння у 2015 році в офісі працювала лише 51 особа 
й залучалось 55 експертів [19, с. 11]. У 2017 році на утримання офісу фінансового 
омбудсмена було витрачено 14937 тис. злотих, у т.ч. на заробітну плату — 7956,7 тис. злотих 
[18]. Для порівняння за 2016 рік — 10593,7 тис. злотих, з них на заробітну плату 5953,4 тис. 
злотих. 

Допомога омбудсмена надається у різних формах: консультації; втручання під час 
розгляду індивідуальних справ від імені клієнта та підтримки у судових суперечках; 
посередництва, пов’язаного із медіацією — укладанням мирової угоди при розв’язанні 
суперечок між клієнтом та суб’єктом фінансового ринку із залученням висококваліфікованих 
експертів. 

Щодо консультацій вважаємо за доцільне зазначити, що телефонні поради, як й через 
Інтернет-пошту — це не лише перший контакт з омбудсменом, але також допомога особам, 
які незадоволені рівнем обслуговування фінансових установ та бажають підготувати 
докладне та аргументоване звернення до надавача фінансових послуг з метою позитивного 
вирішення суперечки ще на етапі розгляду скарги.  

Так, за 2017 рік зафіксовано 27427 звернень до офісу фінансового омбудсмена, 18803 
заяв щодо впливу на фінансову установу (проти 16997 у 2016 році), 3741 заяв про мирові 
угоди (проти 2394 у 2016 році), 806 заяв про істотний погляд  (проти 471 у 2016 році). У 
минулому році перша допомога надавалася електронною поштою — 5,4 тисяч звернень та 
засобами телефонного зв’язку надано порад 22,1 тисяч. Для порівняння у 2016 року було 
надано 23,6 тис. порад в основному під час телефонних дзвінків — 18756 й стосувалися вони 
визначення обставин справи, інформування про права клієнта та консультацій щодо 
написання скарги. У 2017 році було надано 13216 телефонних консультацій в галузі 
страхування [18, c. 22], левова частка з яких — 10985 або 83,1 % стосувалась послуг 
ризикового страхування. У 2016 році було надано 14596 телефонних консультацій у сфері 
страхування, з них зі страхування життя було зафіксовано 2231 або 15,3 % [21, c. 43]. 

У ході дослідження було виокремлено дві основні моделі поведінки фінансового 
омбудсмена Польщі:  

1. Втручання, головною метою якого є підтримка клієнтів у суперечці. Експерти 
омбудсмена вимагають пояснення від фінансової установи. Вони також можуть вимагати 
документи від неї. Після аналізу вони наводять аргументи на користь клієнта. Метою такої 
поведінки є зміна позиції фінансової установи під впливом представлених юридичних 
аргументів. Можливе вирішення суперечок. Якщо для цього є законна підстава, омбудсмен 
підтримує претензії клієнта до фінансової установи. Експерти зобов’язані зберігати 
конфіденційність інформації, що підлягає захисту (наприклад, персональні дані). Омбудсмен 
розкриває статистику, зокрема, про типи заяв для окремих компаній. Характерною 
особливістю даної моделі є те, що учасник фінансового ринку не зобов’язаний діяти 
відповідно до позиції, представленої фінансовим омбудсменом. 

2. Медіація, головною метою якої є врегулювання суперечки шляхом укладання 
мирової угоди. Можливість поєднання найкращих рис медіації та примирення в рамках 
процесу — об’єднання позицій сторін у спорі (як при посередництві) та/або подання 
сторонами пропозицій щодо вирішення спору (примирення). Медіація ведеться лише на 
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підставі документів, які добровільно надаються сторонами. Метою розгляду є врегулювання, 
тому кожна сторона повинна бути готова до поступок. Неупередженість та незалежність 
осіб, що ведуть провадження — вони не представляють жодної із сторін. Доречно 
підкреслити конфіденційність провадження, що охоплює не тільки ділову таємницю, але 
також механізми у справах, умови розрахунків. Дані, що вказують на тип випадків та спосіб 
вирішення для окремих компаній, не розкриваються. До того ж особи, які залучені до 
процесу медіації зобов’язані зберігати таємницю й не розкривати інформації експертам, які 
займаються інтервенціями (втручанням). Характерною рисою даної моделі є те, що вступ до 
процедури мирової угоди є обов’язковим для суб’єкта фінансового ринку, однак фінансову 
установу не можна примусити укласти мирову угоду. За процедуру медіації фінансовий 
омбудсмен стягує плату у розмірі 50 польських злотих. 

У 2017 році цією процедурою за посередництва фінансового омбудсмена щодо страхових 
договорів скористались у 2251 випадках, проти 1930 у 2016 році [18, c. 35]. Щодо кількості опрацьованих 
страхових скарг офісом фінансового (страхового) омбудсмена відмітимо чітку динаміку зростання 
протягом терміну існування інституції, з 1089 за 1995/1996 роки на етапі становлення інституту страхового 
омбудсмена в Польщі до 14356 у 2017 році (табл. 1).  

Таблиця 1 
Кількість страхових скарг до офісу страхового та фінансового омбудсмена Польщі та 

відсоток їх задоволення  фінансовими установами у 1995–2017 рр. 

джерело: побудовано авторами за даними: [11, с. 79; с. 82], [18, с. 13; с. 18], [19, с. 135; с. 145], [21, с. 34, с. 42], [24]. 
 
Варто зауважити, що у період трансформації інституції з 01.01.2015 р. до 10.10.2015 р. 

— 11.612 звернень було до страхового омбудсмена; у період з 10.11.2015 по 31.12.2015 р. — 
2661 — до фінансового омбудсмена. Так, протягом 2017 року до фінансового омбудсмена їх 
було подано 14356 скарг, в т.ч. 4859 або 33,8 % зі страхування життя та 9462 або 65,9 % з 
іншого особового та майнового страхування, і поза компетенцією омбудсмена 35 скарг або 
0,3 %.  

№ 
з/п роки  

кількість страхових скарг 
% задоволення скарг 

(повне визнання скарги та 
визнання як виняток) 

загальна, 
одиниць 

за якими втручався омбудсмен й 
розгляд їх завершений 

одиниць % 
до офісу страхового омбудсмена 

1 1995/1996 1089 561 51,5 20 
2 1997 1043 789 75,6 28 
3 1998 1419 1124 79,2 31 
4 1999 1711 1347 78,7 29 
5 2000 2430 1823 75,0 32,5 
6 2001 2866 2001 69,8 27,5 
7 2002 2576 1882 73,1 27 
8 2003 3273 2639 80,6 33 
9 2004 4235 3247 76,7 35,9 

10 2005 4601 3681 80,0 37 
11 2006 6404 4712 73,6 38,2 
12 2007 6883 5818 84,5 41,9 
13 2008 7631 6516 85,4 40,6 
14 2009 8566 7370 86,0 40,5 
15 2010 11947 10304 86,2 41 
16 2011 14356 12212 85,1 35,5 
17 2012 15273 13308 87,1 33,1 
18 2013 16516 14413 87,3 32,6 
19 2014 15429 13624 88,3 27,4 

до офісу фінансового омбудсмена 
20 2015 14273* 12432 87,1 25,3 
21 2016 13021 10658 81,9 18,8 
22 2017 14356 10187 71,0 17,9 
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У ході дослідження встановлено, що традиційно щороку з початку роботи омбудсмена 
в Польщі скарги зі страхування автотранспорту складають левову частку. Найбільш 
численна група скарг протягом останніх двох років стосувалась продуктів обов’язкового 
страхування цивільної відповідальності водіїв — 3891 або 27,1 % у 2017 р. (проти 3799 або 
29,2 % у 2016 р.); каско — 784 або 5,5 % (проти 800 або 6,1 % у 2016 р.); страхування від 
нещасних випадків та хвороб — 3041 або 21,2 % (проти 2528 або 19,4 % у 2016 р.); 
страхування життя 1002 або 7 % (проти 755 або 5,8 % у 2016 р.); інвестиційного страхування 
— 758 або 5,3 % (проти 1053 або 8,1 % у 2016 р.); страхування відповідальності підприємців 
— 1298 або 9,1 % (проти 975 або 7,5 % у 2016 р.); страхування майна фізичних осіб — 734 
або 5,1 % (проти 546 або 4,2 % у 2016 р.) туристичного страхування — 2015 або 1,5 % (проти 
142 або 1,1 у 2016 р.). 

У результаті аналізу предмету скарг, адресованих до фінансового омбудсмена Польщі 
за минулий рік встановлено, що у:  

6775 випадках або 47,2 % — претензія відхилена фінансовою установою;  
4580 або 31,9 % — суперечка щодо розміру компенсації або наданої допомоги;  
1045 або 7,3 % — розмір страхового платежу, його повернення, запит на оплату, 
відмова у прийнятті премії; 
504 або 3,5 % — затримки з виплатою відшкодування;  
491 або 3,4 % — зменшення розміру викупної суми;  
269 або 1,9 % — процедури, що застосовуються страховиками. 

У ході дослідження виявлено, що проблема отримання точної інформації про страхові 
продукти ризикового та лайфового страховика має особливе значення з огляду на швидко 
зростаючі ризики [25], [26], які є наслідком відсутності можливості доступу до інформації 
про ці продукти та їх особливості [27]. Це може призвести до негативної оцінки страхових 
продуктів учасниками ринку [28] й спонукати споживача захищати свої права, як зазначає А. 
Островська-Данкевич [29, c. 93]. Так, кількість відхилених скарг лайфовими страховиками з 
боку клієнтів у 2014—2017 рр. має стійку тенденцію до зростання з 1701 до 2691; за 
суперечками щодо розміру компенсації або наданої допомоги — з 480 до 1097; щодо 
зменшення розміру викупної суми — з 123 до 491, що вказує на те, що у споживачів 
з’являється все більше підстав для звернень до омбудсмена щодо договорів страхування 
життя.  

Аналіз джерел надходження документів, адресованих фінансовому омбудсмену в 2017 
році показав, що 78,6 % їх зробили заявники клієнти фінансових установ, а решта надійшла 
від канцелярії Президента Республіки Польща, Прем’єр-міністра, Сейму і Сенату, депутатів, 
сенаторів та міністерств, Комісії з фінансового нагляду, омбудсмена з прав людини тощо. Не 
у всіх випадках, в яких клієнт звернувся за допомогою до омбудсмена, було прийнято 
рішення про розгляд справи. Серед основних причин невтручання був висновок про те, що ці 
справи були поза загальною компетенцією омбудсмена, заявник не був клієнтом суб’єкта 
фінансового ринку, іноді через брак підстав для скарг або наявність неправдивої інформації, 
бажання ознайомити омбудсмена з інформацією, прохання надати фінансовим омбудсменом 
конкретні пояснення щодо документів, аналіз яких не вказує на порушення прав або 
інтересів осіб, які захищає омбудсмен. Крім того, щоб мати можливість звертатись до 
фінансового омбудсмена варто вичерпати усі наявні способи врегулювання суперечок, 
зокрема клієнт суб’єкта фінансового ринку має обов’язково звернутися попередньо з 
рекламацією до надавача послуги. 

По кожному окремому випадку процедура розгляду скарги завершується протоколом, 
що передається сторонам й є офіційним документом, що містить інформацію про спосіб 
завершення суперечки. У разі відсутності угоди омбудсмен подає правову оцінку фактів у 
справі. Фінансовий омбудсмен також підтримує клієнтів, які у суперечці з фінансовою 
установою вирішують питання у судовому порядку. У таких випадках омбудсмен може на 
вимогу будь-якої сторони або суду, а також за власною ініціативою подати до суду так 
званий «особливий погляд» щодо вирішення суперечки. Матеріали з істотним поглядом 
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омбудсмен може готувати з власної ініціативи, клієнта, учасника ринку або його 
представника, на прохання суду. Істотний погляд може бути представлений не тільки в 
окремих випадках, але й у так званих колективних зверненнях. Слід наголосити, що за 
фінансовим омбудсменом залишилось право, яке мав страховий омбудсмен, звернення до 
Верховного суду з пропозицією прийняття остаточного рішення у зв’язку з наявністю 
розбіжностей у винесених попередніх судових рішень, що є важливим інструментом 
поліпшення функціонування всього фінансового ринку. 

Висновки. У багатьох країнах світу інститут омбудсмена виникав як продукт 
саморегулювання на фінансовому ринку й фінансується його учасниками. Спільна риса 
служб багатьох омбудсменів країн Європи, як тільки адвокат або державний орган 
(наприклад, суд) були залучені до вирішення справи, вони не втручаються у суперечку між 
споживачем й страховиком.  

Фінансовий омбудсмен Польщі не відстоює інтересів жодної зі сторін. Якщо врегулювання 
не може бути досягнуто, фінансовий омбудсман готує «окремий погляд» про справу, який містить 
інформацію про правові аспекти спору та факти, що в подальшому використовується в судах. 
Рішення омбудсмена мають значний вплив на ринок — вони визначають, вказують та узгоджують 
напрямки судової практики загальних судів — на майбутнє. 

Актуальним для вітчизняного страхового ринку й надалі залишатиметься питання 
розробки й прийняття закону України «Про установу фінансового омбудсмена», що визначав 
би засади створення і діяльність фінансового омбудсмена в Україні. За прикладом Польщі 
інститут омбудсмена має бути незалежним і самостійним органом, який здійснює досудове 
врегулювання взаємовідносин між страховиками та споживачами страхових (фінансових) 
послуг, органічно доповнює роботу інших регуляторів ринку, а його послуги є 
безкоштовними для споживача.  

Наявність інституту страхового омбудсмена в Україні сприятиме коректній поведінці 
учасників страхового ринку; зменшенню навантаження на судову систему та 
Нацкомфінпослуг; налагодженню комунікацій між страховиком, брокером та споживачем 
страхових послуг; формуванню страхової свідомості в українському суспільстві. консолідації 
діяльності професійних учасників страхового ринку, які фінансуватимуть омбудсмена. 
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of dynamics of volume of direct foreign investments in the Ukrainian economy has been made, which 
made it possible to assess the investment climate of Ukraine at the present stage of development, to 
determine the reasons that cause an unfavorable investment climate and restrain economic development 
of the country. It was established, that investment resources are called to influence the economy and 
social sector of the country to transform it into an international space by searching for new sources of 
such resources for ensuring perspective development of Ukraine. 

The main factors influencing the investment climate and the reasons for the reduction of 
investment flows into the Ukrainian economy are analyzed and the problems encountered by the foreign 
and national investors are analyzed.  

It was emphasized, that effective development of industries of Ukrainian economy has a 
perspective in involving foreign investment resources and forming of the favorable investment climate. 
The attention was drawn to the fact, that the absence of subsequent reforms prevents the industries from 
involving the necessary investment into the durable production assets and for improving management 
skills with an aim to enhance the performance of production facilities. 

The index of investment attractiveness according to the version of the top managers of member 
companies of the European Business Association is analyzed. 

The investment attractiveness of Ukraine at the present stage of development was assessed. It 
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financial and credit establishment, annexation of Crimea and military action in the Eastern Ukraine, 
bureaucracy in making administrative decisions, illegal trafficking and presence of “shadow” economy 
in the country — all these are problems, which deteriorate the investment climate in Ukraine and 
degrade its investment attractiveness. 
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investment development and proposes directions of improvement of the investment climate. 
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НЕСПРИЯТЛИВИЙ ВПЛИВ ІНВЕСТИЦІЙНОГО КЛІМАТУ  
НА ІНВЕСТИЦІЙНУ ПРИВАБЛИВІСТЬ УКРАЇНИ 

Анотація. Розглянуто основні напрями державного регулювання інвестиційного 
клімату в Україні, питання становлення інвестиційної привабливості та інвестиційного 
клімату. Проведено аналіз динаміки обсягу прямих іноземних інвестиції в економіку 
України, що дало можливість оцінити інвестиційний клімат України на сучасному етапі 
розвитку, визначити причини, що зумовлюють несприятливий інвестиційний клімат і 
стримують її економічний розвиток. Визначено, що інвестиційні ресурси покликані впливати 
на економіку і соціальний сектор країни з метою її трансформації в міжнародний простір 
шляхом пошуку нових джерел залучення цих ресурсів для забезпечення перспективного 
розвитку України. 

Проаналізовано основні фактори, які впливають на інвестиційний клімат, і причини 
зменшення інвестиційних потоків в економіку України, виокремлено проблеми, з якими 
зіштовхуються іноземні і національні інвестори. Наголошено, що ефективний розвиток 
галузей економіки України має перспективу в залученні іноземних інвестиційних ресурсів та 
формуванні сприятливого інвестиційного клімату інвесторам. Акцентовано, що брак 
послідовних реформ заважає секторам економіки в залученні потрібних інвестицій в основні 
засоби виробництва і поліпшенні управлінських навичок для підвищення ефективності 
виробничих потужностей. 

Проаналізовано індекс інвестиційної привабливості за версією топ-менеджерів 
членських компаній Європейської бізнес-асоціації. Оцінено інвестиційну привабливість 
України на сучасному етапі розвитку. Зазначено, що повільні темпи соціально-економічних 
реформ, неефективна податкова політика, високі ставки кредитування фінансово-
кредитними установами, анексія Криму і воєнні дії на Сході України, бюрократія в ухваленні 
управлінських рішень, контрабанда, наявність тіньового сектору економіки — усе це є 
проблемами, які впливають на погіршення інвестиційного клімату в Україні та її 
інвестиційну привабливість. 

Визначено шляхи розв’язання зазначених проблем і запропоновано напрями 
поліпшення інвестиційного клімату. 

Ключові слова: інвестиції, прямі іноземні інвестиції, інвестиційна діяльність, 
інвестиційна привабливість, інвестиційний клімат, країни-інвестори. 

Формул: 0; рис.: 1; табл.: 1; бібл.: 20. 
 

Фурдичко Л. Е. 
к.э.н., доцент, доцент кафедры финансов, 

Национальный университет «Львовская политехника», Украина; 
e-mail: lubovev7780@gmail.com; ORCID ID: 0000-0002-5244-5779   

Пихоцкая О. Н. 
к.э.н., доцент,  доцент кафедры финансов, 

Национальный университет «Львовская политехника», Украина; 
e-mail: opihotcka63@ukr.net; ORCID ID: 0000-0002-1916-4510   

 
НЕБЛАГОПРИЯТНОЕ ВЛИЯНИЕ ИНВЕСТИЦИОННОГО КЛИМАТА НА 

ИНВЕСТИЦИОННУЮ ПРИВЛЕКАТЕЛЬСТЬ УКРАИНЫ 
Аннотация. Освещены особенности инвестиционной привлекательности в 

современных условиях. Проанализированы иностранные инвестиции в экономику Украины, 
что дало возможность оценить инвестиционный климат, определить причины, 
обуславливающие неблагоприятный инвестиционный климат, сдерживают экономическое 
развитие страны. Предложено направления (пути) улучшения инвестиционного климата. 

Ключевые слова: инвестиции, прямые иностранные инвестиции, инвестиционная 
деятельность, инвестиционная привлекательность, инвестиционный климат, страны-
инвесторы. 
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Formulation of the problem. One of the strategic priorities of any country is ensuring high 
rates of economic development and raising the standard of living of the population. Effective ways 
to achieve this goal are to attract foreign direct investment (FDI) in sufficient volumes. In addition, 
foreign investment is an important element in the further development of the foreign economic 
relations.  

Investments affect on the country’s socio-economic development and shape its investment 
climate. In developing countries, 1% increasing in foreign direct investment leads to an additional 
increasing of income per capita by 0.8% [1]. Therefore, the main task of public administration 
bodies should be to improve the investment climate by enhancing financial revenues, accumulation 
of investment resources and their concentration on the priority directions of economic development.   

Analysis of recent research and publications. Many foreign and Ukrainian scholars are 
investing in research, such as B. Hubskyi, M. Chumachenko, A. Stepanenko, S. Kadochnykov, N. 
Kovtun, T. Mayorov, I. Malyi, A. Peresada, J. Keynes, M.  

The following scientists have made a significant contribution to the study of this problem 
both from a theoretical and a practical point of view: I. Blank, Ye. Boyko, P. Haidutskyi, V. Heyets, 
B. Danylyshyn, M. Denysenko, V. Zahorskyi, V. Kravtsiv, A. Rumiantsev, I. Tkachuk, V. 
Fedorenko and others. In the writings of scientists the peculiarities of definition of strategic goals, 
directions of activation of the process of attraction of investments, the current state of foreign 
investment in Ukraine are described. However, a significant number of studies do not take into 
account the dynamics of indicators, trends of investment inflows in certain regions of Ukraine in 
order to improve its investment climate.  

In the further transformation of Ukraine’s economy into the international space, it is 
important to find new directions of attracting investment resources in order to ensure its long-term 
development. Havryliuk O.V. studied the issues of forming the investment image and investment 
attractiveness of the Ukrainian economy in his works [2], the direction of improving the investment 
climate in Ukraine was determined by Maliutin O.K. [3], Ukraine’s assessment of the level of 
investment attractiveness was considered by N.A. Marchenko [4].  

The investment climate is defined as the set of economic, social, political and legal factors 
that determine the state of the investment process. Some of them are negative, others — have a 
positive influence on the formation of an investment climate, may exist permanently  or  temporarily [6].  

The basic law regulating investment activity in Ukraine is the Law of Ukraine «On 
Investment Activity» dated 18-09-1991 No.1560-XII, which guarantees the protection of the rights, 
interests and property of the subjects of investment activity, establishes the general conditions and 
procedure of the state regulation of investment activity. The law determines the financial security of 
investments by identifying sources of investment financing [5].  

The features of foreign investment are defined in the Law of Ukraine «On the regime of 
foreign investment» of March 19, 1996, No. 93/96-VR. The guarantees of the protection of the 
rights of foreign investors are enshrined in the Law of Ukraine «On Protection of Foreign 
Investments in Ukraine» of 10.09.1991, No. 1540-a-ХІІ. However, the legislation on foreign 
investment does not regulate the protection of investors from non-commercial risks, constant 
changes in taxation of foreign trade, low efficiency of regulation of the stock market, imperfect 
currency regulation.  

Investment attractiveness is studied by individual domestic scientists. In particular, Z. 
Kotliar, M. Akimov consider investment attractiveness as the «distribution of actual volumes of 
attracted investments in the region.» K. Titov under the investment attractiveness understands the 
«establishment of a stable cumulative economic effect of production and economic activity»; S. 
Gutkevich — as «an integral set of criteria of the reality of conditions and factors that ensure the 
interest of investors in investing capital» [7].  

As a rule, it is said about Ukraine to be a country with enormous potential, but not realized 
in its full scope. Among the many factors that determine the attractiveness of the country, a short 
list can be grouped according to the IMF’s research, which identified the following criteria: political 
stability; macroeconomic situation in the country; the level of taxes and corruption; level of 
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investment protection; level of crime; state regulation and permit system; human resources; 
judiciary; regulation of labor relations; access to land resources, etc.  

The main three criteria in developing countries are the political situation, the 
macroeconomic situation and the tax system. Among the reasons why Ukraine has not yet taken 
advantage of its potential, the regulated and «unfriendly» business environment and unfavorable 
investment climate are called [20].  

The investment attractiveness index is considered unfavorable by interviewing executives of 
companies operating in the financial market of Ukraine. The war between law enforcement agencies 
against entrepreneurs, the war between the entrepreneurs themselves, the war in court to protect 
their rights, the war against corruption schemes in the country — that’s what «war» scares 
investors. We have raider attacks, unfair competition, and the vulnerability of businesses — these 
are the usual phenomena. Foreigners do not want to invest money here, because they have no 
confidence that nobody will come to them in masks tomorrow and will not take their business. They 
are not sure that if this happens, law enforcement agencies will protect them, because their 
established schemes everywhere [8].  

The «Transparency International» Corruption Index estimates the corruption of 177 
countries and territories through a survey of specialists (12 institutions, including the World Bank), 
including in Ukraine. According to the poll results in 2013, 43% of Ukrainians said that corruption 
had spread to Ukraine in the past two years, 47% believe the government of Ukraine worked 
exclusively in the interests of financial and industrial groups, and 37% believed that the 
government’s actions on combating corruption were ineffective. The main centers of corruption in 
Ukraine were the judicial system (87%), the police (84%), public figures and civil servants (82%), 
the Verkhovna Rada of Ukraine (77%) [9].  

A small amount of investment in Ukraine is a key indicator of an unfavorable investment 
climate. Due to the difficult conditions for investment and business development, investors tend to 
bypass Ukraine’s attention when it comes to thinking about where to send their money and to 
choose less regulated and more predictable environments [10].  

The fall in investment attraction in Ukraine in recent years has reached a dangerous scale. 
Without them, the country’s economy is waiting for further recession and technological decline. 
Ukraine will continue to «pluck» in the tail of the investment world, as long as such things will 
happen and no one be punished. For instance, for the attractiveness of the tax system, we generally 
occupy one of the last cities in the world: 133 of 138 (according to the Global Competitiveness 
Report 2016-2017). And state statistics — it also shows this clearly [8].  

According to the State Statistics Service, in 2017 1,6 billion dollars were invested to 
Ukraine by foreign investors from 76 countries of the economy, which is the smallest indicator in 
the last eight years.  

 

 
Fig. 1. Volume of direct investments into the Ukrainian economy, billion dollars. USA* 

* drawn on the data of the State Statistics Service of Ukraine [11] 
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Investments are diverted into already developed areas of economic activity. 
 As of December 31, 2012, the most significant volumes of direct investment income were 
directed to institutions and organizations engaged in financial and insurance activities — 26.1% and 
industrial enterprises — 27.3%. 

Significant amount of attraction of foreign investments into the economy of Ukraine was 
2012 ($ 5.1 billion). This is the year of holding «Euro 2012» in Ukraine, so there were a lot of 
people willing to invest in the development of infrastructure, sports facilities, hotel and restaurant 
business and other objects.  

The peak infusion in 2013 amounted to 58156,90 million USD. During 2010-2013, there 
was a positive dynamics in the inflow of foreign direct investment. Thus, in 2013, the growth rate of 
investment amounted to 130% compared to 2010. Starting in 2014, a steep decline of 26.66% and 
34.1% as of 2015 compared to 2013 began in 2014 [13].  

In 2014, there was a reduction of FDI by 12240.90 million USD 45916.00 million USD. In 
early 2015, the investment flow was reduced to 43,371.40 million USD, but large-scale changes in 
the political environment, the adoption of new laws is returned to foreign investors, and in 2016 
investments amounted to 44 790.70 million USD, which is 1419.30 million USD. The United States 
is more than in 2015. In 2016, revenues and increase in direct foreign investment are expected to be 
3.27% compared to 2015 [13].  

In 2010-2016, investments came from 133 countries of the world. The number of countries 
that invested capital in the economy of Ukraine as of January 1, 1996 was 94, at the beginning of 
2013 it was 128. The main investor countries include Cyprus — 25.6%, the Netherlands — 16.1%, 
the Russian Federation — 11.7%, Great Britain — 5.5%, Germany — 4.6%, Virgin Islands — 
4.1%, and Switzerland — 3.9%, which accounts for over 81% of the total direct investment in the 
Ukrainian economy. [12]  

According to the State Statistics Service of Ukraine, in the beginning of 2017, the economy 
of Ukraine was sent 37325.0 million USD of direct foreign investments (see table 1).  

If we compare Ukraine’s growth potential with global forecasts, it can be argued that the 
country will become potentially interesting for investors if it is able to adopt a policy of conducting 
reforms to facilitate business conduct, create maximum transparency conditions and support 
investment.  

The ranking of the competitiveness of the world’s economies determines their investment 
attractiveness, which is important in shaping the investment climate of the country. In world 
practice competitiveness is considered from three main points [13]:  
1. at the macro level – the ability of state economic entities to compete in commodity markets;  
2. the meso-level – the ability of the sectors of the economy  to  compete  in  the  regional  and  world  markets;  
3. at the macro level — the position of the national economy in the world market.  

Table 1 
The direct foreign investments into the Ukrainian economy for 2010-2017 (million USD)* 

As of 
 

Total Including from 

amount Growth 
rate,% 

UN countries Growth 
rate,% 

Other word’s 
countries 

Growth 
rate,% 

01.01.2010 39175,7 - 311214,4 - 7961,3 - 
01.01.2011 43836,8 11,90 34929,1 11,90 8907,7 11,89 
01.01.2012 48991,4 11,76 39588,8 13,34 9402,6 5,56 

01.01.2013 53679,3 9,57 42632,4 7,69 11046,9 17,49 
01.01.2014 57056,4 6,29 43911,4 3,00 13145,0 18,99 
01.01.2015 45744,8 -19,83 35592,4 -18,94 10152,4 -22,77 
01.01.2016 43371,4 -5,19 33042,3 -7,16 10329,1 1,74 
01.01.2017 37325,0 -13,90 22435,3 -32,1 14889,7 44,2 

*drawn on the data of the State Statistics Service of Ukraine [11] 
 
Other economic indices and ratings of the investment climate of the states are also common. 

In particular, the ratings of the World Economic Forum, the Harvard Business School’s digital scale 
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(US), Fortune (USA) and heconomist magazines (England), the investment attractiveness 
assessment methodology developed by the Bank of Austria, the rating of the investment climate of 
the states determined by the Institute of Management in Lausanne, etc [14].  

The investment climate assessment methods used in Ukraine have certain disadvantages, in 
particular:  

− a lot of methods borrowed from foreign authors, aimed mainly at financial, rather than real 
investment;  

− borrowed methods that relate to real investment, designed for a stable economy, where all 
economic laws are clearly manifested and not adapted to the real economic situation in Ukraine;  

− most of the methods are based on the analysis of unsystematic sets of indicators of the 
financial state of the enterprise, that is, it has a retrospective character, while investors are interested 
in the results of future activities;  

− many methods are based on expert judgment and have the nature of uncertainty, because 
they reflect the subjective opinion of experts.  

Thus, one can state: 
1. international ratings are effective tools for eliminating information asymmetry, and a 

large number of ranking techniques allows an investor obtaining information on all aspects of the 
investment attractiveness of the state; 

2. places in the ratings form the image of the state, and ignoring the results of ratings can 
lead to financial isolation of the state; 

3. the position taken by Ukraine in various international ratings forms the unsightly image of 
the state; 

4. information on rating methodology is, in most cases, transparent, so domestic state 
institutions have the opportunity to influence future ratings when appropriate reforms [15].  

According to the State Statistics Service of Ukraine, the volume of investments in our 
country grew to the crisis of 2008-2009 and amounted to about 9,900 million USD. However, this 
trend declined to a decline in 2010 and did not rebound in 2015 and 2016, respectively. The amount 
of direct investments per capita in Ukraine in 2010 amounted to 142 USD. The US is less than in 
Russia ($ 290), Armenia ($ 186), Kazakhstan ($ 610) [11].  

In 2017, the investment attractiveness index reached Ukraine’s historic peak in the last six 
years and was 3.15 points on a five-point scale. This is evidenced by a survey conducted by the 
European Business Association among its members. The last time the index marker crossed the 
boundary into three points at the end of 2011. Negative mood of businessmen surveyed by the 
Association did not disappear and were named such as: slow pace of reforms; high lending rates; 
conflict in the East of Ukraine; bureaucracy; control; shadow economy. Positive changes were 
called: openness to government data; simplifying the procedure for obtaining permits; moratorium 
on verifications; weakening of currency control; adoption of the law on squeeze-out, etc [16].  

The lowest value of the index of attractiveness was recorded in 2014 and at the beginning of 
2015 (in January-February 2015 it was 2.51 points), which is largely due to political instability in 
Ukraine, its economic downturn and hostilities on Eastern Ukraine.  

Preparation for the signing of the Association Agreement between Ukraine and EU led to an 
increase in the investment attractiveness index in the 3rd quarter of 2013 after almost two years of 
stable low expert evaluations. The fact that these business expectations did not materialize has led 
to a significant further decline in the index in the 4th quarter of 2013 to the lowest level in its 
history, its measurement — to 1.81. Nevertheless, the failed negotiations on signing an agreement 
on the Association of Ukraine with the European Union have become a significant cause of a 
decline in investment activity. It was with these talks that many entrepreneurs linked a new era in 
business with foreign partners. The list below is a traditional problem for most of the post-Soviet 
space — corruption and pressure. Closes the three problems — the lack of changes to the best.  

The impact of the revolutionary events in Ukraine at the end of 2013-2014 on the investment 
climate can be estimated in different ways. At the end of 2013, investment activity declined 
significantly [16]. However, in the long run such radical changes in politics and administration of 
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the country, will significantly increase the interest in the economy as a whole. During the 
revolution, interest in events in Ukraine has increased significantly. The New York Times, 
Washington Post, and other leading world editions have published a wealth of material on events in 
Ukraine. Such turbulent events were intensively debated at all levels, in most countries of the world.  

The end of 2010 and the beginning of 2011 were the most favorable for investment. 
Beginning with the end of 2011 there is a decline in investment activity, which can be linked to the 
effects of the global financial crisis.  

A small volume of investment in Ukraine is a key indicator of an unfavorable investment 
climate. Due to the difficult conditions for investment and business development, investors tend to 
ignore Ukraine’s attention. Ukraine’s uncertainty about the investment climate limits investors’ 
enthusiasm and oppresses its true investment potential.  

The combination of high inflation and a drop in GDP of almost 15% in 2009 made investors 
re-weigh their opportunities in Ukraine. Liquidity, although it is improving, is also a source of 
concern for investors, because the resumption of corporate lending by banks is very slow and 
cautious, limiting the opportunities of both investors and their local partners to start their business. 
Regarding the business climate, corruption, delays in customs and delayed VAT returns have 
become even more threatening challenges in 2010-2011 [13].  

Of course, the situation in Ukraine is rather complicated, and after the crisis of 2008-2009, 
the current crisis does not contribute to strengthening the economy. According to the latest EBRD 
forecast, Ukraine’s GDP is projected to decline by 9% in 2014 and 3% in 2015. However, if you 
look at the consequences of the crisis, Ukraine has a unique chance to become one of the most 
attractive developing countries for investment in the coming years [11].  

According to world forecasts, it can be argued that Ukraine can become potentially 
interesting for investors if it is able to overcome the current crisis and take a course on reforms and 
business simplification, creating the conditions for maximum transparency and investment support. 
The growth of the world economy in 2014 (compared with 3% in 2013) was 3.7% and increased to 
3.9% in 2015. At that time, the growth rate in the US increased from 1.9% in 2013 to 2.8% in 2014. 
According to the IMF in the euro area, the growth rate has increased from 1% in 2014 to 1.4% in 
2015. Growth rates were significantly lower in countries in Europe that were in financial difficulty 
— Greece, Cyprus, Spain, Italy, Portugal. In developing countries, the economy grew to 5.1% in 
2014 and 5.4% in 2015. The largest among such countries is India and China [17].  

The fall in GDP in 2014 there was a fairly significant as predicted European Bank for 
Reconstruction and Development (EBRD) and was fixed in 2015, Ukraine in the post-crisis period 
is at least restore their performance, and therefore show growth rates in 2016 and 2017 respectively. 
However, such forecasts did not materialize in today’s political, financial and economic situations 
and hostilities in eastern Ukraine. In addition, one should look at the structure of Ukraine’s trade 
balance. Energy imports are in the first place in the structure of imports — it is 21.8 billion dollars. 
The United States, later — the chemical industry — is $ 9.9 billion dollars, and agricultural 
products (agro-industrial complex) — 8.2 billion dollars [17].  

The development of these industries in Ukraine has an extraordinary prospect and can attract 
large investors. With regard to the development of the foreign economic vector of Ukraine’s 
activity, the largest share — more than a quarter — in the structure of Ukrainian exports accounts 
for APK products — 17 billion dollars. The country has the necessary natural conditions for the 
development of this sector of the economy, a favorable climate, extremely fertile soils, an 
advantageous geographical location, to become one of the leading agricultural producers and 
exporters in the world. Despite all this, the agrarian sector of Ukraine still does not realize its 
potential, and agriculture has not become a significant sector of economic growth of the country. 
The lack of systemic reforms prevents the sector from attracting the necessary investments in the 
main means of production and improving managerial skills essential for increasing the efficiency of 
agricultural production and the realization of its production potential. The settlement of problems in 
the macroeconomic and investment climate is a practical significance not only for Ukraine’s purely 
national interests but also in the global context [17].  
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In spite of total price increase in food prices, worsening the already difficult situation of the 
world’s poor, Ukraine is one of the few countries with sufficient resources to substantially increase 
food production. Thus, Ukraine can have a decisive influence on the promotion of food security in 
the world, while at the same time earning significant profits in the form of economic growth, 
revenues from exports and rural development, while strengthening its credibility in international 
markets [18].  

Taking all of this into account, the crisis of the recent years makes Ukraine weak in the 
modern sense, however, it is one of the most promising investment projects in the medium and long 
term. Our country’s task is to take advantage of this opportunity, to create all the prerequisites for a 
favorable investment climate and to ensure the growth of the economy both through the 
development of the domestic market and by expanding the export potential [10].  

According to estimates of both domestic and foreign economic actors, the investment 
climate in Ukraine remains unfavorable. Numerous domestic and foreign researchers have 
highlighted the main reasons for the unfavorable investment climate in Ukraine and hinder 
economic development: instability of Ukrainian legislation, excessive regulation of most markets, 
underdevelopment of market infrastructure, in particular the stock market, high tax pressures, 
bureaucracy and corruption in local and central authorities.  

The investment projects involving foreign investments, for the realization of which investors 
claim to receive additional benefits and guarantees, must be represented only by «honest» 
investments and belong to the priority areas of socio-economic development established by the state 
strategy, in particular:  

- to promote the creation of new jobs at the enterprises in which investments are made, and 
in the economy of Ukraine as a whole;  

- to focus on the rational use of the raw material base of Ukraine and the reduction of 
dependence on imports;  

- to promote development of export potential, technological and innovative development of 
the country, introduction of modern resource-saving and environmentally sound technologies;  

- to mitigate inter-branch and inter-regional disproportions in Ukraine’s domestic markets.  
Special measures to stimulate the inflow of foreign investment should include: 
- reduction of taxation of enterprises with foreign investments in excess of a certain amount 

of investments, increase of employment; 
- introduction of more rigid regulation of the process of repatriation of capital;  
- development of the practice of providing guarantees for foreign loans and insurance of 

risks by commercial banks and their associations through the creation of appropriate infrastructure 
for this purpose; 

- development of effective mechanisms of public control over the consequences of foreign 
investment, invested in preferential terms, compliance with investment obligations. Introducing the 
personal responsibility of government officials for timing and directions of the use of foreign 
investments in which privileges were granted, as well as wide informing about this to the public;  

- making constant efforts to strengthen the international image of the country, widespread 
dissemination of information about its production, technological, resource potential and investment 
perspectives.  

The application of the above-mentioned conceptual provisions should help to establish a 
partnership between the Ukrainian state and foreign investors, transform them into a mode of 
economic pragmatism and a conscious mutual respect of economic interests, values and priorities 
[16].  

At the present stage, structural reforms have been carried out in Ukraine that have helped to 
improve investment attractiveness, relieve debt burdens and improve the position on foreign 
markets.  

In the Doing Business 2018 rating, Ukraine has risen to 4 positions and ranked 76th out of 
190 countries. The best indicators of Ukraine were demonstrated by the component of «obtaining 
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construction permits» — by 105 positions and moved from 140 to 35. According to the "payment of 
taxes" for the reduction and unification of the single social contribution — by 41 point.  

It should also be noted that in the ranking of Moody’s Investors Service, Ukraine has 
improved its credit rating in the international economic list from «stable» to «positive». 

In addition, in the Global Competitiveness Index 2017-2018, Ukraine improved its position 
by 4 points and ranked 81st out of 137 countries surveyed [19].  

To further improving of the investment climate, the issue of improving the legal and 
organizational framework for ensuring a favorable investment climate and enhancing the 
competitiveness of Ukraine’s economy is currently relevant. In this direction, certain positive steps 
have already been taken, in particular:  

1. The national regime of investment activity is applied to foreign investors in Ukraine, that 
is, they are given equal conditions for their activity with domestic investors.  

2. To enhance the protection of foreign investments, the Law of Ukraine of March 16, 2000 
No.1547 ratified the Washington Convention of 1965 on the procedure for resolving investment 
disputes between States and foreigners. 

3. Intergovernmental agreements on promotion and mutual protection of investments with more 
than 70 countries of the world have been signed and ratified by the Verkhovna Rada of Ukraine. 

4. The Law of Ukraine No.1390-VIII dated May 31, 2016 was adopted. «On Amendments to 
Certain Legislative Acts of Ukraine Concerning the abolition of the State Registration of Foreign 
Investments», which regulates the simplified procedure for attracting foreign investments and make it 
impossible to manifest signs of corruption in their state registration. 

6. On 23.05.2017 the Law of Ukraine «On Amendments to Some Legislative Acts of 
Ukraine on Eliminating Barriers to Attracting Foreign Investment», which regulated the procedure 
to permit the employment of foreigners easier to attract foreign skilled workers in the early stages of 
a subsidiary in Ukraine [19]. 

In order to deepen cooperation between the Organization for Economic Cooperation and 
Development (OECD) and the Government of Ukraine, a Memorandum of Understanding has been 
signed, according to which Ukraine has acceded to the OECD Declaration on International 
Investments and Multinational Enterprises (hereinafter referred to as OECD Declaration).  

The integration of Ukraine into the OECD Declaration on International Investments and 
Multinational Enterprises and membership in the OECD Investment Committee will provide the 
following significant benefits for the country, in particular: 

- ill testify to the introduction by Ukraine of international standards of investment activity;  
- will facilitate the attraction of foreign direct investment by eliminating restrictions on 

sectors in which foreign investment is prohibited and the provision of a national regime for 
transnational corporations (hereinafter referred to as TNCs) in accordance with the system of 
development of international standards in the regulation of TNC relations with the countries that 
host their investments; 

- will facilitate the improvement of the competitive environment and influence on the 
introduction and dissemination of innovations; 

- will facilitate the implementation of the principles and standards of corporate social 
responsibility in accordance with the OECD guidelines for responsible business [19].  

The public-private partnership (PPP) is the determining form of cooperation between public 
and private partners. Ukraine has established a legal framework for investing and developing 
public-private partnerships.  

The introduction of the PPP mechanism will promote the implementation of state policy 
oriented towards international standards and increase the social standards of living of the 
population.  

As of January 1, 2018, 191 agreements have been concluded in Ukraine on the basis of 
public-private partnership, of which 182 projects (157 concession agreements, 24 joint activity 
agreements, one public-private partnership agreement) are implemented, and 9 contracts are not 
implemented (4 contracts — expired, 3 contracts — torn, 2 contracts — suspended). The largest 
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number of projects are implemented in such spheres of economic activity as waste treatment and 
collection, purification and distribution of water, respectively 64.7% (116 projects) and 21.4% (39 
projects) of the total number of projects [12]. 

Conclusions. Thus, the improvement of the investment climate requires effective 
cooperation with investors, requires the implementation of daily reforms.  

To create a supportive business environment, raising investor confidence in protecting 
capital is key areas to tackle corruption, protect property rights, increase transparency of property 
registers, liberalize repatriation of profits, create anti-corruption courts, etc. Reform the existing 
judicial system. 

Investors’ optimism and macroeconomic stabilization are important achievements of the 
country in 2017. It is a good time for investors who can still get high profits on a risky Ukrainian 
market, but at the same time see the prospects for the country’s development, protect their 
investments and have the chance to become the first in the country’s market, which has steadily 
risen to a path of growth and transparency. However, without constant movement towards the 
reforms, investors’ expectations may again remain unfulfilled [12]. 
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(effectiveness, quality and time). It is argued that the restaurant industry is inseparably linked with 

the creation and retention of value supply. That is why it is grounded the necessity to take into 

account the value retention coefficient of restaurant business enterprise during determining the level 

of effectiveness of its current business model. It is proved that the level of efficiency of business 

processes management and the value retention ability of restaurant business enterprises are 

information basis for determining the fundamental provisions of its business model quality 

improving. 
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МЕТОДИЧНИЙ ІНСТРУМЕНТАРІЙ ОЦІНКИ ЕФЕКТИВНОСТІ УПРАВЛІННЯ 

БІЗНЕС-МОДЕЛЮ ПІДПРИЄМСТВА РЕСТОРАННОГО ГОСПОДАРСТВА 

Анотація. Важливою ознакою сучасного господарського середовища є посилення 

конкурентної боротьби на всіх сегментах споживчого ринку. Не є винятком сфера 

ресторанного господарства. В умовах волатильності економічного середовища особливої 
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актуальності набувають питання оцінки ефективності чинної бізнес-моделі підприємства 

ресторанного господарства. Мета статті полягає в розробленні методичного інструментарію 

оцінювання ефективності управління бізнес-моделлю підприємства ресторанного 

господарства з метою визначення основних напрямів утримання цінності та  підвищення 

рівня рентабельності. Вирішення постановлених у статті завдань здійснено за допомогою 

таких загальнонаукових і спеціальних методів дослідження: аналізу і синтезу, систематизації 

та узагальнення, діалектичного підходу. Ураховуючи специфічні для підприємств 

ресторанного господарства бізнес-процеси (виробництво, реалізація і споживання  

кулінарної продукції та послуг), а також ураховуючи ключові критерії ефективності бізнес-

моделі (результативність, якість і час), авторами сформовано модель оцінки рівня 

ефективного управління компонентами бізнес-моделі та запропоновано відповідний 

методичний інструментарій. Аргументовано, що галузь ресторанного господарства 

нерозривно пов’язана зі створенням та утриманням ціннісної пропозиції. Вважаючи на це, 

обґрунтовано необхідність урахування коефіцієнта утримання цінності підприємства 

ресторанного господарства при визначенні рівня ефективності його діючої бізнес-моделі. 

Обґрунтовано, що рівень ефективності управління бізнес-процесами та спроможність 

підприємств ресторанного господарства утримувати цінність є інформаційною основою для  

визначення основних резервів підвищення якості його бізнес-моделі. 

Ключові слова: бізнес-модель, підприємство ресторанного господарства, 

компоненти, цінність, ефективність управління. 

Формул: 4; рис.: 3; табл.: 1; бібл.: 25. 
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МЕТОДИЧЕСКИЙ ИНСТРУМЕНТАРИЙ ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ 

УПРАВЛЕНИЯ БИЗНЕС-МОДЕЛЬЮ ПРЕДПРИЯТИЯ  

РЕСТОРАННОГО ХОЗЯЙСТВА 

Аннотация. Определены основные структурообразующие критерии управления 

компонентами бизнес-модели предприятия ресторанного хозяйства. Предложен 

методический инструментарий оценки эффективности управления действующей бизнес-

модели предприятия ресторанного хозяйства. На основе матричного подхода определены 

возможные способы оптимизации действующей бизнес-модели предприятия ресторанного 

хозяйства. 

Ключевые слова: бизнес-модель, предприятие ресторанного хозяйства, компоненты, 

ценность, эффективность управления. 

Формул: 4; рис.: 3; табл.: 1; библ.: 25. 

 

Introduction. Effective management of modern restaurant business enterprise requires the 

use of new management concepts which allow quick responding to changes of internal and external 

environment. Restaurant business enterprise activity should focus on its competitive advantages. In 

this connection the issues of development the mechanism of business process management for 

restaurant business enterprises become topical; implementation of this mechanism will improve the 

efficiency of enterprise’s assessment of the efficiency level of restaurant business enterprise 

management indices and on its ability to added value generation. 
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Literature review and the problem statement. At the present stage of economic 

development the problems of formation of enterprises’ effective business models are actively 

developed in the researches of foreign and our country scientists. The business model concept is 

increasingly used for explaining the differences in activity indices of enterprises which operate in 

the same industry. Scientists focus attention on managing of the enterprise business model through 

the prism of business processes. 

Among the most important studies which highlight certain aspects of the theory and 

practice of assessment the effectiveness of the business model and business processes, works of 

such researchers as V. Aksonov [1], V. Elyferov [2], T. Kochetkova, S. Horynova [3], F. Cosenz, 

G. Noto [4], P. Groumpos [5], M. Kataev [6], D. Teece [7], Y. Lyandau [8], T. Popova [9], E. 

Kurucz [10], A. Lemańska-Majdzik and M. Okręglicka [11], O. Fjeldstad and C. Snow [12], M. 

Heikkilä [13], V. Simonova [14], S. Lambert and R. Davidson [15], C. Zott and R. Amit [16] and 

many others should be noted. Existing developments of theoretical and methodological character 

consider the enterprise business model from different aspects; it leads to the lack of clear and 

common view on assessment technique which is related to the development of modern methods 

and models for complex assessment the effectiveness of business processes for strategic objectives 

implementation. These existing methodological approaches for assessment the effectiveness of the 

business model in general and specific business processes don’t take into account the industry 

specificity of restaurant business enterprises; it actualizes the necessity for further research in this 

direction. That is why the weight of outlined range of problems increases on the theoretical and 

practical levels. 

The purpose of the research paper is improving of methodological toolkit for assessment the 

effectiveness of business model management of restaurant business enterprise for determining the 

main ways of value retention and profitability improving. For achieving the purpose of the research 

paper the peculiarities of its realization are grounded with taking into account the specificity of 

restaurant business enterprises’ activity. 

Research Results. The research of works of foreign and our country experts in business 

modeling allows establishing that the assessment of the effectiveness of business processes 

management of restaurant business enterprise’s existing business model is comprehensive process 

of all its components assessment, including methods of quantitative and qualitative assessment and 

differential comparison of processes’ component with standards. Determining of the level of 

efficiency management of business process of existing business model of the restaurant business 

enterprise can not be fully described by the classic business models with taking into account the 

specificity of restaurant business enterprises. 

On the base of analysis of numerous scientific developments, for example: V. Aksonov [1], 

V. Elyferov [2], T. Kochetkova [3], P. Groumpos [5], Y. Lyandau [8], T. Popova [9], S. Slywotzky 

[17], S. Shanyhin [18], A. Chuvashova [19] it is determined that the most of the scientific and 

methodological approaches to assessing of enterprise business processes base on financial indices, 

but this approach, in our view, limits the potential possibilities for improving the management level 

of all components of the business model of restaurant business enterprise, including those which 

have ability to indirectly profit generating. 

The choice of three key groups for assessment the management efficiency of components 

(business processes) of restaurant business enterprises business models was argued in previous 

theoretical studies including invariance of approaches to classification of enterprises business 

processes, depending on the group of factors and with taking into account industry specifics of 

restaurant business enterprises. These three groups are Kvp — production of culinary products and 

services (the system of value creation), Krp — sale of culinary products and services (the system of 

supply creation) and Kop — organization of culinary products and services consumption (the system 

of customer value creation), including the main structure-formed criteria of the business process 

efficiency: R — efficiency, Q — quality and T — time, because the level of the business process 

component always depends on the selected criteria despite the importance of the business process 

component. 
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The author formed assessment model of efficient management for business model 

components on the base of summarizing the above listed features and parametric criteria of forming 

of business model components of restaurant business enterprises (fig. 1). 

 
Fig. 1. Model of the assessment of management effectiveness level of business model components  

for restaurant business enterprise at the time 
Source: Compiled by the author 

 

Three main key business processes K {Kvp  Krp Kop} which are typical for the restaurant 

business enterprises were taking into account during this model developing. The list of rules was 

established under these conditions; 1)   each   process   K  {Tvp,  Trp, Top}   has   its   own  duration  

Ti = Ti 2 - Ti1. Standard duration of the process of business process management changes under the 

influence of factors on the value ±ΔTij (leading or lagging of the regulatory plan). Thus, the 

duration   of    the   business   process   is    defined    as     Ti = Ti 2- Ti1 ±ΔGtj;     2) each   process  

K {Qvp,Qrp, Qop} has its own regulatory quality. Standard quality of the process of business 

process management changes under the influence of factors on the value ±ΔGqj (leading or lagging 

of the regulatory plan). Total  quality  level  of  all  business  processes  management  is  defined  as  

Q=Σ K {Kvp, Krp,Kop}→1; 3) each business process has its own regulatory efficiency Rn. The 

regulatory efficiency of the process of business process management changes under the influence of 

factors on the value ±ΔGrj (positive, negative and zero values). The total value of each process is 

defined as K {Rvp,Rrp, Rop} = Rn ±ΔGij. It should be noted that the technology of modeling 

process realization can be phased or parallel, but independently of management technique its 

efficiency always defines effectiveness, quality and durability of the business process. Thus, the 

structure-formed criteria of the business model components management of the restaurant business 

enterprise mathematically can be described as differential model (formula 1): 
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Express analysis for assessment system formation, for example, by N. A. Dubinina and V. 

V. Uskov [20] and coefficient method of analysis for the mathematical interpretation of the values, 

for example, by M. A. Kushner [21] were used for operational assessment the level of management 

efficiency of the business model components of restaurant business enterprise and criteria of their 

formation. The express analysis result is the system of structure-formed criteria of management 

efficiency of the business model components of restaurant business enterprise (Fig. 2). 
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Data for empirical research can be obtained through questionnaires and interviews [22, 23], 

the use of statistical data, financial statements of restaurant business entities, online resources on the 

activities of restaurant business enterprises [24] etc. 

 

 
Fig. 2. The assessment system of structure-formed criteria of management efficiency  

of the business model components of the restaurant business enterprise 
Source: Compiled by the author 

 

Information base of State Statistics Committee of Ukraine, indices of statistical and financial 

reporting of restaurant business enterprises, Internet resources information and specialized 

publications on reviewing restaurant business market are initial data for calculation and assessment 

of analytical indices of management efficiency of the business model components of the restaurant 

business enterprise. Also it should be noted that the method of indices fixing, the use peculiarities of 

which are presented in the work, for example, by T. G. Emel'yanenko and A. V. Zberovskij [25] is 

used for standardization of obtained data. 

Management efficiency of each business model component of the restaurant business 

enterprise is defined as the deviation of the current management level from its regulative (reference) 

value (formula 2): 
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The overall level of management efficiency of the business model components of the 

restaurant business enterprise is determined by the formula 3 which is presented below: 

3  
TQRkomp

                                                      (3) 

Generalized integral index is calculated by the above algorithm (table 1) allows to make the 

conclusion about the level of management efficiency of the business model components of the 

restaurant business enterprise. 

R 

R1 R2 R3 R4 

Q1 

Q2 

Q3 
Q4 

Q 
T1 T2 T3 T4 

R1 – the business process profitability; R2  – the business process fund capacity; R3  – 

turnover coefficient of current assets; R4  – coefficient of the plan fulfilment of business 

process cost; Q1 – level of customer satisfaction; Q2  – coefficient of complaints about the 
dishes quality; Q3 – coefficient of dishes production defects; Q4 – the number of orders 

returning;   T1  –efficiency coefficient of the business process; T2   – expenditures of time for 

one customer coefficient; T3  – coefficient of expenditures of time for business process; T4 – 

business process functions’ backup coefficient 

Operational level 
of decision making 

Tactical level of 
decision making 

Strategic level of 
decision making 
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Tab. 1  

Intervals of the scale of effectiveness level assessment of business model components management 

for the restaurant business enterprise  
The integral index of the 

assessment level of 

enterprise business process 

management 

Qualitative 

management 

assessment 

Qualitative characteristic 

0,3≤komp
≤0,5 

Critical 
management 

unefficiency 

Management imbalance between the business model 
components, imbalance is occurred, management should 

develop measures for improving the business process value 

0,51≤komp
≤0,70 

Allowable 

management 

efficiency 

Components management is in an acceptable range, the 

deterioration of one component does not impact on the overall 

index of efficiency, but management must constantly monitor 

the state of the balance of business processes and limit of their 

divergency 

komp
≥0,71 High  management 

efficiency 

The quality of business processes management is on high 

level, balanced development of all components is occurred, 

values approach to maximum 
Source: Compiled by the author 

 

It is necessary to take into account the processes’ problem zones during the process of 

analyzing the components of the business model of the restaurant business enterprise. It is necessary 

to investigate in details business processes of enterprises with higher level of efficiency or standard 

for identifying potential reserves of growth and new values for business processes optimization for 

deeper analysis of «bottlenecks» according to business model components. 

So long as economic processes are constantly changing, new technologies come into 

existence and new approaches to management form, it is logical that traditional business models 

become obsolete. It is generally accepted fact that the product develops cyclic in the market, it goes 

through the stage of growth and aging, business model of the enterprises goes through the same way 

of developing. Value migration arises when the mechanism of the interconnection between the 

business model of the restaurant business enterprise and consumer ceases to operate effectively. The 

value begins to migrate from old to new business models which are better able to meet the most 

pressing needs of clients, for example, by A. Slyvotsky [17] The value does not disappear, it just 

moves sometimes very quickly to new activities and competencies and new business models, which 

can earn more because of their superiority in the ability to meet consumers’ needs. In some cases, 

consumers are the only ones who benefit from this process because business models which operate 

in the market at the moment meet their needs, without prices and profit increasing. 

Branch of restaurant industry is inseparably linked with the creation and retention of value 

supply. In this context, the view of A. Slyvotsky [17] should be completely supported, he states: «... 

the consumer makes choice on the base of own priorities. This choice determines the development 

of potential value for the business for which this consumer is customer. The value is shared by 

different business models at any given time, depending on this choice. Choice occurs when the 

consumers’ priorities change and new business models offer them new options». 

The use of such approach for assessment the efficiency of the business model of the 

restaurant business enterprise makes possible identifying the way and speed of value creating and 

retaining because strategic guidelines of development change depending on business value change. 

Retention value coefficient for restaurant business enterprise is calculated by the formula 4: 

D

IWN
U

bmAA

v


                                                           (4) 

where Uv — retention value coefficient for restaurant business enterprise; NA — sum of 

enterprise net assets; WA — profitability of enterprise assets; Ibm — business processes stability 

index; D — turnover of restaurant business enterprise. 

It is noted that the calculated index should be better considered interactive for observing the 

trends of the existing business model value migration of the restaurant business enterprise. 
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Matrix approach according to parametric graduation of two components — retention value 

coefficient and integral index of assessing the level of business process management of the 

enterprise is proposed to use for determining the overall level of management efficiency of active 

business model of restaurant business enterprise (Figure 3). 

 
Fig. 3. Matrix of determining the overall level of management efficiency of restaurant business enterprise business model 

Source: Compiled by the author 
 

During the study it is found that the level of effective business process management, the 

ability to value retaining, ways of competitive growth reserves determining should be taken into 

account for identifying the most effective way of optimization the current business model of the 

restaurant business enterprise. The choice of optimization alternatives for improving of the business 

model of the enterprise becomes possible after obtaining of such information. 

Conclusions. The advantage of the proposed approach to assessment the management 

efficiency of the business model components and their value for the restaurant business enterprise is 

the constant monitoring of «bottlenecks» which will provide reducing the time lag between the 

current situation and strategic decision making. The further studies lie in developing of 

comprehensive methodological toolkit assessment of innovation activity of restaurant business 

enterprise with the aim of determining the target vectors of its renovation or transformation. 
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MODELS OF FORECASTING IN THE MECHANISM OF EARLY INFORMING AND 

PREVENTION OF FINANCIAL CRISES IN CORPORATE SYSTEMS 
Abstract. The paper is devoted to the problem of preventing financial crises in corporate 

systems, whose activities are becoming more and more complex in the context of globalization. The 
mechanism of early informing and crisis prevention in corporate systems is proposed, and includes 
five main modules: an analysis of the financial condition of the corporation, an analysis of the 
financial condition of subsidiaries, an evaluation of the impact of the financial crisis on a subsidiary 
on the threat of bankruptcy of the corporation as a whole, forecasting the financial condition of 
subsidiaries and corporation as a whole, anti-crisis management. The first four modules of the 
mechanism are the modules of implementation of proactive crisis management in the corporation, 
aimed at preventing the emergence of a crisis state, both in individual elements and in the corporate 
system as a whole. The fifth module is used in conditions of the current negative estimation of the 
financial condition of the corporation, and it is a "response" to existing crisis processes and 
phenomena in the corporation. After its implementation during the process of monitoring of the 
financial condition, proactive control modules are started to be used to allow early diagnosis and to 
prevent a crisis state. Particular attention is paid to such modules of proactive management as the 
evaluation of the impact of financial crises of subsidiaries on bankruptcy of the corporations as a 
whole and forecasting financial crises. A model basis for these two modules was developed. Neural 
networks, the mathematical apparatus of fuzzy logic, and the Caterpillar method were used for 
developing the models of estimation of the crisis threat in the corporate system. The developed set 
of models allowed to estimate the threat of financial crises in the parent enterprise and in the 
subsidiaries of the corporation, not only in the current but also in the perspective periods. The 
obtained results indicate that the financial condition of the investigated corporation is characterized 
by low level of the bankruptcy threat. Along with this, there is an increase in the threat of 
bankruptcy in a number of subsidiaries in the perspective period and the strong impact of local 
crises on the financial position of the corporation as a whole. The latter leads to the need of 
implementation of the anti-crisis measures in the corporate structure. An adequate tool for choosing 
anti-crisis measures and developing scenarios for the implementation of the anti-crisis management 
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strategy is simulation modelling based on the concept of system dynamics. 
Keywords: corporate system, financial crisis, prevention, forecasting, neuro-fuzzy models, 

«caterpillar» method. 
GEL Classification: C45, G01 
Formulas: 0; fig.: 3; tabl.: 3; bibl.: 14. 
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МОДЕЛІ ПРОГНОЗУВАННЯ В МЕХАНІЗМІ РАННЬОГО ІНФОРМУВАННЯ І 

ПОПЕРЕДЖЕННЯ ФІНАНСОВИХ КРИЗ  
У КОРПОРАТИВНИХ СИСТЕМАХ 

Анотація. Розглядається проблема запобігання фінансовим кризам у корпоративних 
системах, діяльність яких стає дедалі складнішою в контексті глобалізації. Запропоновано 
механізм раннього інформування і попередження криз у корпоративних системах, який 
включає п’ять основних модулів: аналіз фінансового стану корпорації, аналіз фінансового 
стану дочірніх підприємств, оцінка впливу фінансової кризи на дочірньому підприємстві на 
загрозу банкрутства корпорації в цілому, прогнозування фінансового стану дочірніх 
підприємств і корпорації в цілому, антикризове управління. Перші чотири модулі механізму 
є модулями реалізації проактивного антикризового управління в корпорації, спрямованого на 
недопущення появи кризового стану як в окремих елементах, так і корпоративної системі в 
цілому. П’ятий модуль використовується при поточній негативній оцінці стану корпорації і є 
«реакцією» на вже наявні кризові процеси і явища в корпорації. Після його реалізації у 
процесі моніторингу стану застосовуються модулі проактивного управління, що дозволяють 
здійснювати ранню діагностику і попереджати кризовий стан. Особливу увагу приділено 
таким модулям проактивного управління, як оцінка впливу фінансових криз дочірніх 
компаній на банкрутство корпорацій у цілому, прогнозування фінансових криз. Розроблено 
модельний базис цих двох модулів. Для побудови моделей оцінки загрози кризи 
корпоративної системи використовуються нейронні мережі, математичний апарат нечіткої 
логіки, метод «Caterpillar». Розроблений комплекс моделей дозволив оцінити загрозу 
формування фінансових криз на головному і дочірніх підприємствах корпорації не тільки в 
поточному періоді, а й у перспективному. Отримані результати свідчать, що фінансовий стан 
досліджуваної корпорації характеризується низьким рівнем загрози банкрутства. Поряд із 
цим спостерігається посилення загрози банкрутства на низці дочірніх підприємств у 
перспективному періоді і сильний вплив локальних криз на фінансовий стан корпорації в 
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цілому. Останнє призводить до необхідності здійснення антикризових заходів у 
корпоративній структурі. Адекватним інструментом вибору антикризових заходів і 
формування сценаріїв реалізації стратегії антикризового управління є імітаційне 
моделювання, засноване на концепції системної динаміки.  

Ключові слова: корпоративна система, фінансова криза, попередження, 
прогнозування, нейрон-нечіткі моделі, метод «Гусениця». 

Формул: 0; рис.: 3; табл.: 3; бібл.: 14. 
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МОДЕЛИ ПРОГНОЗИРОВАНИЯ В МЕХАНИЗМЕ РАННЕГО ИНФОРМИРОВАНИЯ  
И ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ ФИНАНСОВЫХ КРИЗИСОВ  

В КОРПОРАТИВНЫХ СИСТЕМАХ 
Аннотация. Рассматривается проблема предупреждения финансовых кризисов в 

корпоративных системах, деятельность которых становится все более сложной в контексте 
глобализации. Особое внимание уделяется оценке влияния финансовых кризисов дочерних 
компаний на банкротство корпораций в целом. Для оценки угрозы кризисов в корпоративной 
системе используются нейронные сети, математический аппарат нечеткой логики, метод 
«Caterpillar».  

Ключевые слова: корпоративная система, финансовый кризис, предупреждение, 
прогнозирование, нейро-нечеткие модели, метод «Гусеница» 

Формул: 0; рис.: 3; табл.: 3; библ.: 14. 
 
Introduction. By the results of the first quarter of 2017, 26.6% of enterprises are 

unprofitable. The most severe financial crisis situation is in the corporate sector of Ukrainian 
economy. In particular, the share of unprofitable enterprises in this sector is 34%; the amount of 
losses is 97 795 million UAH (i.e. more than 60% of pre-tax profits received by corporations). 
Along with this, the intensification of the financial crisis in corporate structures leads to significant 
negative social and economic consequences. Thus, Ukrainian corporations accounts 67% share of 
the entire employment and more than 80% of the volume of products sold (goods, services). 

The current trends actualize the problem of finding the effective tools for preventing 
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financial crises in corporate systems, in particular, through the implementation of the mechanisms 
for early warning and crisis prevention, which are based on the principles of proactive management. 
The implementation of such mechanisms into the financial activities of corporations allows timely 
diagnosis of negative events and processes, developing appropriate effective management decisions, 
determining the optimal amount of reserves and preventing asynchrony in financial flows of 
corporate structures. 

Literature review and the problem statement. Problems of development of model basis of 
the mechanisms of early warning and prevention of crises are widely sanctified in scientific 
publications. In the works of Javier De Andres, Pedro Lorca, Francisco Javier de Cos Juez, 
Fernando Sánchez-Lasheras (2011), Ning Chen, Bernardete Ribeiro, Armando Vieira, An Chen 
(2013), a method of fuzzy c-means and self-organizing maps of Kohonen are used to classify 
financial situations and to choose differentiated strategies for financial stabilization. Researches 
presented in the works of Ko, Yu-Chien (2017), Matviychuk A.V. (2010), Li S. (2014), Brezigar-
Masten A., Masten I. (2012), Klebanova T.S., Chahovets L.O., Panasenko O.V. (2011), Zarei M., 
Rabiee M., Zanganeh T. (2011), Bahia I. (2013) consider the application of methods of discriminant 
analysis, logit, probit analysis, neural network modelling, fuzzy logic theory for identifying and 
forecasting the class of financial situations of the enterprise.  

Crisis development tendencies led to a wide dissemination of researches related to the 
justification of the financial strategy and the optimization of the financial performance of the 
enterprise in the conditions of threats. Zelenkov Yuri, Fedorova Elena, Cherkizov Dmitry (2017), 
Niccolò Gordini (2014) proposed to use genetic algorithms to optimize the parameters of the 
financial strategy in order to prevent the transition of enterprises to a class of financial crisis 
(bankruptcy). Combined optimization and simulation models of financial activity are considered in 
the works of Klebanova T.S., Guryanova L.S., Kononov O.J. (2006), Barannikov V.V. (2008). The 
suggested in the above-mentioned works set of models allows analyzing the financial flows 
considering managerial influences; determining the optimal production plan; determining the 
system of strategic standards of financial activities that ensure the sustainable operation and 
development of the enterprise considering the effect of threats. 

Summarizing the above analysis, it is necessary to note the unconditional promise of 
applying the approaches proposed by the authors in choosing the most significant factors that affect 
the probability of bankruptcy of enterprises; of the methods for assessing the threat of crisis forming 
at enterprises; in development of anti-crisis policy of enterprises; in implementation of econometric 
modelling in the process of financial analysis, etc. But in the works mentioned above, insufficient 
attention is paid to the problem of the complex improvement of the financial management system of 
corporations. In most cases, the central issue is the development and implementation of tools for 
local diagnosis of crisis phenomena in individual enterprises. The issues of evaluating the impact of 
local financial crises on the financial state of the corporate structure as a whole, of predicting the 
financial crises of the corporate structure with the aim of preventing or localizing the consequences 
are poorly considered. Due to this, the development of a model basis of the mechanisms of early 
warning and crisis prevention in corporate systems is an urgent way to improve the efficiency of 
financial activities of corporations. 

Research results. The conceptual scheme of the proposed mechanism of early warning and 
crises prevention in corporate systems is shown on Fig. 1 and includes these main modules: Module 
1. Analysis of the financial condition of the corporation; Module 2. Analysis of the financial 
condition of subsidiaries; Module 3. Evaluation of the impact of the financial crisis at the 
subsidiaries on the threat of bankruptcy of the corporation; Module 4. Forecasting the financial 
condition of subsidiaries and of corporation as a whole; Module 5. Anti-crisis management. 
Modules 1-4 of the scheme (Fig. 1) are the blocks of implementing of proactive anti-crisis 
management in a corporation which is aimed at preventing the emergence of a crisis state, both in 
individual elements and the corporate system as a whole. Module 5 is used in conditions of current 
negative estimation of the state of the corporation, and it is a "reaction" to the already existing crisis 
processes and events in the corporation. After its implementation, in the process of monitoring the 
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financial condition, proactive control modules are used, allowing early diagnostics and preventing a 
crisis state. Further in the research the main emphasis is made on the features of the development of 
forecasting models that support the principles of proactive management (models M3-M4).These 
models were tested in the activities of the parent enterprise of the agricultural corporation and of its 
5 subsidiaries. Models M3-M4 are developed on the basis of data from the parent enterprise and 
subsidiaries of investigated corporate structure over the past fifteen years. 

In accordance with the proposed conceptual scheme (Fig. 1), the third module assesses the 
impact of the threats of crisis forming at subsidiaries on the probability of bankruptcy of the 
corporation as a whole. As it was said above, the mathematical apparatus of fuzzy logic is used to 
construct the M3 model. Denote by V a complex indicator of the degree of influence of 
subsidiary’s financial condition on the overall corporation’s condition. The higher value of the V - 
the  higher  the  degree  of  influence.  This  complex indicator takes values in the range from 0 to 1.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig. 1. Conceptual scheme of the mechanism of early warning and crisis prevention in corporate systems 
 

Methods of research Model basis 
Module 1. Analysis of the financial condition of the corporation 

1.1. Formation of a well-grounded information space 
1.2. Estimation of the threat of financial crisis 
1.3. Identifying the crisis class 
1.4. Assessment of the scale and possible 
consequences of the intensification of crisis events,  
of the threat and of timing of the emergence  
of a bankruptcy situation 

 

M1. Model of 
estimation of the 
threat of financial 

crisis in 
corporation 

Module 2. Analysis of the financial condition of subsidiaries 

 
2.1. Estimation of the threat of financial crisis 
2.2. Identification of the crisis class, determination of 
deviations from planned values Neuro-fuzzy 

networks 

M2. Model of 
estimation of the 
threat of financial 

crisis at subsidiaries 

Module 4. Forecasting the financial condition 
 of the subsidiaries and the corporation as a whole 

4.1. Diagnostics of financial indicators 
4.2. Synthesis of levels, estimation of forecast quality 
4.3. Estimation of the threat of financial crisis at 
subsidiaries and corporation as a whole in the 
prospective period 

Caterpillar 
method M4. Models of 

forecasting the 
financial 

alternatives 

Module 5. Anti-crisis management (AM) 

5.1. Development of the scheme of AM 
5.2. Determination of optimal anti-crisis measures 
5.3. Assessment of the quality of activities 

Methods of 
decision making 

Additive 
convolution 
Simulation 
modelling 

System 
dynamics 

М5. Model of 
selection of 

optimal anticrisis 
measures 

Module 3. Evaluation of the impact of the financial crisis at 
subsidiaries on the threat of bankruptcy of the corporation 

3.1. Analysis of the nature of the relationship 
between subsidiaries and parent enterprises, of 
financial flows 
3.2. Formation of linguistic terms and recognition rules 
3.3. Calculation of the value of impact of  
subsidiaries’ crises on the threat of bankruptcy of the 
corporation 

Mathematical 
apparatus of 
fuzzy logic 

 

M3. Model of 
Evaluation of the 

impact of financial 
events at subsidiaries 
on financial condition 

of the corporation 

Modules of the mechanism 

 
Expert analysis 
Methods of 
multiple choice 
Neuro-fuzzy 
networks 

307



The system of indicators for evaluation the impact of crisis threat at subsidiaries on the financial 
condition of the corporation as a whole was selected on the basis of an analysis of corporate 
performance and statistics of bankruptcy procedures. This system of indicators includes: X1 – the  
share of subsidiary’s revenue in the corporation; X2 – the  nature of production links; X3 – the  
presence of subsidiary’s granddaughter companies; Х4 – the  share of subsidiary’s authorized 
capital in the corporation; Х5 – the share of external accounts payable. Herewith, the factor "X2" 
can take one of three values: "0" – with the object type of the production structure (if an enterprise 
produces and sells finished products independently, and does not transfer its products to the 
following enterprises in the chain of production of the corporation’s finished products) "1" – with 
the technological type (if the enterprise produces the products which are necessary for the ordinary 
production of another enterprise in the corporation),"2" – with a mixed type. Factor "X3" can take 
two values: "0" – if the enterprise does not have subsidiaries; "1" – if it has. 

The set of membership functions (of a trapezoidal type) of complex indicator V is given as 
follows: 

μv1=(0; 0; 0.15; 0.25); 
μv2=(0.15; 0.25; 0.35; 0.45); 
μv3=(0.35; 0.45; 0.55; 0.65); 
μv4=(0.55; 0.65; 0.75; 0.85); 

μv5=(0.75; 0.85; 1; 1), 
where μv1-5 are the membership functions of the indicator V, which correspond to all variants of 
the corporation’s dependence on subsidiary: from almost its absence (μv1) to the maximum (μv5). 

For the chosen indicators of the financial condition of the enterprise Xi, the linguistic 
variables Li "Level of indicator Xi" were set (5 subsets of levels from "very low" to "very high"). 
The levels of the values of the selected indicators and the corresponding membership functions are 
shown in Table 1.  

 
Table 1 

Rules for recognizing the degree of influence of the threat of the emergence  
of crisis events at the subsidiaries on the bankruptcy of a corporation 

Value Range Degree of influence The membership function 
0<=V<=0.075 Very low (V1) 1 

0.075<V<0.125 Very low (V1) μ1=10*(0.25-V) 
 Low (V2) μ2=1- μ1 

0.125<=V<=0.17 Low (V2) 1 
0.17<V<0.2 Low (V2) μ2=10*(0.45-V) 

 Medium (V3) μ3=1- μ2 
0.2<=V<=0.35 Medium (V3) 1 

0.35<V<0.4 Medium (V3) μ3=10*(0.65-V) 
 High (V4) μ4=1- μ3 

0.4<=V<=0.6 High (V4) 1 
0.6<V<0.65 High (V4) μ4=10*(0.85-V) 

 Very high (V5) μ5=1- μ4 
0.65<=V<=1 Very high (V5) 1 

 
The calculated values of the complex indicator of the degree of influence of threats to the 

formation of crisis events at the subsidiaries on the financial condition of the corporation as a whole 
are presented in Table. 2. 
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Table 2 
Recognition of the degree of influence of enterprises on the financial condition of the corporation 

Enterprise Value of V Degree of influence The membership 
function 

Enterprise №1 0,57 High 1 
Enterprise №2 0,43 High 1 
Enterprise №3 

0,23 Medium 1 

Enterprise №4 
0,37 Medium 0,13 

High 0,87 
Enterprise №5 0,24 Medium 1 

 
As can be seen from Table 2, all five investigated subsidiaries of the have a significant 

impact on the financial condition of the corporate structure as a whole. Enterprise No. 1 is the core 
of the entire corporation. This enterprise accounts for 70% of the total corporate revenues. 
Enterprise No. 2 ranks second in this indicator, but it shows a significant increase in production and 
sales of products over the past few years. Enterprises No. 3-5 occupy a small share in the 
corporation’s revenues. The main goal of incorporating these enterprises into the corporate structure 
is to provide the leading enterprises with the necessary raw materials: different grains and sugar. 
Deepening the crisis at one of these enterprises will necessarily affect the activities of the two main 
profitable factories of the corporation, and this, in turn, will provoke the deterioration of the 
financial condition of the whole corporation. 

Thus, the constructed model allows to adequately evaluate the impact of the crisis threat at 
subsidiaries on the corporation condition. Based on the results of modelling, all enterprises have a 
significant impact on the financial condition of the corporation. Taking into account the fact that the 
threat of bankruptcy of the enterprise No. 4 is very high based on the results of the simulation of the 
crises threat estimation at subsidiaries, then the efficiency of this particular subsidiary should be 
given the greatest attention by the corporation management. In order to adequately assess the 
possible threats to the corporation, it is necessary to predict the future condition of each subsidiary 
and how the forecasted situation at subsidiaries will affect the financial condition of the corporation 
as a whole. 

In the fourth module (Fig. 1), the construction of models of forecasting the financial 
indicators (model M4) is carried out. As already mentioned above, the "Caterpillar" method is used 
as a tool for forecasting. The choice of this method for studying the structure of time series is 
explained by the fact that it combines the advantages of many other methods, in particular, Fourier 
analysis and regression analysis. The essence of the method consists in converting one-dimensional 
series into multidimensional using one-parameter displacement procedure; in study of the obtained 
multidimensional trajectory on the basis of analysis of the principal components (singular 
decomposition); in recovery (approximation) of the series for selected main components. 

Forecasting using the caterpillar method was carried out in Caterpillarssa 3.4 software 
package. Note that realization of the method was carried out simultaneously for all series (X1-X5), 
as they have the same dimension. This program allows conducting multi-dimensional research. 

Based on the results of the analysis of the chart of the initial series of financial indicators of 
enterprise No. 1 and of the series of average covariances, it was concluded that the series have an 
annual periodicity, that is, the length of the track must be a multiple of 12. For this case, it is 
advisable to select a track length of 4. A centering procedure was also carried out. 

For the analysis of the principal components (PC), in the caterpillar method analysis of the 
characteristics of eigenvalues and eigenfunctions of the covariance matrix is used. One-dimensional 
graphs of the eigenfunctions and of PC are shown on Fig. 2.  
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а) of eigenfunctions          b) of principal components 

Fig.. 2. One-dimensional graphs of eigenfunctions and PC 
 

Based on the results of visual analysis of one-dimensional graphs (Fig. 3), it is impossible to 
infer whether a certain PC is a component of the trend. That is, all pairs of PC can be regarded both 
as a trend and as a low-frequency component. The most obvious is the presence of a semiannual 
(PC 3-6) periodicity. 

To facilitate the partitioning of PC into pairs, two-dimensional graphs of eigenvectors and of 
principal components are used (Fig. 3).  

 
а) of eigenfunctions                 b) of principal components 
Fig. 3. Two-dimensional graphs of eigenfunctions and PC 

 
Similarly, models of time series of financial indicators X1-X5 for enterprises N2-N5 were 

constructed. The mean absolute percentage error of approximation for the time series of enterprise 
N1 indicators X1-X5 equals appropriately 7.78%; 2.15%; 2.59%; 1.80%; 5.70%, which allows us to 
speak about high accuracy of the forecast. The obtained results made it possible to conclude about 
the effectiveness of the application of the caterpillar method in forecasting the financial activity of 
corporations. 

The obtained forecast values were considered as initial data in estimation of the threat of 
crises forming in the prospective period based on neural-fuzzy models. The results of modelling for 
all subsidiaries and corporation as a whole are given in Table 3.  

 
Table 3 

Forecasted values of the threat of financial crises forming in the corporate system 

Enterprise Retrospective 
value 

Forecasted value 
Pessimistic Realistic Optimistic 

Enterprise №1 -0,320 -0,216 -0,535 -0,623 
Enterprise №2 0,513 0,495 0,501 0,374 
Enterprise №3 0,481 0,757 0,735 0,565 
Enterprise №4 1,337 1,241 1,031 0,839 
Enterprise №5 0,000 -0,163 -0,188 -0,189 

Corporation as a 
whole -0,541 0,396 0,113 -0,182 

 
As can be seen from the table 3, the financial condition of the corporation as a whole will 

significantly worsen: the estimation of the threat of forming the financial crises will increase from -
0.541 to 0.396 according to the pessimistic forecast and to -0.182 in the optimistic scenario. 

Thus, based on the results of the simulation, it can be concluded that the current financial 
condition of the corporation is characterized by a very low threat of a crisis, but at the same time, 
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some of the subsidiaries of the corporation have a significant threat of bankruptcy. This can lead to 
a significant deterioration in the financial condition of the corporation as a whole in the prospective 
period, which was proved by constructed forecasting models. The current situation requires the 
development of preventive measures and optimization of the financial performance of subsidiaries, 
which will ensure the sustainable functioning of the corporate structure as a whole. 

Summary and Concluding Remarks. The conducted researches allowed to conclude the 
following: 

the possibilities of using the methods of fuzzy logic theory to evaluate the impact of the 
financial crisis at the subsidiaries on the financial condition of the corporation as a whole are 
explored. The system of variables is grounded, the rules of fuzzy inference are developed. 
Approbation of the model on the data of the corporation under investigation shows the effectiveness 
of the proposed approach, which allows to obtain a quantitative and qualitative evaluation of the 
impact of the threat of the forming of local crises on the stability of the corporate structure as a 
whole; 

models for forecasting financial indicators of enterprises of the corporate system based on 
the "Caterpillar" method have been developed. This method allows making better reconstruction of 
the time series, providing higher forecast accuracy in a complex data structure; 

developed on the basis of fuzzy logic methods, neural networks, the "Caterpillar" method set 
of models for estimation the financial condition of corporate systems allows to use the fuzzy rules 
to estimate the threat of financial crisis forming at the parent and subsidiary enterprises of the 
corporation, not only in the current but also in the prospective period. The obtained results indicate 
the increased threat of bankruptcy at a number of subsidiaries in the prospective period and the 
strong impact of local crises on the financial condition of the corporation as a whole. This leads to 
the need to optimize the parameters of the financial activity of subsidiaries in order to ensure the 
sustainable functioning of the corporate structure. 
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FORECASTING CARGO DEPARTURE 
BY RAILWAY TRANSPORT TAKING INTO ACCOUNT ECONOMIC CHANGES IN 

UKRAINE 
Abstract. The article analyzes the forecast of transportation of coal by rail (as a cargo with 

the most specific weight in the structure of transportation) with the help of the proposed 
autoregressive model of growth, taking into account economic changes in Ukraine. It was also 
proved that the volumes of transportation of goods by rail are closely related to the volumes of 
production of industrial goods and agricultural products. The volume of goods shipment by rail is 
characterized by close relationship with the output of production of industrial and agricultural 
goods. The forecast of departure of coal by rail was developed in the article (as cargo with the 
highest share in the overall cargo turnover) on the basis of autoregressive model of growth 
considering economical changes in Ukraine. Taking into account the experience of international 
countries, ensuring the efficient operation of the rail transport operation is possible only on the basis 
of developing a forecast of its activities. This will allow to find a reserve for its transportation and 
throughput. Informational and methodological basis for the article is publications of scientists doing 
research in the field in question, materials of periodicals and Internet sources. Taking into account 
the country’s production potential for the study of economic development of both rail transport as a 
whole and its separate lines, including those with low activity, the authors developed a model of 
economic growth for both the gross domestic product as a whole and for individual branches the 
current economic structure of Ukraine, especially for rail transport. The quality of available 
statistical information influences significantly not only the process of parameterization, but also the 
quality of the model and the results of the whole modelling process. The information on the 
dynamics of economic features is used. It is represented in the form of time series of indicators. 
Time series of this economic variable is a sequence of values, measured at regular time intervals 
during the analyzed period. According to the results, the turnover of Ukrainian railways (including 
low-intensity lines) will decrease in subsequent years. This is due to a decrease in production in 
many sectors of the economy. At the same time, the achieved results should be taken into account in 
the operational model of railways in the future. 

Keywords: railway transport, structure of cargo, autocorrelation function, forecast, 
economic development. 
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ПРОГНОЗУВАННЯ ПЕРЕВЕЗЕНЬ ВАНТАЖІВ 

ЗАЛІЗНИЧНИМ ТРАНСПОРТОМ  
З УРАХУВАННЯМ ЕКОНОМІЧНИХ ЗМІН В УКРАЇНІ 

Анотація. Розроблено прогноз перевезень вугілля залізничним транспортом (як 
вантажу з найбільшою питомою вагою в структурі перевезень) за допомогою запропонованої 
автокореляційної моделі зростання, з урахуванням економічних змін в Україні. Також 
доведено, що обсяги перевезень вантажів залізничним транспортом тісно пов’язані з 
обсягами випуску промислових товарів і сільськогосподарської продукції. У статті зроблено 
прогноз перевезень вугілля залізничним транспортом (як вантажу з найбільшою питомою 
вагою в структурі перевезень) за допомогою запропонованої автокореляційної моделі 
зростання, з урахуванням економічних змін в Україні. Враховуючи досвід міжнародних 
країн, забезпечення ефективного функціонування роботи залізничного транспорту можливе 
лише на основі розробки прогнозу його діяльності. Це дасть можливість виявити резерв його 
перевізної та пропускної потужності. Інформаційно-методологічною основою даної статті є 
публікації вчених, що проводять дослідження в даній галузі, матеріали періодичних видань 
та джерела Інтернету. Враховуючи виробничий потенціал країни для вивчення економічного 
розвитку як залізничного транспорту в цілому, так і окремих його ліній, в тому числі, тих, що 
мають низький рівень активності, авторами розроблена модель економічного зростання як 
для валового внутрішнього продукту в цілому, так і для окремих галузей поточної 
економічної структури України, особливо для залізничного транспорту. Якість доступної 
статистичної інформації значно впливає не тільки на процес параметризації, але і на якість 
моделі та результати всього процесу моделювання. В статті використовується інформація 
про динаміку економічних характеристик, що представлена у вигляді часових рядів 
показників. Часові ряди цієї економічної змінної є послідовністю значень, виміряних за 
регулярні часові інтервали протягом аналізованого періоду. Згідно отриманих результатів, 
вантажообіг українських залізних доріг (включаючи лінії з низькою інтенсивністю) в 
наступні роки скоротиться. Це зумовлено зменшенням виробництва у багатьох галузях 
економіки. Одночасно досягнуті результати слід враховувати в макеті операційної діяльності 
залізниць у майбутньому. 

Ключові слова: залізничний транспорт, структура вантажів, автокореляційна модель, 
прогноз, економічне зростання. 

Формул: 3; рис.: 7, табл.: 4, бібл.: 10. 
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ПРОГНОЗИРОВАНИЕ ПЕРЕВОЗОК ГРУЗОВ  
НА ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОМ ТРАНСПОРТЕ  

С УЧЕТОМ ЭКОНОМИЧЕСКИХ ИЗМЕНЕНИЙ В УКРАИНЕ 
Аннотация. Разработан прогноз перевозок угля железнодорожным транспортом (как 

груза с наибольшим удельным весом в структуре перевозок) с помощью предложенной 
автокорреляционной модели роста, с учетом экономических изменений в Украине. Также 
доказано, что объемы перевозок грузов железнодорожным транспортом тесно связаны с 
объемами выпуска промышленных товаров и сельскохозяйственной продукции. В статье 
сделан прогноз перевозок угля железнодорожным транспортом (как груза с наибольшим 
удельным весом в структуре перевозок) с помощью предложенной автокорреляционной 
модели роста, с учетом экономических изменений в Украине. Учитывая опыт 
международных стран, обеспечение эффективного функционирования работы 
железнодорожного транспорта возможно только на основе разработки прогноза его 
деятельности. Это позволит выявить резерв его перевозочной и пропускной мощности. 
Информационно-методологической основой данной статьи являются публикации ученых, 
проводящих исследования в данной области, материалы периодических изданий и источники 
Интернета. Учитывая производственный потенциал страны для изучения экономического 
развития как железнодорожного транспорта в целом, так и отдельных его линий, в том числе, 
имеющих низкий уровень активности, авторами разработана модель экономического роста 
как для валового внутреннего продукта в целом, так и для отдельных отраслей текущей 
экономической структуры Украины, особенно для железнодорожного транспорта. 

Ключевые слова: железнодорожный транспорт, структура грузов, 
автокорреляционная модель, прогноз, экономический рост.  

Формул: 3; рис.: 7; табл.: 4; библ.: 10. 
 
Introduction. Railways are the priority kind of transport in the transport system of Ukraine. 

However, its current state does not meet the required standards. It is characterized by imbalance of 
various activities, lack of efficiency in economic activity and significant level of fixed assets 
depreciation. At present, the question arises concerning its reorganization especially taking into 
account the strategic importance of this sector for economic development of the country. 

Decision-making on strategic development requires understanding the factors influencing 
trends and their changes. The profit from economic activity of railway transport is generated 
through cargo shipments. The main task impacting its further development is the identification of 
key cargo areas of transportation and possible changes in these flows. 
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Changes in GDP cause changes in cargo turnover on transport which should be taken into 
account.  

Actual scientific researches and issues analysis. Informational and methodological basis 
for the article is publications of scientists doing research in the field in question, materials of 
periodicals and Internet sources. The most important apparatus for forecasting cargo departure and 
its turnover on the railway transport is described in the scientific works of E. Aksenov [2012], O. 
Gnenniy [2013], O. Kyrylenko [2014], K. Razumova [2015]. 

The research objective. To study (investigate) the structure of the main cargo departures 
with the aim of forecasting the volumes of transportation service of railway transport, to carry out 
the forecast of cargos shipment taking into account the turbulent state of the national economy of 
Ukraine.  

The quality of available statistical information influences significantly not only the process 
of parameterization, but also the quality of the model and the results of the whole modelling 
process. Realizing the process of forecasting, the information on the dynamics of economic features 
is used. It is represented in the form of time series of indicators. Time series of this economic 
variable is a sequence of values, measured at regular time intervals during the analyzed period. 
Railway transport is a leading transport mode at the market of Ukraine.  

Taking into account the production potential for study of economic development, as for 
railway transport in general, as for separate lines, including those which have low level of activity, 
there was developed the model of economic growth by the authors, as for gross domestic product in 
general, as for separate sectors of current economic structure of Ukraine, especially for railway 
infrastructure.  

The statement of basic materials. In terms of turnover, the segment of rail transport in 2017 
was 56 %, or 191,9 bln ton kilometers [1].  The overall structure of cargo transported by rail is 
presented in Figure 1. The authors performed the forecast for all types of products, that are 
transported, but in this article we opt to present only an example of a calculation method using the 
data on the cargo with the highest rate of transportation — that is coal (26,8%). 

The authors investigated the main characteristics of national economy of Ukraine, with an 
annual statistical reporting during 2003-2016 years (GDP, 2016).  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig.1. Structure of cargo that was transported by the railway transport in 2016  
 [Statistical information, 2016] 

 
The volume shipment of goods by rail is characterized by a close relationship between 

volumes of production of goods in the industry and production of agriculture in Ukraine. The 
information concerning the volumes of production of the main types of products of national 
industry and agro — industrial complex is formed on the base of State Statistics Service of Ukraine 
data (GDP, 2016). 

Data about volumes of cargo departure and volumes of production of main types of 
industrial products and agriculture are given in table 1. 
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Table 1.   
Dynamics of cargo departure and production of main types of goods of industry  

and agro-industrial complex  

 [systematized by authors] 
 
It is understood from the table 1, that there is a strong interconnection between the volumes 

of departure of cargo and the volumes of production of main types of industry products and agro-
industrial complex, which also shows coefficient of correlation of these indexes, which is equal 
0,8415. 

Thus, the forecasted volumes of departure of cargo, as author thinks, can be defines as the 
product of forecasted general volumes of production of the main types of goods of industry and 
agro-industrial complex and forecasted coefficients of transportation. To identify trends in time 
series of coefficients of transportation the autocorrelation functions of output series dynamics and 
dynamics of growth series are used (figure. 2). Autocorrelation — is a statistical interconnection 
between sequences of values of one series, taken with a shift, for example, for a random process — 
with a shift of time. 

Fig. 2. Auto correlative functions of transportation coefficients* 
 *[Developed by authors] 
 
From the Figure 2. it is understood, that for forecasting it is advisable to use autoregressive 

model of growth with shift on 5 years. Using a standard procedures  of regressive analysis it is set 
the parameters of the model  

,   (1) 
where: 

Year Departure of cargo, 
thousand tons  

Production, 
thousand tons 

Coefficient of 
transportation  

Base index, times 
Departure  Arrival  

2003 363364,8 415881 0,874 1 1 
2004 388295,3 457713 0,848 1,069 1,101 
2005 379926,7 455430 0,834 1,046 1,095 
2006 398148,3 474233 0,840 1,096 1,140 
2007 415910,6 477133 0,872 1,145 1,147 
2008 399679,7 465451 0,859 1,100 1,119 
2009 322221,8 408761 0,788 0,887 0,983 
2010 357969,1 431856 0,829 0,985 1,038 
2011 388715,5 486874 0,798 1,070 1,171 
2012 378102,2 468424 0,807 1,041 1,126 
2013 377318,2 475318 0,794 1,038 1,143 
2014  325100,0 424734 0,765 0,895 1,021 
2015 315342 403277 0,782 0,861 1,011 
2016 323474 422378 0,765 0,832 0,987 

317



– growth of sequence of dynamic coefficients of transportation in a sequence in a 
corresponding year. 

Forecasted coefficients of transportation are identified in table 2. 
Table 2.   

Forecast of coefficients of transportation* 

Year Coefficient of transportationі Growth of the coefficient of 
transportationі 

Growth of the coefficient of 
transportationі with shift on 5 

years 
2018 0,732 0,9819 0,9839 
2019 0,713 0,9738 0,9635 
2020 0,707 0,9919 1,0090 

*[Developed by authors] 
 
Dynamics and forecast of coefficients of transportation are shown on figure 3. 
Forecast of the volume of production of main types of production is made by groups.  
 

 
Fig. 3. The graph of dynamics and forecast of coefficients of transportation* 

*[Developed by authors] 
 
The information about the volume of production of coal are given in table 3.  

Table 3.  
Amounts of production of prepared coal, thousand tons* 

Period Amounts of production Period Amounts of production 
1996 57000 2007 58900 
1997 58600 2008 59500 
1998 59500 2009 55000 
1999 62800 2010 55000 
2000 62400 2011 62700 
2001 61700 2012 65700 
2002 62000 2013 64200 
2003 59800  2014 44686 
2004 59400 2015 39760 
2005 60400 2016 40864 
2006 61700 2017 34916 

*[Developed on the basis of 1] 
 
Form the table 3, you can see that amounts of production in 2017 decreased compared to 

others years. So the forecast of the production amounts in 2018 are based on the results of 2017. For 
the next periods the forecasts is made by using the difference of the first order, made without 
considering the 2017 data. The graph of the volume of production is shown on figure 4.  
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On the figure 4, is shown the changing trends of September 2017.  So for the next forecast 
we use trend equation, that was made taking in account August — December 2017 data: 

,      (2) 
where: 

x — volume of production of coal for 1 month, thousand tons; 
t — number of the month, starting January 2017 

 
Fig. 4. Graph of volume production of coal 2017* 

*[Developed by authors 
 
So the forecast of the volume of production in 2018 is equal: 

 thousand tons  
 
 
To identify trends in time series of volume of coal production the autocorrelation function of the 
dynamic difference of the first order is used Pic.5. We can see clearly on the figure 5, that for 
forecast it should be used autoregressive model with the shift increments for 6 years. Using the 
standard calculation of autoregressive model we got this parameters: 

,                        (3) 
where: 

x —  rooted volume of coal production for the year, thousand tons 
 

 
Fig. 5. Autocorrelation function of the dynamic difference of the first order excluding 2017 data* 

*[Developed by authors] 
 
Using the model (3) the forecast of production decrease in 2018—2020 is determined and it 

is equal 2668, 1260 and 549 thousand tons.  
Thus, forecasted volume of production of coal is  

− In 2018 – 41871 + 2668 = 4539 thousand tons 
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− In 2019 – 44539+1260 = 43279 thousand tons 
− In 2010 –  43279 + 549 = 43828 thousand tons 

Dynamics and the forecast of the volume of production of coal is pictured on figure 6. 
 

 
Fig. 6. Dynamics and forecast  of volume of coal production  * 

*[Developed by authors] 
 
So if we take in account the shown method, we can get the forecast not only of the 

production of coal   but also of the main cargo that is transported by the Ukrainian railroad 
(Chernenko, 2009, Kyrylenko, 2014, Novak, 2012). They are used for calculation of index — 
transportation of cargo with the prospective till 2020. Predicted volumes of transported cargo that is 
determined by an author, is a sum of predicted  volumes of production of the main  types of cargo 
and agroindustrial complex and the coefficient of  transportation. As it shown in the table 4. The 
received dynamic indicators and the prediction of transported cargo are shown on the figure 7. 

 
Table 4.   

Prediction of transported cargo, thousand tons* 
Year Transported cargo Coefficient of transportation Production of the main kinds of 

products 
2018 326808 0,732 446459 
2019 324748 0,713 455467 
2020 320518 0,707 453350 

*[Developed by authors] 
 
 

 
Fig. 7. Dynamics and forecast of cargo transportation* 

*[Developed by authors] 
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Conclusions. According to obtained results the cargo turnover of Ukrainian railroads will 
decrease next years (including the lines with low intensity). It is caused by reduced output in many 
branches of the economy. At the same time achieved findings should be taken into account in the 
layout of operating activity of railroads in the future.  
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THE ECONOMIC-MATHEMATICAL MODELLING OF PROCESSES  

OF OPTIMIZATION OF SUGAR RAW MATERIALS’ LOGISTICS  
AT SUGAR FACTORIES 

Abstract. The mathematical model of proceeding in the supplies of agricultural on a 
factory-producer under force-majeure circumstances of their deficit products is suggested. It enables 
bringing in to the supply of feedstock not only own sources but also alternative ones.  Small and 
middle farmers became such suppliers. This helps to reduce the risk of failures in raw materials’ 
supply to sugar factories, as well as to integrate the interests of large associations of sugar producers 
with the interests of small and medium producers. This also helps to solve the tasks of socio-
economic development of rural areas as it provides sales to small and medium agroproducers. 

The mathematical formulation of the problem is complicated by the presence of probabilistic 
parameters. Therefore, in the case of mathematical modeling, a stochastic network model was used. 

The complexity of the task of organizing the supply of raw materials by small and middle 
producers is due to the fact that the set of sugar beet suppliers is an open heterogeneous system, and 
the consumer is a link of a centralized association with a hierarchical structure. 

The factor of heterogeneity of the suppliers’ set is due to the fact that each of them acts 
autonomously and even has no information about the actions of other suppliers. 

The mathematical model allows to predict the time of implementation of the project and to 
solve the task concerning delivery of raw materials of the quantity required, for a given period of 
time, from a substantial number of autonomous suppliers. The developed mathematical model has 
allowed to take into account the influence of probabilistic factors on the decisive factor - the timely 
organization and restoration of the necessary resource for the smooth operation of sugar production. 

Independent substructures, by definition, do not have access to the centralized network 
schedule of the producer. In order to resolve this contradiction, the following decision is taken. For 
each of the autonomous primary producers, their own network schedule is created. 

The developed mathematical model can be used for other cases of emergent stocks 
replenishment, urgent formation of commodity batches of agricultural products. 

Keywords: mathematical model, stochastic parameter, optimum forecasting, vector 
variables. 
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Formulas: 11; fig.: 0; tabl.: 0; bibl.: 30. 
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ЕКОНОМІКО-МАТЕМАТИЧНЕ МОДЕЛЮВАННЯ ПРОЦЕСІВ ОПТИМІЗАЦІЇ 
ЛОГІСТИКИ ЦУКРОВОЇ СИРОВИНИ НА ЦУКРОВИХ ЗАВОДАХ 

Анотація. Запропоновано математичну модель відновлення запасів 
сільськогосподарської продукції на заводі-виробнику за форс-мажорних обставин їх 
дефіциту. Це дає можливість залучення до постачання сировини не тільки з власних, а й з 
альтернативних джерел. Такими постачальниками стають малі та середні виробники. Це 
дозволяє зменшити ризики зривів постачання сировини на цукрові заводи а також 
інтегрувати інтереси великих асоціацій виробників цукру з інтересами малого та середнього 
виробника. Це також допомагає ви-рішити задачі соціально-економічного розвитку села бо 
забезпечує збут для малих та серед-ніх виробників агропродукції.  

Математична постановка задачі ускладнена наявністю імовірнісних параметрів. Тому 
при математичному моделюванні використана стохастична мережева модель. 

Складність задачі організації постачання сировини від малих та середніх виробників 
обумовлена тим, що сукупність постачальників цукрового буряку є відкритою гетерогенною 
системою, а споживач є ланкою централізованої асоціації з ієрархічною структурою.  

Фактор гетерогенності сукупності постачальників обумовлений тим, що кожен з 
постачальників сировини діє автономно і навіть не має інформації про дії інших 
постачальників.  

Математична модель дозволяє прогнозувати час виконання проекту і вирішити здачу 
постачання  сировини в потрібній кількості у заданий термін від значної кількості 
автономних постачальників. Розроблена математична модель, дозволила забезпечити 
врахування впливу імовірнісних факторів на вирішальний чинник – своєчасну організацію та 
відновлен-ня необхідного ресурсу для безперебійної роботи цукрового виробництва 

Автономні субструтури, за визначенням,  не мають доступу до централізованого 
мережевого графіку виробника. Задля вирішення цього протиріччя приймається наступне 
рішен-ня. Для кожного з автономних постачальників формується власний мережевий графік.  

Розроблена математична модель може бути використана для інших випадків екстреного 
поповнення запасів, термінового формування товарних партій сільськогосподарської 
продукції. 

Ключові слова: математична модель, стохастичний параметр, оптимальне 
прогнозування, векторні змінні. 

Формул: 11; рис.: 0; табл.: 0; бібл.: 30. 
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ЭКОНОМИКО-МАТЕМАТИЧЕСКОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ ПРОЦЕССОВ 

ОПТИМИЗАЦИИ ЛОГИСТИКИ САХАРНОГО СЫРЬЯ  
НА САХАРНЫХ ЗАВОДАХ 

Аннотация. Предложена экономико-математическая модель восстановления запасов 
сельскохозяйственной продукции на заводе-изготовителе при форс-мажорных 
обстоятельствах их дефицита. Это дает возможность привлечения к поставкам сырья не 
только из собственных источников, но и из альтернативных. Такими поставщиками 
становятся малые и средние производители. Это позволяет уменьшить риски срывов 
поставок сырья на сахарные заводы, а также интегрировать интересы крупных ассоциаций 
производителей сахара с интересами малого и среднего производителя. 

Математическая постановка задачи осложнена наличием вероятностных параметров. 
Поэтому при экономико-математическом моделировании использована стохастическая 
сетевая модель. 

Разработанная экономико-математическая модель может быть использована для 
других случаев экстренного пополнения запасов, срочного формирования товарных партий 
сельскохозяйственной продукции. 

Ключевые слова: математическая модель, стохастический параметр, оптимальное 
прогнозирования, векторные переменные. 

Формул: 11; рис.: 0; табл.: 0; библ.: 30. 
 
Introduction. The situation with the cultivation of sugar beet in Ukraine, has undergone 

significant changes since 1990. Sugar producers have effectively created vertically integrated 
structures that deal with all steps: from planting to the shipment of finished products. The number 
of sugar factories in Ukraine during this time decreased from 192 to 46 [1]. The country lost its 
position on the world sugar market; the gross values of production reduced significantly and, 
consequently, the need for raw materials as well. 

The dissolution of collective farms created a significant number of small and medium-sized 
farms - producers of products of the agrarian sector. They were the first who were struck by the 
reduction in purchases of sugar beet. This led to a decrease in the total area of sugar beet sowing 
and, accordingly, in the volume of its harvesting by small agricultural enterprises. The decline in the 
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production of sugar beet led to the loss of material and technical means needed for its cultivation 
and harvesting [1; 2]. Available technical means are outdated and extremely worn out. The 
equipment which is intended for the harvesting of sugar beets is the most worn out of all means. 
The wear level is 70-80% [2]. These are factors which do not favor the production of sugar beet by 
farms characterized by small sown areas. But there are other factors which favor growing raw 
materials sugar products by small and medium-sized farms. In particular, a significant part of the 
areas in the Kharkiv region, where sugar beet was grown, is represented by relatively small ones. 
According to the literature, the average area of sugar beet sowing, belonging to one farm of the 
Kharkiv region, amounted to approximately 166 hectares [3]. Such a distribution of areas of sugar 
beet sowing, the circumstances of dissolution of collective farms and other factors determine the 
nature of the use of agrarian resources in certain regions and require taking into account the need 
for the formation of, in certain circumstances, decentralized supply of raw materials by sugar 
producers [3]. 

Obviously, the use of small-sized sowing areas by large, vertically integrated structures, is 
so scattered, and thus is extremely limited under the current business model. The use of industrial, 
intensive technologies on those areas was not feasible. This has led small farms to crop rotation 
(sugar beet is extremely useful as a precursor culture), sugar factories lost their areas used for raw 
materials cultivation and were stopped. The organization of chains of growing and supplying raw 
materials should create preconditions for the restoration of their work. 

Analysis of research and problem statement. At first glance, it is impossible to combine 
the interests of vertically integrated sugar producers and small and medium-sized producers. The 
existing forms of management within beet sugar industry in Ukraine, sugar production structures, 
do not respond to the challenges of time. 

According to the researchers, this is due to the fact that such a form of procurement is 
outside the control for compliance with regulatory prices for the supply of agricultural products by 
the relevant authorities [7]. Alongside with the overproduction of sugar beet this can lead to 
negative consequences – collapse of market prices for sugar beet [3]. 

Demand for tolling raw materials, according to [3], does not always depend on its quality. in 
particular, the factor of purchasing prices for sugar beet can serve as an indicator for this. The 
highest quality index is sugar content: in the Dergachi district of Kharkiv region it is the largest for 
many years [3]. But, according to the association "Kharkivtsucor", which is confirmed by 
information from the Main Department of Statistics of the Kharkiv Region, the price for this raw 
material is higher in other regions [3]. Some sugar producers, using their pricing policies, are, thus, 
trying to create their own raw material zones, to test new supply chains, aiming at securing 
themselves against a certain part of the risks associated with the lack of their own raw materials’ 
base. 

In the scientific paper [3], a detailed analysis of the application of tolling conditions to the 
supply of raw materials to sugar factories is conducted. It is accompanied by economic calculations 
and is based on practical experience. The result of the analysis was a substantiated claim that the 
use of sugar raw materials under tolling not only will not lead to a crisis in the industry, but will be 
also a real way out of the situation [3]. 

The analysis, carried out for different types of raw materials used in the production of 
bioethanol, showed that in regions with climatic conditions similar to Ukrainian one, in particular in 
the European Union countries, the share of sugar beet is significant and has a tendency to increase 
[9; 10]. Obviously, small producers of bioethanol in Ukraine come to the conclusion about the 
expediency of using sugar beet. However, the production of bioethanol and the cultivation of raw 
materials are not yet rigidly determined; production links are not strictly defined. In addition, each 
bioethanol producer can quickly reorient to other raw materials in the case of a shortage in sugar 
beet supply. 

The flexible nature of the relationship between sugar and bioethanol production stabilizes 
the market for sugar beet and protects small and medium-sized farms that grow sugar beet against a 
certain part of the risks of overproduction. 
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On the other hand, large producers face certain risks, force majeure circumstances, which 
account for an increase in the cost of production. An example of such force majeure circumstances 
is the situation, which caused significant losses of the association "Ukrsugar" in the sugar beet 
marketing year 2016/2017 [11]. Ukrzaliznytsya at that time was not able to provide transportation 
of raw materials and finished products of sugar producers. Manufacturers were compelled to take an 
emergency procedure of the transportation by vehicles [11]. Overhead transportation costs are 
higher than in case of the railways, and these losses were further increased compared to the standard 
ones due to emergency situation. Manufacturers will experience the impact of this force majeure for 
many years, as insurance against a new type of risk will increase the cost of production [11]. 

To solve similar problems of large sugar manufacturers, of vertically integrated holdings, 
the adding of the sugar beets supply from small and medium-sized farms to their own sources of 
raw materials could be used. This type of supply can serve as an additional source of raw materials 
or as an insurance factor under force majeure circumstances [12-15]. The under supply of sugar beet 
from own sources at certain moments could be relied on tolling raw materials to ensure the 
continuity of sugar production, but it forces the switch to a different technological level, in 
particular that is related to information facilities of regional markets for agricultural products [15]. 

The main factor for the organization of tolling raw materials’ delivery is the digitization of 
the task at its every stage. 

In Ukraine, the forecast of sugar beet yields and supply volumes for certain raw material 
areas is not refined. At the beginning of sugar beet harvesting, the technologists of associations of 
sugar producers make a selective analysis [6]. Small and medium-sized farms are not aware of these 
forecast data throughout the period of sugar beet harvesting. This does not allow such farms to use 
even tactic planning activities. Therefore, the digitization of the production of sugar raw materials 
must be strengthened in this direction. The efficient farming is not possible without a well-grounded 
planning of its activities. It is not possible to effectively use even classical methods of economic 
and mathematic planning. The classic methods of optimization tasks for beet sugar production, in 
particular, for the harvesting of root crops, were developed by Yu.P. Chernova and I.D. Stepanenko 
[3]. Modeling of sowing area in different farms on the example of the raw material zone of one of 
the Vinnytsya factories was suggested in the study of M.Yu. Codenska and M.I. Kinakh [3]. The 
criterion of optimality for the developed model was selected minimal costs for the processes of 
supply and processing of sugar raw materials. In the papers of other scientists, extended sets of 
variable parameters were used for modeling purposes. In particular in [16; 17], except of the areas 
of raw materials’ sowing by individual farms, changes in indicators of their quality depending on 
the terms of storage, the material and technical base involved, etc., are taken into account. The 
modeling of sugar beet production, both throughout its whole chain, and at each its element, was 
developed in such a way as to ensure the supply of the necessary quantities of raw materials for the 
uninterrupted operation of factories and getting a commodity product – sugar [16; 17]. But these 
models can not be used to simulate the emergent situation of raw materials’ replenishment. 

Different approaches are used to form the mathematical models of sugar beet production. 
One of them is a factor approach. One experimentally identifies a group of factors that affect the 
result. The degree of their influence on the result and the type of functional dependence on the 
identified factors of influence is studied. The mathematical model is checked for historical data and 
uses it to generate forecasts for current and next periods [18]. 

There are a lot of questions about such methods, their accuracy and feasibility. In particular, 
the form of dependence, the magnitude of influence, the set of factors of influence on the result are 
taken as independent of one agricultural season to another. Checking the form of dependence, the 
magnitude of each factor impact, the matching of a set of factors for each season is a very costly 
task that requires effort and time. These methods are not suitable for the situations of abrupt, 
mobilization nature. 

There is an approach related to identification of trends in the dynamic time series of the 
investigated factor for past agricultural seasons and extrapolation of the revealed trend for future 
periods. In addition to the trend characteristics, the influence of seasonal factors (for this we need to 
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have information about the factors that tend to repeat over a short period – even a certain day of the 
week), cyclical factors and even stochastic factors are taken into account. This is a weighty 
argument for applying this approach in the mathematical model of supplying the required volumes 
of sugar raw materials. 

The advantage of this approach is the absence of the need to study the influence of each 
factor separately and the set of factors as a whole. The disadvantage of trends’ use in a dynamic 
time series is a significant discrepancy of the results from the real situation. Inaccuracy of the 
forecast within this approach is primarily attributed to the changes in the conditions from season to 
season [19, 20]. 

Let's consider the application of the given approach to the situations of an emergency in 
more detail. 

Some scholars used ARIMA modeling (abbreviation for autoregressive integrated moving 
average) and its modification – SARIMA simulation to model sugar production. Sometimes 
ARIMA and SARIMA simulations are defined as Box-Jenkins (BJ) methodology [20]. The purpose 
of this modeling is out-of-sample prediction. This coincides with the task of forming a forecast or 
scenario of a crisis situation in the supply of sugar raw materials set out in this article. 

Let’s analyze the feasibility of ARIMA, SARIMA, BJ simulation use for the formation of a 
mathematical model for our problem. 

To form the forecast based on the Box-Jenkins methodology a fairly wide range of models is 
used. These are one-dimensional or multidimensional factor models, models that use the principle 
of inertia, auto-regression process (AR), etc. 

The application of these methods is successful when the time series has a linear 
deterministic character, even in the case of ruptures or, for example, certain seasonal trend changes. 
Thus, in order to apply ARIMA, SARIMA, BJ simulation to the solution of emergent, mobilization 
tasks that clearly do not have a trend, a lot of work is needed to adapt them. In this case, the 
technical issues must be resolved. For example, those related to the choice of the criterion of 
stationarity AR (p), the difficulties caused by the presence of a large number of parameters, and the 
cost of obtaining information about these parameters. Therefore, the use of ARIMA, SARIMA, BJ 
simulation to solve the problem is not appropriate. 

Let’s consider the existing approaches to forecasting the effectiveness of the logistic 
component of the task of organizing the sugar raw materials’ supply. 

In recent years, many scholars have been working to improve various aspects of logistics 
mechanisms [21-26, 29-30]. While forming mathematical models, most researchers focused on 
issues of transport logistics, warehouse and production logistics. But there are almost no studies 
devoted to the mathematical modeling of autonomous microeconomic systems. 

To assess the efficiency of the logistics scheme, in particular, one uses the so-called 
aggregate indicator. This indicator is a function of the profit on the sale of finished products and the 
total costs associated with the organization and operation of the logistics scheme. Total cost of 
logistics is also used to assess performance. This indicator is an additive function of the flow of 
resources, the costs associated with the storage of these resources, loss of profit due to the 
inefficient organization of supply and the use of material stocks. The next indicator is storage costs. 
This indicator depends on the average size of production stocks and unit, per hryvnia of stock, 
storage costs. 

Obviously, the use of all these indicators for a mathematical model for the solution of the 
emergent supply of sugar beets is possible only as an estimate. 

The purpose of the article is to develop an alternative scheme for supplying small 
consignments of agricultural raw materials from a significant number of small and medium-sized 
producers to restore the resources of the sugar producer under the conditions of their shortage. A 
mathematical model must be developed that can not only determine the minimum required supply, 
but also predict the time of this operation. 

Research results. Let’s consider the problem of supplying raw materials under conditions 
of emergency. 
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To solve the task of mobilizing the supply of tolling raw materials it is necessary to have its 
mathematical model, which will become the core of the information provision of the task solution. 

The main purpose of the mathematical model is an optimal prediction of the minimum 
amount of additional sugar beet supply in a clearly defined time interval to ensure the stable 
operation of one or a group of sugar factories. 

Let’s indicate the volume of the resource of the i-th supplier of tolling raw materials as Bi, 
then the required minimum amount of raw materials for a sugar plant can be calculated by the 
formula 

𝐵 = �𝐵𝑖

𝑛

1

→ 𝑚𝑚𝑚 (1) 

where 𝑚 - the number of suppliers of tolling raw materials that provide the required minimum 
amount of reserves. 

For the information management system, a signal to start the logistics operation of the 
supply of tolling raw materials will be the lack of supply of resource A for the stable operation of 
sugar production. 

The condition for finding the value of the reserve resource A is the formula 
𝐴 > 𝐴𝑚𝑖𝑛 (2) 

where 𝐴𝑚𝑖𝑛 is the minimum production reserve. That is, it is a reserve that provides a certain 
amount of stable production time. 

The minimum production reserve is determined by the formula 

𝐴𝑚𝑖𝑛 = �𝐴𝑗

𝑘

1

 (3) 

where 𝐴𝑗 is the volume of the resource which serves the 𝑗-th day of production, 𝑘 is the time of 
continuous operation of the sugar manufacturer, which is measured by twenty-four-hours. 

Obviously, time 𝑘 is also the minimum time to organize the supply of the required amount 
of raw materials to ensure the work of sugar production. When the source is tolling raw material, 
then the mathematical model must be adapted exactly to the organization of supply from this 
source. 

The required amount of tolling raw materials can be determined by the formula 

𝐷𝑚𝑚𝑛���������⃗ ∶= �𝐷𝑛����⃗
𝑛

1

 (4) 

where 𝐷𝑚𝑚𝑛���������⃗  — vector of the minimum supply, 𝐷𝑛����⃗  — supply vector of the supplier n. 
The need for the transition from scalar quantities to vector in a mathematical model is due to 

the fact that the minimum supply will be determined not only by the amount of sugar beet, but also 
by its quality, delivery price, the cost of delivery of raw materials, and the delivery time z-days. 
That is, the minimum supply 𝐷𝑚𝑚𝑛���������⃗  and the amount of supply from each supplier 𝐷𝑛����⃗  can not be 
measured by one number, but merely by a matrix of numbers. This matrix is not necessarily linear. 

The time of delivery of raw materials should be less than the time of the continuous 
operation of the sugar manufacturer based on its reserves 

𝑧 ≤  𝑘 (5) 
Determining the time of delivery of raw material z has some difficulties, which are related to 

the realities of organization of supply. 
The difficulty of the task of organizing the supply of tolling raw materials, firstly, is 

associated with the fact that the set of suppliers of sugar beet is an open heterogeneous system, and 
the consumer- sugar producer, is a certain chain of centralized associations of producers 
characterized by hierarchical structure.  
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The factor of heterogeneity of the set of suppliers is attributed to the fact that each of the 
suppliers of raw materials acts autonomously and, in certain circumstances, does not even have 
information about the actions of other suppliers. 

But, in our opinion, the supplier of raw materials can be considered as a derivative 
substructure with respect to the producer of sugar. 

As the analysis of sources [27, 28] shows, a mathematical model used to solve similar 
problems is a network model. 

In this case, there is a contradiction. Independent substructures, by definition, do not have 
access to a centralized network graphic of the producer. In order to resolve this contradiction, the 
following decision is taken. For each of the autonomous suppliers, their own network graphic is 
created. The above solution meets all the requirements and real circumstances of such a model for 
the organization of delivery of tolling raw materials. 

The peculiarity of the suggested mathematical model, which is completely superimposed on 
the real circumstances, is that the parameters of the vector 𝐷𝑛����⃗  for each of 𝑚 suppliers are different 
and may change randomly. This affects the timing of deliveries of raw materials in a crucial way, 
since failure to execute the supply schedule over a period of time affects the outcome of one of the 
suppliers, whether the task of forming the required reserve is fulfilled or not. Mathematically this is 
represented as the effect on the vector of minimal supply. 

Thus, the problem takes a stochastic character. Let’s determine whether the decisive pa-
rameter in the organization of force majeure supply of raw materials – delivery time  𝑧  is also a 
random variable. 

The stochastic nature of the "delivery time z" parameter is the second factor, which 
extremely complicates the task of optimal prediction. 

Let's analyze in these circumstances the mathematical formulation of the problem. When the 
delivery time z is a random variable, its change is subject to the statistical distribution. In this case, 
a stochastic network model can be used to construct a mathematical model. 

For the construction of the algorithm it is possible to use, for example, the Scheme of the 
Program Evaluation and Review Technique (PERT) [27], but with certain changes and detailing the 
algorithm for forecasting the time of execution of the project - in our case, the supply of raw 
materials in the required quantity at the given time. 

For the formation of a stochastic network model, one must know the distribution law and the 
type of distribution of the z value of each supplier. In real circumstances, the supply of raw 
materials from small farms is simplified by the fact that the z parameter for each sugar beet 
producer in a heterogeneous system of autonomous supply of raw materials is subordinated to one 
distribution law. This also leads to the fact that the type of distribution is the same for each of n 
suppliers. 

The distribution parameters are also influenced by the actions of the structure that has 
permission to make managerial decisions. For the mathematical model we are considering, one of 
these parameters will be predicted when the event occurs. Previously, it was indicated that the 
predicted time can be determined by the formula (3). 

The function of the distribution of time estimates in these circumstances has certain 
characteristics. 

These are: unimodality, absence of breaks in the function of distribution of time estimates on 
the interval of its definition, the integral values of the start and end of the change interval of the 
delivery time z. 

All of these features are inherent in beta distribution. 
The use of beta distribution in the proposed mathematical model is also due to the real 

circumstances of the supply of sugar beet. Supply of raw materials from a large number of small 
autonomous farms depends on a large number of factors. The indicated factors often have a 
stochastic character, and each of them individually may have a small effect on the timely 
replenishment of raw materials. But, in this case, the presence of an open heterogeneous system of 
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suppliers of sugar raw materials, there is a certain, limited number of probabilistic factors whose 
influence is significant. 

The influence of these factors determines the asymmetric nature of the probability 
distribution. 

That is why the choice of beta distribution, as the main under consideration, is 
predetermined by these circumstances [27, 28].  

It is known that beta distribution with free parameters of density α, β has a characteristic 
pattern of probability distribution [28]. 

The free density parameters have the appropriate interval limits: 
α, β > 0,   𝑥 ∈ [0,1] (6) 

Under these conditions, the distribution function of probability is based on the formula: 
𝑓𝑥(𝑥) = {Г(α − β)𝑥𝛼−1(1 − 𝑥)β−1 /Г(α)Г(β)} (7) 

where Г(𝛼), are gamma functions that are known to be calculated as follows: 

Г(α) = � 𝑥𝛼−1 exp{−𝑥} 𝑑𝑥
∞

0

 

Г(β) = � 𝑥𝛽−1 exp{−𝑥} 𝑑𝑥
∞

0

 

(8) 

Next, we must use the general method for generating random variables α, β with the 
distribution 𝑥 ~ C (α, β) for any values greater than zero of the free parameters of density α and β. 

It is known that when two independent random variables (in this case, α and β) can be 
described by a gamma-function: 

Y1 ~ Г(α, 1) 
Y2 ~ Г(β, 1) 

(9) 

then the ratio (10) has beta distribution. 
Y1 

∑ Yі і
� ~ С(α,  β) (10) 

This again proves the validity of the use of beta distribution in this mathematical model. 
The beta distribution density is considered in the planned interval of time from its value for 

a pessimistic event variant to its value for an optimistic variant and is calculated by the formula 

φ(𝑧) =
С𝛼(𝑧 − 𝑡)𝛼−1 exp{−𝐶(𝑧 − 𝑡)}

Г(𝛼)  (11) 

where C and α are constants, t is the delay in the supply of raw materials. 
Since C and α are constants, time delay remains the only one parameter under control. 
The time delay is the main factor that determine the time of raw materials’ delivery for the 

organization to restore minimum reserves of resources and to ensure the stable operation of sugar 
production. 

Conclusions. The use of tolling materials as a reserve solves several problems for the sugar 
manufacturer. 

Firstly, this makes it possible to reduce the amount of raw material reserves of factories. The 
reduction in the areas of heap of producer, respectively, leads to a decrease in sugar loss and other 
parameters of the quality of raw materials, at the same time reducing the size of heap allows you 
saving money needed for their creation. 

Secondly, this reduces the risk of force majeure disruptions in the supply of raw materials to 
sugar factories. 

Third, it allows the integration of the interests of large associations of sugar producers with 
small and medium producers. 

Fourth, it solves the tasks of socio-economic development of the village. 
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To optimize deliveries, a mathematical model for organizing the supply of raw materials 
from a large number of small autonomous producers has been developed. Such a form of supply of 
agricultural products depends on a large number of factors. These factors often have a stochastic 
nature. The developed mathematical model, has allowed taking into account the influence of such 
factors on the decisive parameter- the timely organization and restoration of the necessary resources 
for the smooth operation of sugar production. 

The suggested mathematical model is able not only to determine the minimum required 
supply, the predicted time of the operation, but also allows you allocating the use of the available 
amount of resource A in the best way. 

The developed algorithm for organizing the supply of agricultural products from a 
significant number of small and medium-sized producers can be used for other tasks of managing 
agrarian projects. 
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ВИКОРИСТАННЯ МОДЕЛЕЙ ОДНОГО ЧАСОВОГО РЯДУ 
ДЛЯ ПРОГНОЗУВАННЯ ЕКОНОМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ 

У СУЧАСНИХ УМОВАХ 
Анотація. Досліджено основні статистичні методи прогнозування, які базуються на даних 

одного часового ряду. Розглянуто особливості використання для прогнозування трендових моделей. 
Відмічено, що в сучасних умовах використання комп’ютерних програм вибір форми тренда для 
прогнозування суттєво спрощується: можна для одного й того самого ряду динаміки побудувати 
різні форми тренда і вибрати з них ту, яка за математичними критеріями найкращим чином описує 
вихідний ряд. Однак такий підхід іноді може призвести до простої формалізації достатньо складного 
питання прогнозування. Установлено, що в кожному конкретному випадку вибір тієї чи іншої 
форми моделі для прогнозування залежить від сутності досліджуваного показника, наявної 
інформації та поставлених завдань прогнозування, однак за можливістю краще відмовитися від 
розробки докладної математичної моделі на користь моделі з невеликою кількістю внутрішніх 
елементів. Показано переваги і недоліки прогнозування на основі авторегресійних моделей. 
Проведено аналіз динаміки та здійснено прогнозування валового внутрішнього продукту України в 
розрахунку на одну особу на основі трендової та авторегресійної моделей. Запропоновано систему 
принципів, дотримання яких може сприяти уникненню помилок під час вибору інструментарію 
прогнозування. Відмічено, що в сучасних нестабільних умовах розвитку економіки складність 
здійснення прогнозування економічних показників зростає. Тому доцільним є використання не 
стандартних, а адаптивних методів прогнозування одновимірних часових даних, основною 
властивістю яких є зміна коефіцієнтів побудованої моделі під час надходження нової інформації. 
При цьому прогнози, що здійснюються за допомогою математичних методів моделювання, слід 
доповнювати експертними оцінками. Удосконалено методику адаптивного прогнозування 
економічних показників з використанням аналізу індикаторів. Індикаторами пропоновано 
використовувати як фактори, які тісно пов’язані з досліджуваним показником, так і показники, які 
«попереджають» про майбутні зміни в зовнішньому або внутрішньому середовищі підприємства. 

Ключові слова: економічний показник, тенденція, прогноз, трендова модель, 
авторегресійна модель, індикатор. 
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USING MODELS OF ONE TIME SERIES FOR ECONOMIC INDICATORS' 

FORECASTING IN MODERN CONDITIONS 
Abstract. The main statistical methods of forecasting based on the data of a one-time series are 

investigated in the paper. Peculiarities of trend models use for prediction are considered. It is noted that in 
modern conditions of using computer programs, the choice of the trend form for forecasting is 
considerably simplified: it is possible to build different forms of the trend for one time series and to choose 
from them the one which best describes the output series according to mathematical criteria. However, 
such an approach can sometimes lead to a simple formalization of a rather complicated issue of 
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forecasting. It has been established that in each special case, the choice of a particular model form for 
forecasting depends on the nature of the investigated indicator, the available information and the predicted 
tasks, but it is better to refuse to develop a detailed mathematical model in favor of a model with a small 
number of internal elements. The advantages and disadvantages of forecasting on the basis of 
autoregressive models are shown. A system of principles the observance of which can contribute to 
avoiding errors in the choice of forecasting tools is proposed. The analysis of dynamics and forecasting 
Ukraine’s gross domestic product per capita is calculated on the basis of trend and autoregression models. 
It is noted that in today's unstable conditions of economic development the complexity of carrying out the 
forecasting of economic indicators is increasing. Therefore, it is advisable to use not standard but adaptive 
methods for forecasting one-dimensional time data, the main property of which is to change the 
coefficients of the model when new information is received. At the same time, predictions that are made 
with the using of mathematical methods of modeling should be supplemented by expert assessments. The 
method of adaptive forecasting of economic indicators with the use of indicator analysis is improved. It is 
proposed to use both factors that are closely related to the investigated indicator and indicators that "warn" 
about future changes in the external or internal environment of the enterprise as indicators. 

Keywords: economic indicator, trend, forecast, trend model, autoregressive model, indicator. 
GEL Classification: C15 
Formulas: 2; fig.: 1; tabl.: 1; bibl.: 12. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МОДЕЛЕЙ ОДНОГО ВРЕМЕННОГО РЯДА 
ДЛЯ ПРОГНОЗИРОВАНИЯ ЭКОНОМИЧЕСКИХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ 

В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ 
Аннотация. Исследованы основные статистические методы прогнозирования по 

данным одного временного ряда. Установлено, что в каждом конкретном случае выбор той 
или иной модели для прогнозирования зависит от сущности исследуемого показателя, 
имеющейся информации и поставленных задач прогнозирования, однако по возможности 
лучше отказаться от разработки подробной математической модели в пользу модели с 
небольшим количеством внутренних элементов. Предложена система принципов, которые 
могут способствовать избеганию ошибок при выборе инструментария прогнозирования. 
Проведен анализ динамики и осуществлено прогнозирование валового внутреннего продукта 
Украины в расчете на одного человека. Усовершенствована методика адаптивного 
прогнозирования экономических показателей с использованием анализа индикаторов. 

Ключевые слова: экономический показатель, тенденция, прогноз, трендовая модель, 
авторегрессионная модель, индикатор. 

Формул: 2; рис. 1; табл.: 1; библ.: 12. 
 

Вступ. У сучасному світі прогнозування відіграє ключову роль, оскільки є науково 
обґрунтованим передбаченням майбутнього, основою для планування, способом зниження 
невизначеності. 

Серед методів прогнозування найбільше розповсюдження отримали статистичні 
методи, оскільки вони мають найбільш розроблений апарат і за наявності необхідного обсягу 
достовірної інформації дають достатньо надійні прогнози. Особливе місце серед таких 
методів займають моделі одного часового ряду, оскільки вони: по-перше, є незамінними в 
умовах обмеження вихідної інформації, по-друге є основою для встановлення прогнозних 
оцінок факторних показників у багатофакторних моделях, по-третє, є основою для 
прогнозування сезонних коливань показників.  
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Аналіз досліджень та постановка завдання. Методологічним і практичним 
питанням прогнозування на основі статистичних методів присвячені роботи багатьох 
зарубіжних вчених, зокрема І. Дж. Бомхова, М. В. Ватсона, Д. А. Дікі, М. П. Клементса, В. 
Фуллера, Д. Ф. Хендрі, М. Худакової [1-5]. Проблемам статистичного прогнозування 
присвячували свої роботи такі видатні радянські вчені як О. А. Френкель, Є. М. Четиркін [6-
7]; присвячують їх сучасні українські науковці: Т. С. Клебанова, Р. О. Кулинич, О. О. 
Рудаченко, І. С. Ткаченко [8-10] та інші. 

Однак багато питань дискутуються й досі. Так, серед науковців немає спільної думки щодо 
доцільності використання методів прогнозування на основі одного часового ряду. Деякі фахівці [6, 
7] вважають, що такі методи мають суттєві обмеження або взагалі є неприйнятними для 
прогнозування. У той же час інші автори [2, 9] вважають, що використання трендових моделей для 
прогнозування в деяких випадках є найбільш ефективним. 

Метою даної роботи є дослідження методів прогнозування, які базуються на даних одного 
часового ряду, і розробка пропозицій щодо їх використання для прогнозування економічних 
показників у сучасних умовах. 

Відповідно до поставленої мети нами виділено такі завдання дослідження: проаналізувати 
основні методи прогнозування за даними одного часового ряду; розглянути особливості 
використання трендових моделей; удосконалити методику адаптивного прогнозування 
економічних показників у сучасних умовах. 

Результати дослідження. Вибір моделі для прогнозування за даними одного часового 
ряду залежить, у першу чергу, від тенденції, що сформувалася протягом періоду «передісторії». 
Найбільш простим і дієвим способом такого вибору є графічне зображення динаміки 
досліджуваного показника. Якщо ж воно не дає можливості визначитися з основною тенденцією, 
то розраховують показники аналізу динаміки (абсолютні прирости, темпи приросту). Тобто, вибір 
форми моделі здійснюється шляхом  математичного формулювання і перевірки гіпотези щодо 
тенденції досліджуваного показника, яка сформувалася протягом аналізованого періоду.   

Найбільш поширеними серед моделей одного часового ряду є трендові моделі, тому 
розглянемо особливості їх використання більш детально. 

Так, якщо протягом аналізованого періоду значення досліджуваного показника 
змінювалося з приблизно однаковою середньою абсолютною швидкістю, то формулюється 
гіпотеза про те, що оптимальною формою моделі тренда є пряма лінія, в іншому випадку така 
гіпотеза відхиляється і висувається інша гіпотеза. 

Однак, у багатьох випадках розрахунок показників аналізу динаміки не дозволяє зробити 
навіть припущення щодо форми тренда, тому необхідна попередня обробка вихідного ряду 
динаміки. 

Методику попередньої обробки ряду динаміки для вибору оптимальної форми тренда 
вперше запропонував Є. М. Четиркін, він назвав її «методом характеристик приросту». Згідно 
даної методики процедура вибору форми тренда складається з двох етапів: 1) попередня 
статистична обробка ряду динаміки; 2) сам вибір форми тренда. При цьому попередня статистична 
обробка здійснюється в три етапи: 1) згладжування ряду методом плинної середньої; 2) 
визначення середніх приростів; 3) визначення похідних характеристик приросту [7, с. 49-50]. 

Основною складовою даної методики є попереднє згладжування ряду динаміки за 
допомогою плинної середньої, оскільки плинна середня дозволяє «позбутися» від певних 
нетипових рівнів ряду динаміки, в результаті чого більш чітко проявляється основна 
тенденція розвитку досліджуваного явища. 

У сучасних умовах використання комп’ютерних програм вибір форми тренда для 
прогнозування суттєво спрощується: можна для одного й того ж ряду динаміки побудувати різні 
форми тренда і вибрати з них ту, яка за математичними критеріями є найкращою. Однак такий 
підхід, на наш погляд, іноді може призвести до простої формалізації достатньо складного питання 
прогнозування. Так, наприклад, обираючи поліном високого ступеня можна досягти того, що 
отримана крива буде майже точно описувати вихідний ряд динаміки, однак розрахунок 
обґрунтованого прогнозу на основі такої кривої є практично неможливим внаслідок того, що така 
крива лише описує динаміку, а не дозволяє виявити сформовану тенденцію, що є основою для 
подальшого прогнозування. Дану обставину відмічає й Р. О. Кулинич: «... під час прогнозування 
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відсутність квадратів та інших степеневих періодів часу дозволяє зменшити похибку прогнозних 
даних» [9, с. 295].  

М.  Худакова та Д. Адамко доводять доцільність використання трендових моделей для 
прогнозування в страхуванні. При цьому для підтвердження своїх розрахунків отримані 
результати автори порівнюють з офіційними даними Національного банку Словакії [5].  

Вважаємо, що в кожному конкретному випадку підхід до вибору форми тренда повинен 
бути індивідуальним, заснованим не лише на сформованій тенденції, а й на сутності аналізованого 
явища. Так, лінійна форма тренда може бути найбільш прийнятною для прогнозування 
макроекономічних показників або показників діяльності підприємств в умовах сталого розвитку. 

В табл. 1 наведено динаміку валового внутрішнього продукту України в розрахунку 
на одну особу за 2010-2017 рр. 

Таблиця 1 
Динаміка валового внутрішнього продукту на 1 особу 

Рік ВВП на 1 особу, грн. Абсолютні прирости, грн. 
2010  23600  ... 
2011 28814 5214 
2012 30913 2099 
2013 31989 1076 
2014 35834 3845 
2015 46210 10376 
2016 55853 9643 
2017 70210 14357 
Джерело: сформовано за [11] 

 
Розраховані абсолютні прирости мають очевидну тенденцію: спочатку до зменшення, 

а після 2013 року — до прискореного зростання, тому можна зробити припущення, що 
оптимальною формою тренда буде не пряма лінія, а парабола. Одним із основних факторів 
такої ситуації є, звичайно, стрімке знецінення гривні.  

Представимо динаміку валового внутрішнього продукту України в розрахунку на 1 
особу графічно і зробимо прогноз на 2018 рік. 

 

 
 

Рис. 1. Динаміка валового внутрішнього продукту України (у розрахунку на 1 особу). 
Джерело: сформовано за [11] 
 
Як і було здійснено припущення, оптимальною формою тренда  виявилася парабола 

(поліном) 2-го ступеня. Очевидно, що на розмір ВВП впливає багато чинників, тому 
планування даного показника — це достатньо складний процес. У той же час трендова 
модель дозволяє виявити основну тенденцію аналізованого показника і зробити загальну 
прогнозну оцінку, яка показує, чого можна очікувати, якщо сформована тенденція 
збережеться й надалі. У даному випадку отримана парабола 2-го ступеня майже точно 
описує динаміку ВВП, про що свідчить коефіцієнт детермінації ( 982,02 =R ), а також 

y = 1017x2 - 3071x + 28303 
R² = 0,982 

0

20000

40000

60000

80000

100000

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Гр
н.

   

Рік ВВП на 1 особу населення 
Полиномиальная (ВВП на 1 особу населення) 

337



розраховані в табл. 1 ланцюгові абсолютні прирости. Тому на основі отриманого трендового 
рівняння можна визначити прогнозна 2018 рік:  

       83041910179307128303 2 =⋅+⋅−=Y  грн. 
Отже, якщо сформована протягом 2010-2017 рр. тенденція до прискореного зростання 

ВВП на 1 особу залишиться незмінною, то можна очікувати, що у 2018 р. його розмір складе 
83,0 тис. грн. 

Ще одним поширеним способом прогнозування на основі одного часового ряду є 
використання авторегресійних моделей. Доцільність їх застосування виникає тоді, коли 
значення досліджуваного показника знаходяться в певній залежності від його попередніх 
рівнів. У загальному випадку лінійна модель авторегресії має такий вигляд [7, с. 87]:  

tmtttt yyyY εααα ++++= −−− ...21 ,                                                  (1) 
де m — кількість членів, яка охоплюється авторегресією (порядок авторегресії); 
    tε  — несистематична складова. 

Зазвичай використовують модель авторгересії першого порядку. Однак, у деяких 
випадках виявляється доцільним використовувати авторегресійні моделі 2-го і 3-го порядку, 
що дозволяє здійснити більш точний прогноз. Такі моделі є актуальними в тих випадках, 
коли аналізований показник впливає на розмір довгострокових вкладень, наприклад обсяг 
продаж великих корпорацій тощо. 

За даними табл. 1 нами побудовано авторегресійну модель показника валового 
внутрішнього продукту на одну особу: 

1366,1747,6589 −+−= tyY                                                          (2) 

Модель є надійною ( 969,02 =R ), тому визначимо прогноз на 2018 р.: 
8931770210366,1747,6589 =⋅+−=′Y  грн. 

Як видно з розрахунків, прогноз на основі авторегресійної моделі дав дещо вищий 
результат. 

Слід відмітити, що використання авторегресійних моделей для прогнозування має 
суттєві обмеження: 

по-перше, в таких моделях прогнозування за фактичними даними можливе лише на 
один період уперед, оскільки для розробки прогнозу на більш віддалену перспективу в якості 
фактора використовується вже не реальний показник, а прогнозований, що суттєво знижує 
точність прогнозів; 

по-друге, неможливо дати змістовну інтерпретацію коефіцієнтів регресії; 
по-третє, сама методика авторегресійного моделювання «скорочує» вихідний ряд 

динаміки і чим більшою є розрядність авторегресійної моделі, тим більшим повинен бути 
період «передісторії». 

Для того, щоб прогнозні оцінки, які здійснюються на основі одного часового ряду, 
були якомога точнішими, необхідна наявність таких передумов: 

по-перше, період «передісторії», тобто період часу, за який здійснюється аналіз 
досліджуваного явища (процесу), повинен бути достатньо тривалим для того, щоб могли 
проявитися закономірності, які властиві даному явищу; 

по-друге, досліджуваний процес повинен володіти певною інерцією. Це означає, що 
для того, щоб відбулися значні його зміни, повинен пройти тривалий час; 

по-третє, прогнозна оцінка буде більш точною, якщо протягом досліджуваного 
періоду часу не відбувалося певних «революційних змін», тобто відсутні значні стрибки у 
зміні досліджуваного об’єкта. Причому таких змін не передбачається і в прогнозованому 
періоді;  

по-четверте, інформація, яка міститься в кінці досліджуваного періоду (часового 
ряду), повинна чинити більший вплив на прогнозну оцінку досліджуваного показника, ніж 
інформація більш рання [6, с. 104]. 

Очевидно, що в кожному конкретному випадку необхідно обирати ту чи іншу модель 
залежно від наявної інформації та поставлених завдань прогнозування. Ми вважаємо, що 
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обираючи той чи інший метод прогнозування завжди слід виходити із наступних основних 
принципів: 

- принцип специфічності об’єкта дослідження, який передбачає ретельне вивчення 
його особливостей, встановлення відмінностей від інших об’єктів; 

- принцип комплексності, який передбачає вивчення об'єкта дослідження як єдиної 
системи його складових частин і факторів, що на нього впливають; 

- принцип відповідності можливостей методу прогнозування поставленим завданням;  
- принцип оптимальності витрат і результату, що полягає в розумному бажанні 

здійснити прогноз з мінімальними витратами і прийнятною точністю. 
Дотримання цих принципів дозволяє уникнути помилок під час вибору 

інструментарію прогнозування. 
У сучасних нестабільних умовах розвитку економіки складність здійснення 

прогнозування показників зростає. Тому ми вважаємо за доцільне:  
по-перше, застосовувати не стандартні методи, а адаптивні методи прогнозування, 

основною властивістю яких є зміна коефіцієнтів моделі під час надходження нової 
інформації, тобто адаптація моделей до нових даних; 

по-друге, здійснювати комбіновані прогнози, оскільки такі прогнози зазвичай є більш 
якісними; 

по-третє, прогнози, що здійснюються за допомогою математичних методів 
моделювання, доповнювати експертними оцінками. 

Т. С. Клебанова та О. О. Рудаченко відмічають, що адаптивні моделі прогнозування 
одновимірних часових рядів є одними з найбільш перспективних напрямків, тому широко 
використовуються для прогнозування діагностичних показників фінансової діяльності 
підприємств [8, с. 144]. 

Гуо Янгмін, Ран Конгбао та ін. пропонують два підходи до адаптивного 
прогнозування, основною ідеєю одного з яких є спрощення моделей прогнозування [12]. 

Ми пропонуємо здійснювати адаптивне прогнозування на основі трендових моделей з 
використанням аналізу індикаторів. Такими індикаторами можуть бути як фактори, які тісно 
пов’язані з досліджуваним показником, так і показники, які «попереджають» про зміни у 
зовнішньому або внутрішньому середовищі підприємства, так звані «випереджувальні 
індикатори».  

Пропонуємо наступний алгоритм здійснення адаптивного прогнозування на основі 
аналізу індикаторів:  

- встановлюється система індикаторів (для цього можуть бути використані експертні 
оцінки, а також математичні критерії); 

- розраховуються індекси та інші показники аналізу динаміки індикаторів; 
- здійснюється побудова трендових моделей індикаторів, під впливом яких 

формується досліджуваний показник; 
- здійснюється побудова трендової моделі досліджуваного показника; 
- порівнюються тренди індикаторів і досліджуваного показника; 
- здійснюється адаптація трендів з урахуванням нової інформації; 
- розробляються прогнози досліджуваного показника з урахуванням тенденцій 

основних індикаторів; 
- визначаються екстремальні прогнозні оцінки, так званий оптимістичний і 

песимістичний прогнози 
- за необхідності визначаються середні прогнозні оцінки; 
- прогнози, що розроблені на основі використання статистичних методів, 

доповнюються експертними оцінками.  
Висновки. Проведене дослідження дозволяє зробити наступні висновки. Чим більш 

детальною (з високим ступенем структуризації) є модель досліджуваного процесу, тим 
більше сподівань на отримання його точної, обґрунтованої прогнозної оцінки. Однак, іноді 
під час вибору методу прогнозування краще відмовитися від розробки дуже докладної 
математичної моделі на користь моделі з невеликою кількістю внутрішніх елементів 
(наприклад, трендової). Тим більше, що під час моделювання будь-якого процесу виникають 
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методичні помилки, які пов’язані безпосередньо з процесом моделювання і помилки 
спостереження, які виникають під час збору інформації. Крім того, для побудови докладних 
моделей необхідний значний масив вихідних даних, що іноді є практично неможливим. 

У сучасних умовах доцільно застосовувати не стандартні, а адаптивні методи 
прогнозування, основною властивістю яких є зміна коефіцієнтів моделі під час надходження 
нової інформації, тобто адаптація моделей до нових даних. При цьому більш надійні 
результати може дати адаптивне прогнозування на основі трендових моделей з 
використанням аналізу індикаторів.  

 
Література 

1. Bomhoff E. J. Predicting the money multiplier: A case study for the U. S. and the Netherlands / E. J. Bomhoff // 
Journal of Monetary Economics. — 1977. — № 3 (3). — Р. 325—345.  

2. Watson M. W. Time Series: Economic Forecasting / M. W. Watson // International Encyclopedia of the Social & 
Behavioral Sciences. — 2001. — Р. 15721—15724.  

3. Dickey D. A. Distribution of the Estimators for Autoregressive Time Series With a Unit Root / D. A. Dickey, W. Fuller 
// JASA. Journal of the American Statistical Association. — 1979. — Vol. 74. — 74 р.  

4. Clements, M. P. Forecasting economic processes / M. P. Clements, D. F. Hendry // International Journal of Forecasting. 
— 1998. — Vol. 14. — Р. 111—131.  

5. Hudakova M. Technical reserves in insurance and Slovak insurance market / M. Hudakova, J. Adamko // Economic 
annals-XXI. — 2016. — № 162. — P. 98—103. 

6. Френкель А. А. Прогнозирование производительности труда: методы и модели / А. А. Френкель. — Москва : 
Экономика, 1989. — 214 с. 

7. Четыркин Е. М. Статистические методы прогнозирования / Е. М. Четыркин. — Москва : «Статистика», 1975. — 
184 с.  

8. Клебанова Т. С Прогнозування показників фінансової діяльності підприємства житлово-комунального 
господарства за допомогою адаптивних моделей / Т. С. Клебанова, О. О. Рудаченко // Бізнес-інформ. — 2015. — № 1. — С. 
143—148. 

9. Кулинич Р. О. Способи прогнозування економічних явищ методом статистичних рівнянь залежностей / Р. О. 
Кулинич // Університетські наукові записки. — 2007. — № 3 (23). — С. 295—305. 

10.  Ткаченко І. С. Економіко-математичне моделювання фінансового результату підприємства / І. С. Ткаченко, О. 
В. Проскурович // Економіка: реалії часу. — 2017. — № 3 (31). — С. 84—94.   

11.  Державна служба статистики України [Електронний ресурс]. — Режим доступу : http://www.ukrstat.gov.ua. 
12.  Guo Y. Adaptive online prediction method based on LS-SVR and its application in an electronic system / Y. Guo, C. 

Ran, X. Li, J. Ma // Journal of Zhelang University-Science c-computers & Electronics. — 2012. — Vol. 12. — P. 881—890.  
Стаття рекомендована до друку 03.09.2018                © Семенова В. Г Семенова К. Д. 

 
References 

1. Bomhoff, E. J. (1977). Predicting the money multiplier: A case study for the U.S. and the Netherlands. Journal of 
Monetary Economics, 3 (3), 325—345. 

2. Watson, M. W. (2001). Time Series: Economic Forecasting. International Encyclopedia of the Social & Behavioral 
Sciences, 15721—15724. 

3. Dickey, D. A., & Fuller, W. (1979). Distribution of the Estimators for Autoregressive Time Series With a Unit Root. 
JASA. Journal of the American Statistical Association, 74(366). 

4. Clements, M. P., & Hendry, D. F. (1998a). Forecasting economic processes. International Journal of Forecasting, 14, 
111—131. 

5. Hudakova, M., & Adamko, J. (2016). Technical reserves in insurance and Slovak insurance market. Economic annals-
XXI, 162, 98—103 [in English]. 

6. Frenkel, A. A. (1989). Prognozirovanie proizvoditelnosti truda: metodyi i modeli [Prediction of labor productivity: 
methods and models]. Moscow: Economics [in Russian]. 

7. Chetyirkin, E. M. (1975). Statisticheskie metodyi prognozirovaniya [Statistical methods of forecasting]. Moscow: 
Statistics [in Russian]. 

8. Klebanova, T. S., & Rudachenko, O. O. (2015). Prohnozuvannia pokaznykiv finansovoi diialnosti pidpryiemstva 
zhytlovo-komunalnoho hospodarstva za dopomohoiu adaptyvnykh modelei [Forecasting indicators of enterprise of housing and 
communal services’ financial activity using adaptive models]. Biznes-inform — Business іnform, 1, 143—148 [in Ukrainian]. 

9. Kulynych, R. O. (2007). Sposoby prohnozuvannia ekonomichnykh yavyshch metodom statystychnykh rivnian 
zalezhnostei [Methods of forecasting economic phenomena by the method of statistical equations of dependencies]. Universytetski 
naukovi zapysky — University scientific notes, 3 (23), 295—305 [in Ukrainian]. 

10. Tkachenko, I. S., & Proskurovych, O. V. (2017). Ekonomiko-matematychne modeliuvannia finansovoho rezultatu 
pidpryiemstva [Economic and mathematical modeling of the financial result of the enterprise]. Ekonomika: realii chasu — 
Economics: realities of time, 3 (31), 84—94 [in Ukrainian]. 

11. Derzhavna sluzhba statystyky Ukrainy [Official page of the State Statistics Service of Ukraine]. ukrstat.gov.ua. 
Retrieved from http://www.ukrstat.gov.ua [in Ukrainian]. 

12. Guo, Y., Ran, C., Li, Х., & Ma, J. (2012). Adaptive online prediction method based on LS-SVR and its 
application in an electronic system. Journal of Zhelang University-Science c-computers & Electronics, 12, 881—890. 

The article is recommended for printing  03.09.2018                © Semenova V. G., Semenova K. D. 
 

340



УДК 658.15 
Kholodna Yu. E. 

Ph. D. in Economics, Associated Professor,  
Simon Kuznets Kharkiv National University of Economics, Ukraine; 

e-mail: kholodnayajulia@gmail.com; ORCID ID: 0000-0002-7160-5782 
Pustovhar S. A. 

Ph. D. in Economics, Lecturer,  
Simon Kuznets Kharkiv National University of Economics, Ukraine;  

e-mail: pustovgar.s@ukr.net; ID ORCID: 0000-0002-4199-8044 
Morozova N. L. 

Ph. D. in Economics, Associate Professor of Department of Finance, Banking and Insurance  
Kharkiv Educational-Scientific Institute of SHEI «Banking University», Ukraine; 
е-mail: morozova.nadiya@khibs.ubs.edu.ua; ID ORCID: 0000-0002-4082-2960 

Pasechnik I. V. 
PhD in Economics, Associate Professor  

Banking University, Kharkiv educational-scientific institute, Ukraine;  
е-mail: pasichnik@khibs.edu.ua; ID ORCID: 0000-0003-0269-5670 

  
MACHINE-BUILDING ENTERPRISES FINANCIAL RISKS MINIMIZATION MODELS 

BUILDING  
Abstract. The article is based on a financial condition indicators system, which assesses the 

financial risk of the enterprise, and their grouping according to the nature of the impact on the 
enterprise financial position. The following financial risks groups have been identified: the 
inappropriate capital structure, inefficient financial activity, liquidity decline, ineffective operating 
activities, the imbalances in cash flows and ineffective investment activities risks. Each group of 
indicators is selected by the "center of gravity"one representative method to construct a model for 
assessing the financial risk in the enterprise level. It is determined that representative indicators in 
identifying the financial risk in an enterprise level are: coefficient of autonomy, coefficient of 
turnover of capital, absolute liquidity ratio, return on sales, net cash flow ratio, total return on 
investment. 

At the next stage of constructing a model for enterprise financial risks minimizing using 
expert method, representative indicators are measured according to their informativity for assessing 
financial risk at the enterprise. Taking into account the indicators significance, a machine-building 
enterprises assessment financial risk model was constructed on the basis of the enterprise financial 
risk level indicators-representatives additive convolution with their significance weight coefficients 
correction. 

The functional dependencies between the indicators are determined given the direct and 
inverse nature of the link between the indicators that characterize the machine-building enterprises 
financial risk, using correlation-regression analysis. An optimization model for machine-building 
enterprises financial risks minimizing was built on the principle of limiting financial risks. 
Optimizing the model means getting the maximum integral index value of the financial risk 
neutralization level. To this end, the Kuhn-Tucker theorem is used. As a result of model 
optimization it was revealed that from the point of view the financial risks at machine-building 
enterprises level minimizing, the optimum values of financial indicators are: for the coefficient of 
autonomy — 0.41; for the capital turnover coefficient — 31,0; for the coefficient of absolute 
liquidity — 0,45; for a profitability ratio of sales — 0,29; for the coefficient of sufficiency of net 
cash flow — 0,60; for the coefficient of total return on investment — 0,28. The established norms 
of financial indicators provide financial risk minimization at machine-building enterprises. 

Keywords: financial risks, financial risks minimization, neutralization, limitation, financial 
stability, solvency. 
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ПОБУДОВА МОДЕЛІ МІНІМІЗАЦІЇ ФІНАНСОВИХ РИЗИКІВ МАШИНОБУДІВНИХ 
ПІДПРИЄМСТВ 

Анотація. Побудовано систему показників фінансового стану, за якими оцінюється 
фінансовий ризик підприємства, та здійснено їхнє групування за характером впливу на 
фінансовий стан підприємства. Виділено такі групи фінансових ризиків: ризик 
нераціональної структури капіталу, ризик неефективної фінансової діяльності, ризик 
зниження ліквідності, ризик неефективної операційної діяльності, ризик незбалансованості 
грошових потоків і ризик неефективної інвестиційної діяльності. Для побудови моделі 
оцінки рівня фінансового ризику на підприємстві з кожної групи показників обрано по 
одному репрезентативному методом «центру ваг». Визначено, що репрезентативними 
показниками при ідентифікації рівня фінансового ризику на підприємстві є: коефіцієнт 
автономії, коефіцієнт оборотності капіталу, коефіцієнт абсолютної ліквідності, коефіцієнт 
рентабельності продажів, коефіцієнт достатності чистого грошового потоку, сукупна 
рентабельність інвестицій. 

На наступному етапі побудови моделі мінімізації фінансових ризиків підприємства з 
використанням експертного методу проранговано репрезентативні показники за їхнього 
інформативністю для оцінки фінансового ризику на підприємстві. З урахуванням значимості 
показників побудовано модель оцінки фінансових ризиків машинобудівних підприємств на 
основі адитивної згортки показників-репрезентантів рівня фінансового ризику підприємства 
з коригуванням на вагові коефіцієнти їхньої значимості. 

Ураховуючи прямий і обернений характер зв’язку між показниками, що 
характеризують рівень фінансового ризику машинобудівних підприємств, з використанням 
кореляційно-регресійного аналізу, визначено функціональні залежності між показниками. 
Побудовано оптимізаційну модель мінімізації фінансових ризиків машинобудівних 
підприємств, в основу якої закладено принцип лімітування фінансових ризиків. Оптимізація 
моделі означає отримання максимального значення інтегрального показника рівня 
нейтралізації фінансового ризику. Для цього використано теорему Куна — Таккера. У 
результаті оптимізації моделі виявлено, що з позиції мінімізації рівня фінансових ризиків на 
машинобудівних підприємствах оптимальними значеннями фінансових показників є: для 
коефіцієнта автономії — 0,41; для коефіцієнта оборотності капіталу — 31,0; для коефіцієнта 
абсолютної ліквідності — 0,45; для коефіцієнта рентабельності продажів — 0,29; для 
коефіцієнта достатності чистого грошового потоку — 0,60; для коефіцієнта сукупної 
рентабельності інвестицій — 0,28. Установлені нормативи фінансових показників 
забезпечують мінімізацію фінансового ризику на машинобудівних підприємствах.  
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ПОСТРОЕНИЕ МОДЕЛИ МИНИМИЗАЦИИ ФИНАНСОВЫХ РИСКОВ 
МАШИНОСТРОИТЕЛЬНЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ 

Аннотация. Построены модель оценки уровня финансовых рисков на 
машиностроительных предприятиях, а также модель минимизации финансовых рисков 
машиностроительных предприятий. Определены оптимальные значения финансовых 
нормативов: коэффициента автономии, оборачиваемости капитала, абсолютной 
ликвидности, рентабельности продаж, достаточности чистого денежного потока, совокупной 
рентабельности инвестиций, соблюдение которых снизит уровень финансовых рисков на 
предприятиях, обеспечит эффективность их деятельности, финансовую устойчивость, 
ликвидность и платежеспособность. 

Ключевые слова: финансовые риски, минимизация финансовых рисков, 
нейтрализация, лимитирование, финансовая устойчивость, платежеспособность. 

Формул: 3; рис.: 2; табл.: 2; библ.: 13. 
 

Introduction. The current state of the machine-building industry in Ukraine is characterized 
by a loss-making activity, a decrease in export potential, the volatility of the volumes of 
manufacturing and sales, and the volume of investment. The biggest crisis for the industry was 2014 
when, due to the unstable macroeconomic and political situation in the country, the destruction of 
partnerships with counteragents, the volume of sales of mechanical engineering products decreased 
by 10.5% compared to 2013, the volume of capital investment — by 15, 1%. During 2015-2017, 
despite the increase in sales volumes, the industry remains unprofitable. According to the results of 
3 quarters of 2017, the enterprises of machine-building industry received a surplus of UAH 5039.7 
million. Against this background, exports are decreasing every year starting from 2014: the average 
annual rate of decrease is 18.4% [1]. The statistical data given testifies to the unstable financial state 
of the enterprises of machine-building industry and high level of financial risk, which determined 
the relevance of the study. 

Analysis of research and problem statement. Significant contributions to the development 
of approaches to minimizing the financial risks of the enterprise were made by such scholars as: 
Pysmenna T. [2], Polyakova O. [3], Al-Kassar T. [4], Fang F. [5], Monti N. [ 6], Wang X. [7]. 
Despite a significant number of developments in this direction, the problem of defining internal 

343



financial standards remains unresolved, observance of which will ensure the stable functioning of 
domestic enterprises. 

Therefore, the purpose of the study is to improve the methodological tools for assessing 
financial risks of enterprises in the machine-building industry and determinig the optimal values of 
financial indicators that will ensure the financial sustainability of the enterprise and maximize the 
efficiency of the activity, thereby minimizing the level of financial risks. Methods for solving the 
purpose of the study: generalization, systematization, expert method, "center of gravity" method, 
correlation-regression analysis, linear programming method. 

Research results. In the system of methods of minimizing financial risks of the enterprise 
the main role belongs to internal mechanisms. Internal mechanisms for neutralization of financial 
risks are a system of methods for reducing their negative effects, which are selected and 
implemented within the enterprise itself. The algorithm of constructing a model for minimizing 
financial risks of an enterprise is presented in Fig. 1 
 

 Stages  Methods, techniques 

 
 

I. Formation of a system of indicators of financial risk assessment of an enterprise 
by groups of financial risks 

 Generalization, 
systematization 

 
 

II. Determination of representative indicators by groups of financial  
risks 

 "Center of gravity" 
method 

 
 

III. Ranking of indicators by their significance (informative value) for assessing 
financial risk 

 Expert method 

 IV. Construction of a model for assessing financial risks of an enterprise  Expert method, 
adaptive convolution 

 
 

V. Modeling of connections between indicators of financial risk  
assessment of an enterprise 

 Correlation-regression 
analysis 

 
 

VI. Construction of a model and definition of optimum values of financial 
indicators, which minimizes the level of financial risks of an enterprise 

 Linear programming 
method 

 

Fig. 1. An algorithm of constructing a model for minimizing financial risks of an enterprise 
 
In order to successfully select the direction of developing the internal mechanisms for 

neutralization of financial risks, it is necessary to develop a model for calculating the overall level 
of financial risks. The developed integral indicator of the level of financial risks should combine the 
assessment of different types of risks into one indicator, thus summarizing the level of financial risk 
neutralization in the enterprise. 

For the construction of the model, financial indicators were used, which assess the financial 
risk of the enterprise, and are grouped according to the main types of financial risks: the risk of 
irrational capital structure, the risk of inefficient financial activity, the risk of reducing liquidity, the 
risk of ineffective operating activities, the risk of imbalance of cash flows and the risk of ineffective 
investment activity [3-4, 6-9]. All of the above-mentioned risks can be divided into three groups of 
risk: the risk of financial sustainability, the risk of insolvency and the risk of ineffective investment 
activity (Fig. 2). 

Construction of a model for assessing financial risks of an enterprise based on the totality of 
these indicators will result in high labor intensity and multicollinearity between the indicators, 
which will reduce the reliability of the modeling results. Consequently, for constructing a model 
from each group of assessment of financial risk one representative was selected, using the "center of 
gravity" method. 

Thus, the representative of the "risk of irrational structure of capital" group is the coefficient 
of autonomy. It is the one, that characterizes the financial independence of the enterprise, has the 
smallest amount of Euclidean distances to other objects of the group. A representative of inefficient 
financial activity risk group is the working capital turnover ratio. It reflects working capital turnover 
of the company and characterizes the effectiveness of the financial activity of the enterprise [3-4, 6-7]. 
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Types of financial risks of 
an enterprise 

 Estimation indicators 

  

 

Fig. 2. The system of indicators for assessing the financial risks of the enterprise 
 
The representative responsible for the liquidity risk is the absolute liquidity ratio. It shows how 
much of the short-term debt can be covered by the most liquid assets: cash and cash equivalents, 
current financial investments. The risk group of inefficient operating activities is a return on sales 
ratio that describes the effectiveness of an operating activity [6-9]. In the groups of "cash flow 
imbalances" and "risk of ineffective investment activity", the representatives are the ratio of cash 
flow adequacy and total return on investment, accordingly. 

At the next stage of constructing a model for minimizing financial risks of an enterprise 
using expert method, representative indicators were ranked according to the importance 
(informativity) for assessing financial risk. The main advantages of the chosen method of expert 
evaluations are the ease of organization of the survey, comprehension, consideration and use of the 
acquired knowledge and experience of each expert [10]. The experts were the workers of the 
planned economic, financial departments of the machine-building enterprises of Kharkiv: SE 
"Plant" Electrotyazhmash", SRPE "Kommunar Association", PJSC "Turboatom", PJSC "Kharkiv 
Machine-Building Plant "Light of the Miner", PJSC "Kharkiv Bearing Plant", PJSC "Plant 
"PivdenKabel", SE "Kharkiv Machine-Building Plant "FED", PJSC "Khartron", PJSC 
"Elektromashina", PJSC "Avtramat". Grades were put from 1 to 6 (1 — the most important 
indicator, 6 — the least important). The matrix of the ranks of indicators for assessing the financial 
risks of machine-building enterprises is shown in Table. 1. 

The consistency of expert opinions on the importance of indicators for assessing financial 
risks of machine-building enterprises is confirmed by the coefficient of Kendal's concordance, the 
value of which is 0.8, which is above the permissible level of 0.7 [10]. Consistency of expert 
opinions and inclusion in the expert group of leading employees of machine-building enterprises 
makes it possible to assert the reliability of the results of expert evaluation and the importance of 
selected indicators for assessing financial risks of machine-building enterprises. 
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Risk of ineffective 
investment activity 

Risk of irrational 
capital structure 

Risk of 
ineffective 

financial activity 

Liquidity risk 

Risk of 
ineffective 
operational 

activity 

Risk of cash 
flow imbalances 

Coefficient of autonomy 
Coefficient of dependence 
Coefficient of maneuverability of own funds 
Coefficient of financial dependence 

Return on equity ratio 
Working capital turnover ratio 
Return on equity ratio 
Working capital turnover ratio 
 
Quick liquidity ratio 
Current liquidity ratio 
Absolute liquid ratio 
Sufficiency of working capital 
Coefficient of maneuverability of equity capital 

Non-current assets ratio 
Working capital ratio 
Non-current asset turnover ratio 
Current asset turnover ratio 
Return on Sales 
Gross profit ratio of the main activity 
Operating profit ratio 
 
 Cash flow liquidity ratio 
Cash flow efficiency ratio 
Net cash flow adequacy ratio 

Total return on investment 
Return on investment less accounts payable 
Portfolio weight of investment income in the annual inflow of cash 
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Table 1 
The significance of the ranks of importance of indicators for assessing the financial risks of 

machine-building enterprises 

Experts  
Indicators  

Coefficient 
of autonomy 

Working capital 
turnover 

Absolute 
liquidity ratio Return on sales Net cash flow 

adequacy ratio 
Total return on 

investment 
Expert 1 1,5 3 1,5 4 5 6 
Expert 2 1 4 2 3 5 6 
Expert 3 2 5 1 3 6 4 
Expert 4 1 4 3 2 5 6 
Expert 5 2 4 1 3 5 6 
Expert 6 1 3 2 4 6 5 
Expert 7 1 5 2 3 4 6 
Expert 8 2 3 1 4 5 6 
Expert 9 1 2 3 5 4 6 

Expert 10 1 4,5 3 2 4,5 6 
 

Based on expert estimates, the weight coefficients were calculated — coefficients of 
significance of indicators for assessing financial risks (Table 2) according to Fisher's rule (1) [10]. 
                                        

                                       𝛼𝑖 = 2(𝑛−𝑖+1)
𝑛(𝑛+1)

                                                                  (1) 
 
 where n — the number of factors; 

i — expert evaluation. 
Table 2 

Calculation of weight coefficients of financial risk assessment indicators  
according to Fisher's rule 

Experts  
Indicators  

Coefficient 
of autonomy 

Working capital 
turnover 

Absolute 
liquidity ratio Return on sales Net cash flow 

adequacy ratio 
Total return on 

investment 
Expert 1 0,26 0,19 0,26 0,14 0,10 0,05 
Expert 2 0,29 0,14 0,24 0,19 0,10 0,05 
Expert 3 0,24 0,10 0,29 0,19 0,05 0,14 
Expert 4 0,29 0,14 0,19 0,24 0,10 0,05 
Expert 5 0,24 0,14 0,29 0,19 0,10 0,05 
Expert 6 0,29 0,19 0,24 0,14 0,05 0,10 
Expert 7 0,29 0,10 0,24 0,19 0,14 0,05 
Expert 8 0,24 0,19 0,29 0,14 0,10 0,05 
Expert 9 0,29 0,24 0,19 0,10 0,14 0,05 

Expert 10 0,29 0,12 0,19 0,24 0,12 0,05 
Resulting 

weight 
coefficient 

0,27 0,15 0,24 0,18 0,10 0,06 

 
The resulting weight coefficients is calculated as the average arithmetic estimate determined 

by each expert. 
Consequently, taking into account the significance of the indicators and their weigh 

coefficients, a model for assessing the financial risks of machine-building enterprises has been 
constructed. Since all the indicators for assessing the level of financial risk: the coefficient of 
autonomy, working capital turnover, absolute liquidity, return on sales, sufficiency of net cash flow, 
total return on investment are stimulators for the financial position of enterprises and their growth 
will reduce the level of financial risk, the model of integral estimation of level of financial risks 
neutralization of machine-building enterprises: 

I = 0.27x_1 + 0.15x_2 + 0.24x_3 + 0.18x_4 + 0.1x_5 + 0.06x_6                          (2) 
where  I — integral indicator of the level of financial risks neutralization at the enterprise; 

x1 — coefficient of autonomy; 
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x2 — working capital turnover; 
x3 — absolute liquidity ratio; 
x4 — return on sales; 
x5 — net cash flow adequacy ratio; 
x6 — total return on investment. 
In addition to assessing the level of financial risk, an important aspect of financial 

management is its neutralization. 
The most common practice in risk management by the method of financial risk 

neutralization is limitation [2-3, 5-6]. Using it, the company takes risks and does not have 
significant costs. 

Limiting operates through the introduction of internal financial standards at the enterprise. 
To this end, it is necessary to find the optimal values of the financial indicators, which will be the 
basis for calculating the relevant limits. Optimizing the model means getting the maximum value of 
the integral index of the level of financial risk neutralization. To this end, the Kuhn-Tucker theorem 
[11] is used. When it comes to optimization problems with constraints in the form of equations, 
when constructing optimality criteria, we can use Lagrange multipliers. Kuhn and Tucker 
summarized this approach in the case of the general problem of linear programming with 
constraints, both in the form of equality, and in the form of inequalities [12]. 

Since the indicators for assessing the level of financial risks in the constructed model can 
have a direct (working capital turnover ratio — absolute liquidity ratio, absolute liquidity ratio — 
return on sales ratio, return on sales ratio- net cash flow adequacy ratio) and inverse (coefficient 
autonomy — the working capital turnover ratio, net cash flow adequacy ratio- the total return on 
investment) nature of the connection, it is necessary to determine functional relationship between 
the indicators. For this purpose, the method of correlation-regression analysis was used. The 
statistical significance of the results of the modeling of the relationships between the indicators of 
financial risk assessment of the enterprise is confirmed by the correlation coefficient (𝑅 → 1), the 
determination (𝑅2 > 0,75), the Fisher criterion (𝐹розрах. > 𝐹табл.), Student (|𝑡розрах.| > 𝑡табл.)  and 
the level of error (𝑝 < 0,05) [13]. 

As a result of determining the functions of dependencies between the indicators, the 
following system of equations describing the model of financial risk minimization in machine-
building enterprises was obtained: 
 

⎩
⎪
⎨

⎪
⎧

I = 0,27x1 + 0,15x2 + 0,24x3 + 0,18x4 + 0,1x5 + 0,06x6  → 𝑚𝑚𝑚;
𝑚1 = −0,0008𝑚2 − 0,0620;
𝑚2 = 34,1482𝑚3 + 0,4937;
𝑚3 = 3,6365𝑚4 + 2,3443;
𝑚4 = 0,0218𝑚5 + 0,0454;
𝑚5 = −0,2737𝑚6 − 0,1277

               (3) 

As a result of solving the system of equations, it was discovered that from the point of view 
of minimizing the level of financial risks at machine-building enterprises, the optimum values of 
financial indicators are: for the coefficient of autonomy — 0,41; for the working capital turnover 
ratio — 31,0; for the coefficient of absolute liquidity — 0,45; for return on sales ratio — 0,29; for 
the coefficient of net cash flow adequacy — 0,60; for the coefficient of total return on investment 
— 0,28. 

The received norms have been tested on the financial records of SE "Plant" 
Electrotyazhmash", SRPE "Komunar", PJSC "Turboatom", for which the integral indicators of the 
level of financial risks neutralization, taking into account the proposed norms, increased compared 
to the actual values for 2016 at 7,9%, 10,1% and 2,7% accordingly. We can conclude that the 
optimum values of the indicators can be used as a basis for the development of internal financial 
standards in machine-building enterprises. 

Conclusions. As a result of the study, a model for minimizing the level of financial risks of 
machine-building enterprises was carried out, which determined the optimum values of financial 
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indicators, the use of which for the establishment of internal norms will improve the financial state 
and minimize the level of financial risk of enterprises. Prospects for further research in this area are 
development of scenarios for minimizing financial risks of domestic enterprises. 
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ЯКІСТЬ ТРАНСФОРМАЦІЙНИХ ПРОЦЕСІВ  
У ФІНАНСОВОМУ СЕКТОРІ НАЦІОНАЛЬНОЇ ЕКОНОМІКИ: ВЕКТОРИ ВИМІРУ1 

Анотація. Обґрунтовано залежність подальшого поступального розвитку фінансового 
сектору (ФС), його сегментів і фінансових інститутів, національної економіки загалом від 
адекватності потребам як окремих економічних агентів, так і суспільства загалом, 
результативності, ефективності й якості трансформаційних процесів у фінансовому секторі. 
Зазначена ймовірність наявності позитивних і негативних; загальних, конкретних і 
специфічних; масштабних і незначних; системних і точкових; інтенсивних і екстенсивних; 
пріоритетних і другорядних; стимулювальних і стримувальних; різноспрямованих; 
ресурсних, технологічних, інституціональних, організаційних, ціннісних, поведінкових; 
болісних, конфліктних і неконфліктних; здійснюваних з різними витратами 
трансформаційних процесів у фінансовому секторі національної економіки. Визначено 
значущість оцінки якості трансформаційних процесів у фінансовому секторі національної 
економіки. Доведено неоднозначність оцінювання якості трансформаційних процесів у ФС 
національної економіки. Запропоновано розглядати вплив здійснюваних трансформацій на 
якісний стан об’єктів, що піддаються їхньому впливу, і якість трансформацій як таких. По-
третє, оцінці мають підлягати як очікувані, так і фактичні результати трансформаційних 
процесів у ФС. З’ясовано чинники, що визначають якість трансформаційних процесів у 
фінансовому секторі національної економіки. Наголошено на необхідності оцінки як 
загальносекторальних і сегментарних трансформаційних процесів, трансформаційних 
процесів фінансових інститутів, а також економічних, фінансових, соціальних, 
інституціональних, організаційних, технологічних, інформаційних; еволюційних і 
революційних трансформацій; характеру трансформаційних процесів, їх послідовності й 
швидкості; форсованого розвитку і якісного зростання фінансового сектору. Розглянуто 
підходи до оцінки ступеня перетворень, модернізації та різновиди оцінок результатів 
трансформацій. Акцентовано увагу в оцінці змін взаємовідносин основних економічних 
агентів і системи індикативних показників на використанні узагальнюючих оцінок 
взаємовідносин, структурних оцінок і одинарних оцінок окремих економічних  агентів. 
Представлено авторський погляд на напрями і підходи до оцінювання якості 
трансформаційних процесів у фінансовому секторі і складові такої оцінки.  

Ключові слова: фінансовий сектор, трансформаційні процеси, якість 
трансформаційних процесів, різновиди оцінки якості трансформаційних процесів, підходи до 
оцінки якості трансформаційних процесів 
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QUALITY OF THE TRANSFORMATIONAL PROCESSES IN THE FINANCIAL SECTOR 

OF THE NATIONAL ECONOMY: VECTORS OF THE MEASUREMENT  
Abstract. Dependency of the further progressive development of the financial sector, its 

segments and the financial institutions, national economy as a whole from the adequacy to needs of 
the separate economic agents and the society as a whole, from effectiveness and quality of the 
                                                

1 Статтю підготовлено в рамках НДР «Теорія та методологія трансформаційних процесів у фінансовому секторі країни» 
(номер державної реєстрації 0117U002441), що виконується за рахунок видатків iз загального фонду держбюджету. 
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transformational processes in the financial sector is substantiated. Probability of the availability of 
positive and negative, general, specific, large-scale and minor, systematic and dotted, intensive and 
extensive, priority and non-priority; stimulating and moderating, divergent, resource, technological, 
institutional, organizational, quality, behavioral, painful, conflict and non-conflict, made with 
different expenses transformational process in the financial sector of the national economy is 
presented. 

Importance of the measurement of the quality of the transformational processes in the 
financial sector of the national economy is defined. Ambiguity of the assessment of the quality of 
the transformational processes in the financial sector of the national economy is proved. It is 
proposed to assess the impact of the transformations on quality of the objects and quality of such 
transformations and to assess expected and actual results of the transformational processes in the 
financial sector. Criteria which define the quality of the transformational processes in the financial 
sector of the national economy are substantiated. Necessity of the measurement of general and 
segment transformational processes, transformational processes of the financial institutions and 
economic, financial, social, institutional, organizational, technological, informational, evolutionary 
and revolutionary transformations, character of the transformational processes, their sequence and 
the speed, force development and the quality growth of the financial sector is highlighted. Ways of 
the measurement of types of the changes, modernization and the types of the measurement of the 
results of the transformation are reviewed. Attention is paid to the measurement of the change in 
relations of the main economic agents and the system of indicators in usage of the general 
assessment of the relations, structure and the individual assessments of the economic agents. It is 
highlighted that in the measurement of the quality of the transformational processes of the financial 
sector it should be taken into account that the development of the financial sector can be considered 
to certain extent progressive due to the slowdown of the change of the level of the wealth and the 
differentiation of income of the economic agents, development of the institutions, level and the 
character of the integration to the global markets as well as the decrease of so called market 
deficiencies. General characteristics of the financial sector cluster models are presented.  Types of 
the measurement of the transformational processes in the financial sector are reviewed. It is 
substantiated that the analysis of the structural changes is made using the consolidated indices, 
which are defined based on vector and stochastic approaches and the reference and chain indices. 
Necessity of the measurement of the parameter changes in the financial sector is defined. 
Ambiguousness of the process of the measurement of transformational processes in the financial 
sector of the national economy is reviewed. Specifics of recreational, behavioral, comparative, 
formational, institutional, civilizational, product, process, price, customer, complex 
(system/integrational) ways to the measurement of the quality of the transformational processes in 
the financial sector are reviewed. Author’s view on ways and approaches to the assessment of the 
quality of the transformational processes in the financial sector and the components of such 
assessment is presented.  

Keywords: financial sector, transformational processes, quality of transformational 
processes, types of measurement of quality of transformational processes, ways of measurement of 
quality of transformational processes 
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Аннотация.  Определена значимость оценки качества трансформационных процессов 
в финансовом секторе национальной экономики. Подчеркнута необходимость оценки как 
общесекторальных, так і сегментарных трансформационных процессов, трансформационных 
процессов финансовых институтов, а также экономических, финансовых, социальных, 
институциональных, организационных, технологических, информационных; эволюционных 
и революционных трансформаций; характера трансформационных процессов, их 
последовательности и скорости; форсированного развития и качественного роста 
финансового сектора. Рассмотрены подходы к оценке степени преобразований, 
модернизации и разновидности оценок результатов трансформаций. Акцентировано 
внимание в оценке изменений взаимоотношений основных экономических агентов и 
системы индикативных показателей на использовании обобщенных оценок 
взаимоотношений, структурных оценок и одинарных оценок отдельных экономических   
агентов. 

Ключевые слова: финансовый сектор, трансформационные процессы, качество 
трансформационных процессов, разновидности оценки качества трансформационных 
процессов, подходы к оценке качества трансформационных процессов     

Формул: 0; рис.: 2; табл.: 1; библ.: 50. 
 
Вступ. Трансформаційні процеси у фінансовому секторі (ФС) мають бути 

адекватними потребам як окремих економічних агентів, так і суспільства загалом, 
результативними, ефективними й якісними. Від цього залежить подальший поступальний 
розвиток не лише ФС як такого, його сегментів і фінансових інститутів, а й національної 
економіки загалом. Утім, сьогодні відсутні усталені чітко обґрунтовані підходи до оцінки 
якості трансформаційних процесів в національній економіці загалом і її ФС зокрема, 
необхідні критерії й індикатори такої оцінки, а також порогові значення останніх. Відтак, 
зазначені проблеми потребують якнайшвидшого розв’язання.  

Аналіз досліджень та постановка завдання. Проблематикою оцінки якості 
трансформаційних процесів загалом та у ФС національної економіки, його сегментах і 
фінансових інститутах зокрема переймались такі вітчизняні і зарубіжні дослідники, як В. 
Архипова, Р. Ахметов, Л. Берталанфі (L. Bertalanffy), З. Боді (Z. Bodie), О. Брижак, О. 
Гетьман, І. Голощапова, О. Єрмоленко, С. Єрохін, А. Ізе (A. Ize), Є. Карпуніна, О. Корнєва, 
Л. Крюков, К. Лазарчук, С. Любимцева, А. Максимов, Р. Мертон (R. Merton), О. 
Новосьолова, В. Панкова, В. Полтерович, О. Солнцев, М. Столбов, А. Торре (A. de la Torre), 
Е. Феєн (E. Feyen), С. Хантінгтон (S. Huntington), А. Царьков, Є. Цепілова, В. Шимов та ін. 
Проте, вироблення однозначних підходів до формування комплексної системи оцінки якості 
трансформаційних процесів у ФС не отримало логічного завершення. 

Відтак, метою даної статті є уточнення теоретико-методологічних засад оцінки якості 
трансформаційних процесів у ФС національної економіки.   

Результати дослідження. Якість трансформаційних процесів у ФС національної 
економіки значною мірою (звичайно, поряд з іншими чинниками) залежить від 
комплексності, обґрунтованості, об’єктивності, точності і несуперечливості її оцінки 
(рис.1), яка може бути як ретроспективною, так і поточною і прогнозною (потенційною). 

Розпочинаючи оцінку якості трансформаційних процесів у ФС національної 
економіки, слід пам’ятати, що оцінці мають підлягати такі процеси як 
загальносекторального, так і сегментарного характеру, оскільки в першому випадку мова 
має йти, насамперед, про синергетичний ефект, а в другому — про специфіку 
функціонування і розвитку певних сегментів фінансового ринку та його фінансових 
інститутів, а, відтак, і про трансформаційних процесів у них.    
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Рис. 1. Напрями та підходи до оцінювання якості трансформаційних процесів у ФС (авторська розробка) 

 
Поряд з цим оцінці мають підлягати економічні, фінансові, соціальні, організаційні, 

інституціональні, технологічні, інформаційні; еволюційні і революційні трансформації. 
 При цьому, на наш погляд, оцінюватись має і досягнутий у ході трансформаційних 
процесів ступінь модернізації, тобто системного процесу цільових змін, що наближають 
країну, суспільство, державу та їх підсистеми до перспективних обрисів, що відповідають 
усім сучасним базовим цінностям, вимогам і викликам глобалізації — нинішнього етапу 
розвитку цивілізації. 

Утім поширеність, простота, застосовність до зміни об’єктів найрізноманітнішої 
природи часом створюють неоднозначність, неадекватність в смисловому вираженні процесу 
модернізації[1, c.19,33]. 

Оцінювання якості трансформаційних процесів у ФС 
Оцінювання впливу 
здійснюваних транс-
формацій на якісний 
стан об’єктів, що 
піддаються їх впливу  

Оцінювання ха-
рактерних оз- 
нак трансфор-
маційних 
процесів  

Оцінювання очі-
куваних і факти-
чних результатів 
трансформацій-
них процесів 

Визначення можливостей і 
перепон стійкому розвитку 
національної економіки 
загалом і ФС зокрема, а 
також його сегментів і 
фінансових інститутів 

Підходи до оцінювання якості 
трансформаційних процесів у ФС  відтворювальний 

 

поведінковий 

компаративний 

економіко-математи-
тичного моделювання  

експертний 

комплексний (систем-
ний/інтегральний) 

Оцінювання парамет- 
рів трансформаційних 
зрушень (ступеня дося- 
гнення бажаних пара- 
метрів, глибини, швид- 
кості, інтенсивності, 
вектору, структурних і 
інституціональних зру-
шень) 

Оцінювання якості трансформаційних процесів органами 
державної влади, фінансовими інститутами і споживача-
ми фінансових послуг  

Оцінювання використовуваних інструментів фінансового 
регулювання і внеску фінансових регуляторів у підвище- 
ння конкурентоспроможності національної економіки 

Оцінювання впливу трансформаційних 
процесів на розвиток і зростання ФС і 
національної економіки загалом  

досконало-, продукто-, 
процесо-,  споживач-, 
вартісноорієнтований  

Оцінювання трансформаційних і трансакційних витрат 
(віддачі, місткості), вигод реформування і реформених 
обтяжень та компенсацій  

Оцінювання якості трансформаційних процесів у  ФС  
від його попереднього стану 

Оцінювання економічної/фінансової політики, що суп-
роводжує трансформаційні процеси в ФС 

цивілізаційний 

формаційний 

інституціональний 
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При цьому не можна сліпо копіювати зарубіжний досвід, оскільки вестернізація без 
модернізації, тобто поверхове засвоєння західних принципів і руйнування власних традицій, 
є реальною небезпекою[2, c.75]. 
На  наше  переконання, оцінювати  потрібно характер трансформаційних процесів у ФС, 
виокремлюючи серед них суто формальні і реальні, а також розмежовувати форсований 
розвиток і якісне зростання ФС. 

В оцінці якості трансформаційних процесів у ФС важливе місце має належати оцінці 
їх глибини, інтенсивності, вектору, послідовності й швидкості, ступеня досягнення 
бажаних параметрів. Причому формування проміжних результатів не знецінює загальну 
мету, а поєднує сьогодення з перспективами, визначаючи швидкість проведення реформ. 
Необхідно встановити і формалізувати стартові й кінцеві позиції для кожної конкретної 
програми змін. Задекларовану мету необхідно представити у вигляді кількісних й якісних 
показників і обрати зовнішні і внутрішні орієнтири для порівняння[3, c.134]. 

Ступінь перетворень може оцінюватися за їх результатом: відбулося кардинальне 
переродження системи чи лише деяке її вдосконалення, тобто це: а) перехід на новий щабель, 
етап як стрибок чи б) модернізація в рамках одного й того ж етапу. Перші три щаблі 
кількісної і якісної зміни системи відповідають її модернізації, коли якісні зміни не настільки 
суттєві, останні два — перехід на новий етап. Оскільки якісні зміни можуть бути як 
прогресивними, так і регресивними, то і перетворення економічної системи можуть бути як 
прогресивними, так і регресивними[4, c.29].  

Результати трансформації можуть мати не лише кількісну, але й альтернативну 
(«так», «ні»), а також якісну характеристики, вимірювану на основі рейтингових, бальних, 
вагових і експертних оцінок, інтегрованих за допомогою спеціальних методик[5, c.73]. При 
цьому слід брати до уваги і можливість серединності оцінок, наявності певного діапазону 
вимірювання таких характеристик, визначення більш раціонального і зваженого сценарію 
здійснюваних трансформацій. Причому подібні оцінки мають супроводжуватись 
визначенням, як прихильників, так і медіаторів і супротивників трансформаційних процесів. 
А, відтак, потрібна чітка категоризація й індикація ознак зазначених оцінок. 

Скажімо, супротив суспільства інноваціям може бути оцінений на мікрорівні (частка 
жорстких «рамкових» особистісних переконань у загальній кількості переконань) чи на 
макрорівні (частка інновацій, соціально не реалізованих, у загальній кількості інновацій)[6, c.44]. 

Для оцінки змін взаємовідносин основних економічних агентів і  системи 
індикативних показників можуть використовуватись узагальнюючі оцінки взаємовідносин, 
структурні оцінки, а також одинарні оцінки окремих економічних   агентів.   
Узагальнюючою оцінкою ефективності функціонування   
слугує ступінь досягнення стратегічної мети, що міститься в тій чи іншій стратегії. До 
структурних оцінок можна віднести оцінки, що характеризують утворену модель загалом. 
Серед них: наявність цілепокладання, конфігурація, кількість  задіяних   економічних   
агентів,  особливості  ядра,  функціонування горизонтальних і вертикальних зв’язків, 
розвиненість зворотних зв’язків. До одинарних належать оцінки, що характеризують окремі 
елементи моделі[7, c.11-12].  

Утім, при проведенні оцінки   якості   трансформаційних  процесів  у  ФС   
економіки слід брати до уваги, що розвиток останнього є певною мірою інерційним внаслідок 
повільності зміни рівня добробуту і диференціації доходів економічних агентів, розвитку 
інститутів, ступеня і характеру інтеграції в глобальні ринки. Хоча окремі дослідники, ведуть 
мову про «спіраль фінансових інновацій» (financial innovation spiral), що являє собою 
випереджаючий   розвиток ФС стосовно об’єктивних умов завдяки фінансовому інжинірингу 
і взаємному посиленню зароджуваних сегментів фінансового ринку[8]. 

Крім того, мірою реалізації трансформаційних процесів відбувається зменшення так 
званих ринкових недосконалостей (frictions), до яких відносять, скажімо, інформаційну 
асиметрію, великі трансакційні витрати, недосконалу конкуренцію, що спричиняє значну 
зміну швидкості розвитку ринків різних фінансових інструментів. Так, проведені 
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дослідження засвідчили, що ринки банківського кредиту, майнового страхування і 
держоблігацій здебільшого випереджають за розвитком ринки взаємних фондів, страхування 
життя і корпоративних облігацій, що зумовлено різною їх чутливістю згадуваних 
недосконалостей[9].  

І, нарешті, необхідно враховувати, що кожній стадії фінансового розвитку країни 
відповідає своя модель ФС, під якою розуміють систему взаємопов’язаних характеристик, 
що відображають різні аспекти фінансового розвитку і дозволяють пояснити базові 
закономірності і результати функціонування фінансових посередників і ринків. А в процесі 
виявлення моделей ФС виходять з таких передумов:  

якісні і кількісні показники розвитку ФС можуть бути поділені на групи, які 
відповідають різним аспектам розвитку: охоплення фінансовими послугами (інклюзивність); 
глибина фінансового посередництва; глибина фінансових ринків; стабільність ФС; його 
ефективність; блок характеристик, що головним чином відображають рівень конкуренції 
між фінансовими посередниками й їх взаємозв’язок з зовнішнім світом;  

з огляду на значну кількість індикаторів, що характеризують той чи інший аспект, для 
отримання інтегральної оцінки кожного з них необхідно використання методів зниження 
розмірності вихідних даних;  

співвідношення інтегральних оцінок різних аспектів фінансового розвитку 
характеризує модель ФС;  

можлива кількість моделей ФС апріорно не обмежується, хоча і передбачається 
невеликою внаслідок того, що відмінності між країнами з окремих аспектів фінансового 
розвитку при порівняльному аналізі достатньо великої кількості країн можуть виявитися 
несуттєвими, що дозволяє розглядати дві чи більше країн як один кластер[10, c.7]. 

А порівняння моделей ФС різних країн слід здійснювати за допомогою 47 індикаторів, 
що характеризують шість аспектів його розвитку: охоплення фінансовими послугами 
(інклюзивність), глибину фінансового посередництва, глибину фінансових ринків, 
стабільність посередників, ефективність посередників і блок інших ознак, що 
характеризують «якість» розвитку (конкуренцію, концентрацію, доларизацію, 
довгостроковість операцій, ступінь інтегрованості з зарубіжними інститутами тощо)[10, c.9]. 

Комплексна характеристика моделей ФС виглядає таким чином (табл.1).  
Оцінка трансформаційних процесів у ФС економіки, на наш погляд, може бути 
теоретичною й емпіричною; кількісною і якісною; конкретно спрямованою і 
компаративною; частковою і повноцінною; деталізованою, багатофакторною і 
комплексною; незалежною, відомчою, самооцінкою економічних агентів; формальною і 
адекватною; об’єктивною і суб’єктивною; прямою і опосередкованою; плановою й 
спонтанною; ретроспективною, поточною, ймовірнісною і прогностичною; одноразовою, 
поетапною і перманентною; економетричною й індикативною; рейтинговою і бальною; 
попередньою і остаточною; основною і додатковою; оптимальною.  

Незважаючи на достатньо високий рівень дослідження кількісного виміру 
структурних змін в національній економіці, їх якісний вимір залишається недостатньо 
дослідженим. Дуже важливо визначити критерії і методи, що дозволяють однозначно 
поділити зміни на позитивні і негативні. Утім, багатоаспектність функціонування ФС 
національної економіки істотно ускладнює таке розмежування. 

Важливим аспектом оцінки якості трансформаційних процесів у ФС є розмежування 
оцінок їх впливу на зростання і розвиток останнього і національної економіки загалом, що 
зумовлено неоднозначним сприйняттям цих характеристик, оскільки зростання означає 
збільшення розмірів завдяки асиміляціям2 і нарощуванню, а розвиток — розширення і 
реалізацію потенційних можливостей в цілях удосконалення, модифікації. Зростати — 
означає збільшуватися кількісно, а розвиватися — поліпшуватися якісно, ставати 
різноманітніше. Кількісне зростання і якісний розвиток підпорядковуються різним законам і 
дають різні результати[11]. 
                                                
2 Асиміляція (лат. assimilatio) – дія за значенням робити когось, що-небудь подібним до себе, перетворювати на свій лад. 
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Таблиця 1 
Зведена характеристика моделей фінансового сектору за кластерами 

Характеристика  Кластер 1 Кластер 2 Кластер 3 Кластер 4 
Назва моделі «Автономні» «Перегріті лідери» «Збалансовані 

лідери» 
«Молодші партнери» 

Загальна 
характеристика 
моделі  
 

Опора на власні фінан- 
сові ресурси,як правило, 
завдяки доходам від 
сировинного експорту. 
Пріоритетна роль бюд-
жетних і міжфірмових 
каналів перерозподілу 
фінансових ресурсів, 
обмежена потреба в 
перерозподілі через 
посередників  
 

Деяке  переважання 
ринків над посеред-
никами; 
надзвичайно сильна 
інтеграція в світові 
ринки капіталу, си-
льні національні фі-
нансові інститути й 
інфраструктура фі-
нансових ринків; 
«бульбашки» на 
ринку іпотеки і 
нерухомості 

Деяке переважання 
посередників над 
ринками;  
гармонійно включе- 
ні в світові ринки 
капіталу, сильні 
національні фінан-
сові інститути і 
інфраструктура 
фінансових ринків  
 

Опора на імпорт довго-
строкових зовнішніх ре-
сурсів і висока довіра 
населення до банків, що 
забезпечує наближення 
до показників країн-
лідерів  
 

Показники фінансо-
вого розвитку, що 
визначають профіль 
кластера  

Ринкова влада, прибут-
ковість і ліквідність бан-
ків, показники охоплен-
ня фінансовими послу-
гами  

Надмірна глибина 
інститутів і ринків  
 

Глибина інститутів і 
ринків, їх відносна 
стабільність  
 

Довгостроковість банкі-
вських кредитів і депо-
зитів, частка іноземних 
банків на ринку  
 

Структура ФС   
 

Переважно банкоорієн-
тована  
 

Головний критерій- 
ефективне виконан- 
ня функцій посере-
дниками і ринками  

Головний  крите-
рій — ефективне 
ви-конання функцій 
посередниками і 
ринками  

Банкоорієнтована  
 

Правові доктрини, 
що відображають 
принципи регулю- 
вання ФС  
 

Французька  
 

Британська, 
скандинавська, 
німецька  
 

Британська, 
французька, 
німецька  
 

Німецька, спадщина со- 
ціалістичної системи 
права в країнах ЦСЄ; 
певний вплив французь- 
кої правової доктрини 

Ступінь втручання 
держави в ФС  

Сильний Помітний (наслідок 
подолання кризи) 
 

Обмежений  
 

Значний  
 

Ступінь фінансової 
відкритості  

Помірний  
 

Дуже високий  
 

Високий  
 

Достатньо високий  

Ступінь інтеграції 
регулювання і наг-
ляду ФС  

Помірний  
 

Дуже високий  
 

Високий  
 

Достатньо високий  
 

Джерело: [10, c.29-30]  
 

Важливим аспектом оцінки якості трансформаційних процесів у ФС є розмежування оцінок 
їх впливу на зростання і розвиток останнього і національної економіки загалом, що зумовлено 
неоднозначним сприйняттям цих характеристик, оскільки зростання означає збільшення розмірів 
завдяки асиміляціям3 і нарощуванню, а розвиток — розширення і реалізацію потенційних 
можливостей в цілях удосконалення, модифікації. Зростати — означає збільшуватися кількісно, а 
розвиватися — поліпшуватися якісно, ставати різноманітніше. Кількісне зростання і якісний 
розвиток підпорядковуються різним законам і дають різні результати[11]. 

Не менш важливим уявляється визначення структурних зрушень, що відбуваються 
внаслідок трансформаційних процесів, та під якими розуміються: 

якісна зміна взаємозв’язків між співставними елементами макроекономічної системи, 
зумовлена нерівномірною динамікою[12, c.43]; 

масштабна структурна зміна, що відбувається на обмеженому інтервалі, добре 
ідентифікована і реєстрована[13, c.21; 14, c.46]; 
                                                
3 Асиміляція (лат. assimilatio) – дія за значенням робити когось, що-небудь подібним до себе, перетворювати на 
свій лад. 
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чинник, що зумовлює динаміку економічного розвитку[15]; 
зміна матеріально-речової (галузевої, відтворювальної, технологічної) і соціально-

економічної будови економічної системи, взаємозв’язків між її елементами, що спричиняють 
зміну матеріально-речових (еволюційну) й соціально-економічних (революційну) системних 
властивостей[16, c.9; 17].  

За допомогою методу статистичного аналізу чинників розвитку мезорівня 
господарського комплексу (shift-share analysis) можна розкласти агрегований показник на 
національне, галузеве і регіональне зрушення, а декомпозиції продуктивності — обґрунтувати 
внутрі- і міжгалузеві компоненти[18, c.7-9]. 

Поєднання описових статистик динаміки економічних індикаторів ефективності з 
показниками структурних зрушень (shift-share) дозволяє оцінити, наскільки ефективні 
використовувані способи і прийоми управління, ступінь відповідності досягнутих 
індикаторів поставленим цілям, а також дозволяє своєчасно вносити корективи в стратегії і 
програми розвитку з урахуванням безперервно мінливих зовнішніх умов діяльності суб’єктів  
трансакційних інтеракцій як на внутрішньому ринку, так і на міжнародному[19, c.117]. 

Оцінка структурних зрушень може включати вимір абсолютних приростів/темпів 
зростання частки структурних складових системи і зведену кількісну характеристику 
структурних зрушень загалом. 

Повніший аналіз структурних зрушень здійснюється з використанням зведених 
індексів. В економічній літературі існують два основних підходи до побудови зведених 
індикаторів структурних зрушень, що дозволяють визначити характер асиметрії 
досліджуваної сукупності елементів або міру розходження таких елементів. Стохастичний 
підхід до побудови зведених індикаторів структурних зрушень передбачає побудову 
індивідуальних індексів для всіх елементів сукупності для кожної пари порівнюваних 
періодів. Індикатором структурних зрушень є міра розсіювання розподілу індивідуальних 
індексів, а міру розташування визначає зведений економічний індекс. При цьому зведені 
індекси структурних зрушень більше підходять для аналізу зрушень у ціновому аспекті.   

Альтернативою стохастичного підходу є векторний, що передбачає побудови пари 
векторів для кожної пари аналізованих періодів. 

Стохастичний і векторний підходи дуже подібні щодо побудови зведених індикаторів 
структурних зрушень. Згідно з обома, рух системи як цілого описується зведеним 
економічним індексом, а відносний рух всередині системи — зведеним індексом 
структурних зрушень.  

Залежно від того, які завдання аналізу структурних зрушень, застосовуються 
відповідні індикатори: для аналізу інтенсивності структурних зрушень — ланцюговий індекс 
структурних зрушень, що базується на порівнянні поділених фіксованою кількістю періодів 
і визначає зведену кількісну оцінку структурних зрушень на одному часовому кроці. 

Утім, цей індикатор показує лише ступінь когерентності зміни індивідуальних 
індексів. Якщо в підсумку дослідження значення даного індикатора вказують на значні 
відмінності в динаміці сукупності індивідуальних індексів протягом кількох послідовних 
часових інтервалів, то це не означає, що за всі розрахункові періоди пропорції між 
елементами  значно змінились, як і не слідує, що пропорції залишились незмінними. 

При аналізі структури сектору економіки і дослідженні динаміки структурного 
зрушення як основного перетворюючого чинника ланцюговий індекс структурних зрушень 
дозволяє встановлювати, в якому із послідовних інтервалів часу структура піддалась 
сильнішій зміні, а в якому — слабкішій. Основною умовою аналізу ланцюгового індексу 
структурних зрушень є чітке визначення часових інтервалів, а головним недоліком аналізу 
інтенсивності структурних зрушень — неможливість визначення ступеня поступальності 
структурних зрушень.  
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Для вирішення даної проблеми сучасні економетричні методи мають такий індикатор, 
як базисний індекс структурних зрушень, що передбачає  порівняння довільних періодів і дає 
кількісну оцінку структурних зрушень у певному часовому періоді, тобто дозволяє 
проаналізувати поступальність структурних зрушень. Такий аналіз уможливлює визначення, 
якою мірою в основі структурних зрушень лежить тенденція, а якою мірою вони є лише 
результатом нерегулярних коливань[20, c.155-156]. 

Водночас, більшість існуючих теоретико-методологічних підходів до оцінки якості і 
розмірів структурної трансформації мають низку недоліків, пов’язаних з відсутністю 
необхідної для розрахунків статистичної бази, оцінкою розрізнених параметрів структурного 
зрушення, неможливістю отримання змістовної інтерпретації отриманих результатів[21, 
c.62]. 

Поряд з оцінкою структурних зрушень внаслідок трансформаційних процесів у ФС 
економіки необхідна й оцінка параметричних зрушень практики, що склалася, стосовно 
розрахункових (умовно оптимальних, тобто кращих із можливих за сукупністю умов в 
обставинах, що склалися) параметричних еталонів. 

Очікувані результати технологічних зрушень, разом з супутніми інституціональними 
змінами, правомірно оцінювати, виходячи з їх передбачуваного впливу на рівень 
ефективності (продуктивності основних чинників виробничих обсягів сектору і одночасно на 
зміни цінових й інших вартісних параметрів. Такі оцінки можуть отримуватись за 
допомогою методів порівняльного аналізу, використовуючи як нормативні рівні 
ефективності передові зарубіжні рівні. 

Не менш складне завдання оцінки дискретних інституціональних зрушень, 
автономних від технологічних змін на секторальному рівні. Вони прямо проявляються в 
зміні цінових й інших вартісних пропорцій на окремих ринках і навіть сукупності ринків і 
опосередковано через ефективність чинників секторного випуску, зокрема, продуктивності 
праці. Для оцінки цих ефектів може використовуватись низка поведінкових моделей, що 
базуються на аналізі результатів подібних попередніх інституціональних новацій. Утім, як 
свідчить досвід, таке моделювання має завчасно приблизний характер і розраховано на вибір 
найкращого варіанта з обмеженої кількості можливих альтернатив дискретних 
інституціональних зрушень. 

При цьому малі чи інкрементальні (покрокові) прирощення оцінюються через 
взаємозв’язки в рамках структурної моделі. Для цього цілком правомірне використання 
традиційних методів диференціального і економетричного аналізу і, за поширеною думкою, 
моделей, запозичених з теорії синергетики[22, c.25-26]. 

Водночас, слід брати до уваги і ймовірність виникнення структурних криз, тобто: 
тривалих криз якоїсь важливої галузі/групи гомогенних галузей, що охоплюють певну 

сферу економіки, зумовлених фундаментальною диспропорційністю між виробництвом і 
споживанням, що часто супроводжуються помітними змінами цінових пропорцій[23-25]; 

специфічної фази розвитку господарського комплексу, зумовленої протиріччями 
технологічного прогресу (технологічних укладів) в рамках «довгих хвиль» економічної 
динаміки[26, c.28-34]. 

Прихильники неокласичної школи при використанні терміну «криза» дисбаланс 
структури господарського комплексу пояснювали різким порушенням макроекономічної 
рівноваги, що вимагає негайного усунення. Передумови появи диспропорцій одні економісти 
пояснювали чинниками внутрішньої пропозиції, інші — внутрішнього попиту, треті — 
еволюцією попиту і пропозиції на зарубіжних ринках. Теорія диспропорціональності, що 
розкривалась Ж. Б. Сейємом, М. І. Туган-Барановським, Й. Шумпетером, А. Афтальоном, Р. 
Харродом, Дж. Хіксом через поодинокі і загальні диспропорції, поділяє їх на короткострокові, 
властиві всім економічним формаціям, а відтак, — рівням господарської діяльності, і 
довгострокові, зумовлені потрясіннями всієї економіки, які продовжуються тривалий час. 
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Комплексний підхід до дослідження і систематизації структурних процесів 
уможливлює використання різних методологічних концепцій з розробкою інтегрального 
показника структурної динаміки, що вимагає уточнення визначення терміну «структурна 
трансформація» з урахуванням потреб розвитку кожної економічної системи[27, c.179]. При 
цьому зазначений термін тлумачиться як: 

перетворення (структури) складної економічної/соціально-економічної системи, в якій 
пріоритети зміщуються в бік наукової організації системи освіти і створення економіки 
знань[28, c.57], спряжене з її докорінним зламом і зміною вектора розвитку[29; 30, c.17; 31];  

поступальний, якісний рух, без стрибків і катаклізмів єдиної, ієрархічної цілісної 
системи, що має характер структурно-інвестиційного маневру і передбачає як економічне 
регулювання, упереджує орієнтацію ринкових агентів на зростання інвестиційного попиту, 
для досягнення якого є виробничо-технологічний потенціал, так й інвестиційну 
експансію[32, c.32-33];  

період руху, що зумовлюється середньо-, довго- і наддовгостроковою циклічною 
динамікою, включає й об’єднує фази кризи, депресії й інноваційного оновлення, докорінно 
змінює соціально-економічну систему, темп і взаємодію розвитку її елементів[33; 34; 35, 
c.36-37];  

новий кількісний й якісний стан взаємозв’язків підсистем економічної системи з 
оптимізацією вектора розвитку на основі динамічних змін еволюційного і кумулятивного 
характеру з використанням ресурсного і кризового потенціалу, що забезпечують стійкий 
довгостроковий розвиток[27, c.181]. 
 Оцінювання якості трансформаційних процесів у ФС національної економіки, на 
наш погляд, — процес неоднозначний, оскільки, по-перше, в цьому плані можна 
розглядати як вплив здійснюваних трансформацій на якісний стан об’єктів, що 
піддаються їх впливу, так і як якість трансформацій як таких. По-друге, 
трансформаційні процеси в ФС національної економіки можуть бути позитивними і 
негативними; загальними, конкретними і специфічними; масштабними і незначними; 
системними і точковими; інтенсивними й екстенсивними; пріоритетними і 
другорядними; стимульованими і стримуваними; різноспрямованими; ресурсними, 
технологічними, інституціональними, організаційними, ціннісними, поведінковими; в 
часі і просторовими; болісними, конфліктними й неконфліктними, а також відбуватись 
з різними витратами. По-третє, оцінці мають підлягати як очікувані, так і фактичні 
результати трансформаційних процесів у ФС. 

Значущість об’єктивної оцінки трансформаційних процесів у ФС  національної 
економіки полягає в тому, що вона спроможна науково обґрунтувати можливості і перепони 
стійкому розвитку національної економіки загалом і ФС зокрема, а також його сегментів і 
фінансових інститутів. Фундаментальна наука може пояснити ще не досліджені явища, 
передбачити перспективи розвитку системи, що вивчається, і підказати шляхи управління 
ними[36]. Поряд з цим, оцінка якості трансформаційних процесів у ФС дозволяє в 
подальшому уникнути помилок його реформування, мінімізувати виклики, загрози і ризики 
його функціонування, убезпечитися від фінансового «зараження» (хвильового («зараження» 
на рівні розвинених країн), мусонного (передача фінансових стресів від розвиненої 
країни/групи країн державі/ам з ринками, що розвиваються і формуються), інтеграційного 
(від держави/групи держав з ринком, що розвивається чи формується, більш інтегрованих в 
глобальну економіку країнам з аналогічної категорії держав з менш інтегрованими в 
глобальну фінансову систему ринками), агентського (специфікує вищенаведені ефекти): 
поширення «інфекції» між глобальними фінансовими ТНК) і міжринкового («зараження» 
глобальних фінансових ринків) з світової фінансової системи в національний ФС[37, c.103, 
105]. 
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Оцінка якості трансформаційних процесів у ФС може здійснюватися за допомогою 
відтворювального (фінансовий сектор розглядається як відносно замкнена 
система/підсистема національної економіки, оцінюються ті чинники, що можуть забезпечити 
найкращі результати його функціонування); поведінкового (у взаємозв’язку з іншими 
секторами національної економіки); компаративного (порівняно з результатами 
трансформаційних процесів різних секторів національної економіки й ФС зарубіжних країн); 
цивілізаційного; формаційного; інституціонального; досконало-, продукто-, процесо-, 
споживач-, вартісноорієнтованого; комплексного (системного/інтегрального) підходів. 

При цьому використовуватимуться такі методи, як: балансовий; статистичний, 
коефіцієнтний/індексний; економіко-математичні; графічний; SWOT-аналізу; ймовірнісний; 
експертний. 

Кількісна та якісна оцінка трансформаційних зрушень ФС може здійснюватись за 
допомогою розрахунку показників глибини трансформаційного зрушення — як різниці між 
значенням кількісного показника в поточному та базовому періоді; швидкості 
трансформаційного зрушення — як різниці глибини трансформаційного зрушення базового 
та поточного періоду, поділеної на час його перебігу; інтенсивності зрушень. Це дозволяє 
визначити вектор трансформаційних перетворень, оскільки враховує складність і 
непередбачуваність впливу комплексу об’єктивних і суб’єктивних чинників. Швидкість 
зрушень, як і глибину, можна виміряти як у відносних показниках (частках, вагах, індексах), 
так і в абсолютних величинах (наприклад, грошових одиницях), вона є нерівномірною в 
різних проміжках часу. Трансформація характеризується зрушеннями, оцінку яких можна 
провести шляхом групування критеріальних показників, за якими варто визначати їх масу як 
основного показника трансформацій[38]. 

При цьому в центрі уваги мають бути видозміни фінансових потоків, що 
характеризуються мірою їх збалансованості (приплив — відплив) і ліквідності (часова 
синхронізація джерел і зобов’язань), з’ясування їх чинників. 

Причому методологія ідентифікації якості трансформаційних процесів має базуватись 
не на виборі одновимірного універсального показника, а  багатокритеріальній оцінці, 
оскільки універсального ідентифікаційного критерію не існує, а визначені критерії є 
рівнозначними і взаємопов’язаними. 

В оцінці якості трансформаційних процесів у ФС національної економіки чільне місце 
має бути відведено кваліметрії (від лат. quales — «який, якої якості» і metire — «міряти, 
вимірювати») — науковій дисципліні, в рамках якої вивчаються, розробляються і 
вдосконалюються оціночні методики, спрямовані на кількісну оцінку якості оцінюваного 
об’єкта[39, c.151]. 

Оцінка якості трансформаційних процесів у ФС національної економіки може, 
на наш погляд, здійснюватись за допомогою визначення зміни його внеску в ВВП 
країни; зміни фінансової глибини; поглиблення кредитного ринку,  кредитного розриву, 
зміни рівня доларизації банківських активів і зобов’язань, присутності іноземного 
капіталу, обсягу трансакційних витрат, конкуренції в ФС; розвитку (підвищення 
капіталізації) фондового ринку, розвитку страхового ринку, зміни обсягу лізингових 
операцій, ступеня упровадження накопичувального рівня пенсійної системи; обсягів 
коштів взаємних фондів і валових портфельних іноземних інвестицій в акції, розвитку 
ринку факторингових послуг. 

З урахуванням основних функцій інститутів вчені виокремлюють чотири критерії їх 
якості, які були апробовані за допомогою економетричних моделей: 1) статична 
ефективність, що передбачає здатність інститутів стимулювати поведінку економічних 
агентів, що скорочує соціальні витрати; 2) безпека чи передбачуваність, тобто здатність 
інститутів знижувати невизначеність у людських взаємодіях; 3) довіра чи законність — 
здатність інститутів створювати нормативну базу, яка дійсно зумовлює поведінку агентів; 4) 
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динамічна ефективність чи адаптація — можливість інститутів прогнозувати соціальні зміни 
чи принаймні стимулювати економічних агентів до змін. 

Важливим аспектом оцінки якості трансформаційних процесів у ФС національної 
економіки є визначення перепон, що гальмують їх нормальний перебіг.  

Результативність і якість трансформаційних процесів має оцінюватись з огляду на 
визначення ступеня досягнення передбачуваних наслідків, з’ясування  чинників, які 
спричинили відхилення від бажаних параметрів, для розробки заходів з усунення виявлених 
проблем, недоліків і невирішених питань з виокремленням належних імперативів (вимог, 
наказів) і пріоритетів.  

При цьому предметом аналізу й оцінки мають бути як загальні, так і специфічні 
чинники. Використовуваний в теорії конкурентних переваг М. Портера термін «специфічні 
чинники» є практично синонімічним стосовно однієї з базисних категорій нової 
інституціональної теорії — «специфічні ресурси (активи)». Обидва поняття означають 
наявність таких властивостей продукту (це стосується і продукту, пропонованого в 
фінансовому секторі — О. Б.), які на відміну від фізичних характеристик залежні від 
економічного середовища. За О. Уїльямсоном, специфічними (specific assets) є такі активи, 
які є результатом спеціалізованої інвестиції і не можуть бути перепрофільовані для 
використання в альтернативних цілях чи альтернативними користувачами без втрат в їх 
виробничому потенціалі[40]. Економічний критерій специфічності активу виражений таким 
чином: якщо цінність і ефективність ресурсу за даного варіанту його використання вище, ніж 
за будь-якого іншого, то він зватиметься  специфічним на відміну від загального чи 
універсального, який оплачується однаково як в даній організації (фінансовому інституті — 
О. Б.), так і в будь-якій іншій, у тому числі і на відкритому ринку[41, c.14]. 
 Оцінці, на наш погляд, має піддаватись і весь перелік використовуваних інструментів 
фінансового регулювання і внесок фінансових регуляторів у підвищення 
конкурентоспроможності національної економіки, а також конформізм суб’єктів 
фінансового сектору як необхідна умова індивідуального внеску в результати системного 
розвитку і  участі в розподілі і споживанні, що спирається на цей внесок. При цьому слід 
зазначити, що розширене тлумачення конформізму зумовлює фокусування уваги на 
вербальності вбудовування різних суб’єктів (від індивіда до суб’єктного втілення 
величезного просторового господарства) в систему, що розвивається. Конформізм як 
об’єктивно зумовлений процес є конформуванням, в ході якого має місце як адаптація 
суб’єкта, який вбудовується, до особливостей системи, що його приймає, так і зустрічне 
пристосування системи до особливостей зазначеного суб’єкта. Конформування забезпечує 
нерозривний зв’язок усіх численних суб’єктних компонентів суспільно-господарського 
життя, дозволяючи узгоджувати їх інтереси й інтерес усієї системи (в нашому випадку — ФС 
— О. Б.) як інтегрованого суб’єкта, а також органічно включити всі специфічні здібності 
даних компонентів в процес розвитку органічної системної цілісності. А до дослідження 
цього мають бути задіяні пізнавальні можливості системного й інституціонального 
підходів[42, c.96, 98].  

Поряд з цим, О. Луняков[43, с.44], проаналізувавши фундаментальні напрацювання 
економічної наукової думки щодо детермінант і економічної природи виникнення 
нестабільності ФС, згрупував їх на: прототеорії (заклали основи для розуміння економічної 
природи проциклічності ФС), проциклічні теорії (описують механізм ендогенного 
накопичення диспропорцій у ФС), адаптивні теорії (розкривають екзогенну природу 
фінансової нестабільності) за низкою критеріїв. 

Оцінка якості фінансових послуг, що надаються в післятрансформаційний період, 
можуть оцінюватись за досконалоорієнтованим (якість послуги як синонім досконалості), 
продуктоорієнтованим (якість як набір корисних властивостей, притаманних кінцевому 
варіанту надання послуги), процесоорієнтованим (якість послуги розглядається як 
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відповідність стандартам її надання), споживачорієнтованим (основна увага приділяється 
зовнішнім чинникам забезпечення якості послуги; якість послуги — рівень задоволення 
потреби споживача) і вартісноорієнтованим (якість послуги асоціюється з витратами на їх 
надання та ціною для споживача) підходами[44, c.302-304].    

На наш погляд, до вищезазначених оцінок доцільно додати: кількість і асортимент 
пропонованих послуг; кількість послуг, наданих у встановлені терміни; кількість скарг на 
культуру обслуговування. 

Оціненими мають бути і трансформаційні й трансакційні витрати, вигоди 
реформування і реформені обтяження та компенсації в ФС. 

Так, О. Сухарев зазначає, що теорія Д. Норта з точки зору методологічної 
результативності мала б лише описове значення, якщо б в її структуру не були введені 
поняття трансакційних і трансформаційних витрат. Без аналізу цих витрат неможливо 
оцінити, пояснити, описати і спрогнозувати довгострокові можливості економічних систем. 
Використання кількісного методу оцінки трансакцій і трансформації в економічній системі 
перетворює систему поглядів і досліджень Д. Норта й його послідовників в наукову теорію, 
оскільки якісні оцінки поєднуються х кількісними вимірами, а інтерпретація історичних 
подій і фактів, що мають економічні наслідки, стає переконливою[45, c.29].  

Трансакційні витрати є вартісною оцінкою економічного інституту. Ефективність 
інститутів, безсумнівно, оцінюється за величиною трансакційних витрат, хоча пропонується 
використовувати уявлення про дисфункції, яке дає низку додаткових критеріїв оцінки 
ефективності інститутів/інституціональної ефективності. Тому оцінка за трансакційними 
витратами є лише однією з необхідних. Однак якісні стани інститутів дуже сильно впливають на 
умови, рівень і якість життя економічних агентів, тому й потрібні додаткові критерії, включаючи 
оцінку рівня дисфункціональності інститутів і економічних підсистем[46, c.49]. 

Водночас, дослідження показали, що трансакційні витрати зростають, але системи 
розвиваються. Одними трансакційними витратами не можна виміряти ефективність 
інститутів й економічних систем. Якщо ефект від застосування інституту оцінюється 
параметром S, а трансакційні витрати Tr, то чи не краще  використовувати показники: 
трансакційної віддачі (S/Tr), чи трансакційної місткості (Tr/S), або інші показники 
співвідношення результатів і витрат. Можуть бути показники як середньої, так і граничної 
трансакційної віддачі чи трансакційної місткості. Абсолютно зрозумілі з точки зору 
розрахунку показники в публікаціях перетворюються, наприклад, в «трансакційну швидкість 
приросту чогось». Це спричиняє наукоподібність текстів, але мало що дає інституціональній 
теорії[47, c.50]. 

Здійснювана трансформація ФС має супроводжуватись адекватним нормативно-
правовим супроводом. Ось чому загальна оцінка якості трансформаційних процесів   має   
включати   моніторинг  застосовуваного  при цьому чинного законодавства та знову 
розроблюваних нормативно-правових актів не лише щодо їх корупціогенності, а й ясності, 
чіткості, прозорості й потенціалу їх довільного тлумачення[48], оскільки їх надлишкова 
складність і неоднозначність є істотною перепоною їх адекватного використання, а, відтак, 
низького рівня правозастосовної практики. Недаремно, на думку британських експертів, 
заплутаність й громіздкість мови викладення  офіційних документів підвищує складність 
контактів з бюрократичним апаратом і рівень трансакційних витрат[49]. 

Оцінці має піддаватись і залежність якості трансформаційних процесів у ФС від 
його попереднього стану. Так, граничною формою залежності від попереднього розвитку, що 
має безпосереднє відношення до змін в розташуванні рівноваги і означає, що швидкоплинні 
події можуть мати істотні наслідки, є гістерезис. Феномен гістерезису (греч. σρε’ρησις — 
«відстаючий») — властивість систем, миттєвий відклик яких на прикладені до них впливи 
залежить в тому числі і від їх поточного стану, а поведінка системи на інтервалі часу багато в 
чому визначається її передісторією[19, c.114]. 
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Загалом, на наш погляд, складовими оцінки якості трансформаційних процесів у 
ФС  національної економіки є (рис.2). 

 

 
 

Рис. 2. Складові оцінки якості трансформаційних процесів у ФС національної економіки (авторська розробка) 
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стабільність/безпеку,  конкуренто-
спроможність,  транспарентність, 
інституційну ефективність, тініза- 
цію ФС, його сегментів і фінансо- 
вих інститутів, дезінтермедіацію і 
формування інститутів «тіньової» 
банківської системи  й міжсистемну 
трансформацію 

Оцінка затребуваності/обґру-
нтованості трансформаційних 
процесів 

Визначення підходів до оцінки яко-
сті трансформаційних процесів у  
ФС, його сегментах і фінансових 
інститутах  

Виявлення критеріїв, кількісних і 
якісних показників оцінки транс-
формаційних процесів у ФС, його 
сегментах і фінансових інститутах  

Оцінка економічності/ефек-
тивності/деформаційного (ру-
йнівного) впливу/кризовості 
трансформаційних процесів 

Оцінка комплексності транс-
формаційних процесів 

Визначення перепон, що гальму-
ють нормальний перебіг трансфор-
маційних процесів у ФС, його 
сегментах і фінансових інститутах  

Визначення чинників здійснення 
трансформаційних процесів у ФС, 
його сегментах і фінансових інсти-
тутах  

Оцінка наступництва транс-
формаційних процесів 

Оцінка пріоритетних  напря-
мів трансформаційних про-
цесів 

Оцінка масштабності/глиби-
ни трансформаційних проце-
сів 

Оцінка якості трансформаці-
йних процесів у фінансових 
інститутах сегментів ФС 
 

Оцінка керованості трансфор-
маційними процесами/коор-
динованості дій у цій сфері 

Моніторинг дотримання критеріїв, 
кількісних і якісних параметрів 
трансформаційних процесів у ФС, 
його сегментах і фінансових інсти-
тутах  

Оцінка трансформаційного 
потенціалу ФС, його сегмен-
тів і фінансових інститутів 

З’ясування якості забезпечення пе-  
ре бігу трансформаційних процесів 
у ФС, його сегментах і фінансових 
інститутах  

Моделювання/прогнозування якіс-
них параметрів трансформаційних  
процесів у ФС, його сегментах і 
фінансових інститутах 

Оцінка впливу трансформаці- 
йних процесів у ФС на еконо- 
мічну(фінансову) безпеку  
ФС, його сегментів і фінансо- 
вих інститутів, домогоспода-  
рств, господарюючих суб’єк-  
тів реального сектору, галу- 
зей господарського комплек- 
су, регіонів, держави та наці-  
ональної економіки загалом  

Оцінка забезпечення безпеки  
трансформаційних процесів  
у ФС  
 

Оцінка взаємозв’язку і взає-
мозумовленості трансформа-
ційних процесів у ФС і його 
конкурентоспроможністю за-
галом і конкурентоспромож-
ністю його сегментів і фінан-
сових інститутів  

Оцінка конкурентоспро-
можності різних сцена-
ріїв трансформаційних 
процесів у ФС 
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Швидкість трансформаційних процесів в складних економічних системах така, що 
найбільш запитувані експрес-механізми діагностики. Блискучим прикладом такого 
механізму є відома модель конкурентного аналізу («ромб») М. Портера[50]. 

Не менш важливо, на наш погляд, при оцінці якості трансформаційних процесів у ФС 
враховувати двоїстий характер прояву ризиків у цій сфері: 1) як чинників розвитку 
трансформаційних процесів; 2) як здатності трансформаційних процесів генерувати ризики, 
що безпосередньо відбивається  на статус-кво системи ризик-менеджменту. 

Висновки. Таким чином, для повноцінної оцінки якості трансформаційних процесів у 
ФС національної економіки необхідний комплексний підхід, що базується на досягненнях 
фундаментальної науки і емпіричних дослідженнях і враховує всі можливі наслідки 
здійснюваних трансформацій, визначення отримуваних при цьому ефектів в усіх їх проявах. 
А для цього потрібні подальші дослідження специфіки трансформаційних процесів у ФС 
національної економіки, розбудови прогнозно-аналітичної системи для їх оцінки та 
передбачення у ФС загалом та в розрізі його складових, з’ясування критеріїв й індикаторів 
оцінки їх якості. 
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УДОСКОНАЛЕННЯ ОРГАНІЗАЦІЙНО-ПРАВОВОГО МЕХАНІЗМУ ДЕРЖАВНОГО 
УПРАВЛІННЯ ЕКОНОМІКОЮ:  

ЄВРОПЕЙСЬКИЙ ДОСВІД ДЛЯ УКРАЇНИ 
Анотація. Досліджено, що на сьогодні важливим науково-практичним завданням, яке 

відповідає найбільш сучасним тенденціям і завданням державної політики виступає аналіз 
питань у організаційно-правовому забезпеченні державного управління, виявлення 
неефективних правових інструментів стимулювання розвитку у країні та подання 
конкретних пропозицій про шляхи розв’язання цих проблем. Досліджено досвід країн із 
перехідною економікою в реформуванні державного управління економікою, що 
відбувається за умов нечуваної кризи управління та суттєвого звуження спектра послуг, 
гарантованих державою. Визначено, що запровадження стандартів якості та створення 
системи управління якістю в органах державної влади не тільки підвищить адміністративну 
спроможність, а й забезпечить удосконалення і стратегічний розвиток. Доведено, що для 
України європейська інтеграція пов’язана насамперед із внутрішніми реформами: 
адаптацією українського законодавства до законодавства ЄС, реалізацією європейських 
цінностей, реформуванням інституцій, переходом до європейських стандартів, процедур та 
норм. 

Обґрунтовано думку про те, що запровадження стандартів якості та створення 
системи управління якістю в органах державної влади не тільки підвищить адміністративну 
спроможність та забезпечить удосконалення і стратегічний розвиток, а також забезпечить: 
відкритість управління, взаємодію з громадськістю шляхом публічних консультацій; 
орієнтуючись на споживача — зворотний зв’язок шляхом вивчення громадської думки при 
прийнятті того чи іншого управлінського рішення чи наданні державної послуги; 
прогностичне обґрунтування та передбачення наслідків ухвалення управлінського рішення; 
процесний підхід, коли аналізується і коригується процес, а не виправляються недоліки 
кінцевого продукту; підвищиться рівень організації державного управління, а відповідно 
зросте дієвість та ефективність органів державної влади; підвищення ролі й адміністративної 
спроможності органів місцевого самоврядування, а отже, можливість делегування 
повноважень влади (децентралізація); залучення всіх працівників і зацікавлених сторін до 
діяльності організації, що дозволяє команді працювати та рухатися за спільним напрямком 
розвитку, а не кидатися урізнобіч.  

Ключові слова: державне управління економікою, організаційно-правовий механізм, 
досвід європейських країн, економічне співробітництво. 
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ОРГАНИЗАЦИОННО-ПРАВОВОГО МЕХАНИЗМА 
ГОСУДАРСТВЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ ЭКОНОМИКОЙ: ЕВРОПЕЙСКИЙ ОПЫТ 

ДЛЯ УКРАИНЫ 
Аннотация. Исследовано, что на сегодня важным научно-практическим заданием, 

которое соответствует наиболее современным тенденциям и задачам государственной 
политики, выступает анализ вопросов в организационно-правовом обеспечении 
государственного управления, выявление неэффективных правовых инструментов 
стимулирования развития в стране и представление конкретных предложений о путях 
решения этих проблем. Исследован опыт стран с переходной экономикой в реформировании 
государственного управления экономикой, что происходит в условиях неслыханного кризиса 
управления и существенного сужения спектра услуг, гарантированных государством. 
Определено, что введение стандартов качества и создание системы управления качеством в 
органах государственной власти не только повысит административную способность, но и 
обеспечит усовершенствование и стратегическое развитие. Доказано, что для Украины 
европейская интеграция связана прежде всего с внутренними реформами: адаптацией 
украинского законодательства к законодательству ЕС, реализацией европейских ценностей, 
реформированием институтов, переходом к европейским стандартам, процедур и норм. 

Обосновано мнение о том, что введение стандартов качества и создание системы 
управления качеством в органах государственной власти не только повысит их 
административную способность и обеспечит усовершенствование и стратегическое развитие, 
а также обеспечит: открытость управления, взаимодействие с общественностью путем 
публичных консультаций; ориентируясь на потребителя, обратную связь путем изучения 
общественного мнения при принятии того или иного управленческого решения или 
предоставлении государственной услуги; прогностическое обоснование и предвидение 
последствий принятия управленческого решения; процессный подход, когда анализируется и 
корректируется процесс, а не исправляются недостатки конечного продукта; повысится 
уровень организации государственного управления, а соответственно возрастет 
действенность и эффективность органов государственной власти; повышение роли и 
административной способности органов местного самоуправления, а следовательно, 
возможность делегирования полномочий власти (децентрализация) привлечение всех 
работников и заинтересованных сторон в деятельности организации, позволяет команде 
работать и двигаться по общим направлением развития, а не бросаться в разные стороны. 
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Introduction. The organizational and legal mechanisms of state regulation of the activities 

of state authorities in the context of reforms undergo significant transformations due to the 
introduction of norms, principles and technologies of integrated systems of public administration. 
Under such conditions, the national system of public administration in Ukraine needs to streamline 
the activities of the authorities, including through the implantation of modern European principles 
of governance. The need to update the regulatory framework for regulating the activities of the 
authorities also determines the actual algorithm of reforms, their social orientation, the complex of 
external and internal factors of influence on the strategic dimension of reform, the constancy of 
public administration activities. At the same time, the formation of modern mechanisms of state 
regulation requires a unified methodological approach to assessing the ability of the entity of 
management to exercise regulatory influence and, at the same time, the possibility of an object of 
regulation to undergo organizational and institutional changes in the reform process.     

Analysis of research and problem statement. The problems of the formation and 
development of the system of public administration of the organizational and legal mechanism of 
the economy are covered in the works of Veduta Ye., Haman M., Datsii O., Drahan I., Ivanova T., 
Keynes J., Pikhniak T., Pytuhin E., Romanenko E., Chaplai I. and others. 

The objective of the article is to analyse the basic principles of improvement of the 
organizational and legal mechanism of public administration of the economy: European experience 
for Ukraine. 

Results. The mechanism of public administration serves as a way of organizing economic 
relations between businesses and the state, the population, other states and international institutions, 
stabilizing the socio-economic situation in the country and creating the preconditions for economic 
growth [1]. To ensure these economic relations, one needs an entity (based on this definition - a 
state) and an object (at least — businesses, population, other countries and international 
institutions). The object of state regulation of the economy may also be a region, an industry and a 
sector of the economy. Thus, entities and objects act as mandatory elements of the mechanism of 
public administration of the economy. The President of Ukraine, the Verkhovna Rada of Ukraine, 
the Cabinet of Ministers of Ukraine, the National Bank of Ukraine, state bodies of executive power 
of various levels, the State Property Fund of Ukraine, the Antimonopoly Committee of Ukraine, 
associations and unions were identified as the entities of the state administration of the economy. 

Public administration of the economy has a target orientation; it is aimed at achieving a 
certain result. The implementation of state economic policy should be through organizational, 
regulatory and economic functional mechanisms (i.e. it should be integrated). 

Currently, an important scientific and practical task that corresponds to the most recent 
trends and goals of state policy is the analysis of issues in the organizational and legal provision of 
public administration, the identification of ineffective legal tools for stimulating development in the 
country and the presentation of certain suggestions on how to solve these problems. 

The organizational mechanism of public administration of the economy is closely 
intertwined with the legal one. The organizational and legal mechanisms of regulation of 
development are aimed at equalizing the condition of economic activity of the state as a whole. 
These goals are realised with the need for: 

- identification of priority directions of economic development of the region; 
- developing ways to accelerate economic growth in the most important components of the 

region's economy; 
- creation of favourable conditions for the interaction of businesses, institutions that 

determine the opportunities of each of the regions, based on the effective use of available scientific 
and production potential; 

-  state support of businesses that meet internal needs of the region; 
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-  creation of new jobs and preservation of existing ones; 
-  minimizing the social consequences of restructuring the region's economy; 
- increase of investment attractiveness of the region; 
- development of the market of goods, securities and infrastructure of the region; 
- strengthening of cooperation between local government bodies, industrial enterprises and 

economically active population; organization of regional markets [2]. 
The main task of the organizational and legal mechanisms of state regulation of 

development is the formation of favourable conditions through a number of methods for the growth 
of economic potential [3; 4]. Organizational methods of state regulation are on the one side aimed at 
solving the problems of complex development, prevention of crisis situations, and on the other — at 
supporting the processes of economic integration of regions in general [2]. Figure 1 depicts a 
scheme for classifying these methods. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Fig. 1. Methods of regulating the economy by the nature of the impact on the economic activities of its entities. 
 

Thus, in accordance with the methods of state regulation of the economy, it is necessary to 
understand the ways of influence of the state through legislative and executive bodies on the sphere 
of entrepreneurship, market infrastructure, non-profit sector of the economy with the purpose of 
creating or providing conditions for their functioning in accordance with the national economic 
policy. 

Organizationally, the mechanism of state development management is primarily aimed at 
stimulating the sources of self-development, supporting regional centres and centres of growth, 
medium and small businesses, and training staff. It also provides for special measures to restructure 
the economy [5]. 

It is also necessary to improve the legal mechanism of state development management. The 
lack of effective legal mechanisms for stimulating regional development has led to an increase in 
the imbalance in the socio-economic  development of the region. Implementation of the theoretical 
foundations for regional development includes the creation of the most favourable conditions for 
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the development of regions, primarily institutional and tax, but in practice, this principle is 
ineffective. 

The current global economic crisis is reflected in lowering the population's profits, 
depreciating assets, raising unemployment and, accordingly, increasing the burden on the budget, 
whose profits are shrinking. This negatively affects investment activity that deprives the domestic 
economy of the possibility of innovation development [2; 6; 7]. 

The contradiction between the need to transition to new forms of regulation and the 
inadequate capacity of the authorities to constructive influence and functional reorganization of 
urban subsystem management processes requires the use of new scientific and methodological 
approaches to management tools. 

Under current conditions, the state regulation of Ukraine clearly does not meet its 
obligations, is often unable to act in the new economic and political environment, to carry out its 
functions effectively and efficiently. Two main issues that led to such a situation can be 
distinguished: 

- weakness of most of the institutions of state power and regulation; 
- low level of training of state officials in these processes. 
It is important for Ukraine to use the experience of public and regional administration of the 

EU member states, which found a perfect algorithm for overcoming economic contradictions and 
problems. The EU's regional policy is based on the following principles: 

- the principle of concentration of dimensions of the state policy of the EU around the 
priority state directions of the separate EU member states (given the significant differences in the 
development of European regions); 

- the principle of partnership: maximum convergence of opportunities of the European 
Commission and authorities at national, regional and local levels in the preparation and 
implementation of decisions; 

- the principle of programming: at a certain level of decision-making, each program is 
maximally consistent with other individual programs; 

- principle of integrity: involves funding from the EU funds, along with the costs of national 
governments [8, p. 140-146]. 

     Such countries like Germany, Great Britain, the United States and other developed 
countries are looking for new ways to reform the regulation, training of state officials and want to 
find those levers that will increase the level of management services to meet the needs of the 
consumer. In these countries, the challenges faced by the state regulation system are not as serious 
as those in transition economies are. In countries such as Poland, Lithuania, Latvia, Ukraine, and 
other post-Soviet countries, public administration reform takes place in times of unprecedented 
changes in society, more precisely, the complete transformation of society. 

In countries with transition economies, the reform of public administration occurs in an 
unprecedented crisis of governance and a significant narrowing of the spectrum of services 
guaranteed by the state. It is implemented under conditions of uncertainty within the public sector 
(before the transition period everything was state-owned) and the weak rule of law and the 
extremely high degree of uncertainty. As the states are practically re-created and due to lack of 
readiness for change, the reform is based on very weak managerial capacity [9]. 

Despite the difficulties, Poland and the countries of the Baltic region have significant 
achievements in this direction. There is also a result in the UK and Germany. The Netherlands is 
emerging as the generator of new ideas, approaches and methods, the United States and Canada 
excel with their management and training systems and career development of managerial personnel, 
extensive experience gained by the French public service. Further studies of the experience of these 
countries in modernizing institutional standards, increasing the administrative capacity of public 
authorities, their attractiveness to citizens and society, and the application of the results of these 
studies in carrying out public administration reforms on Ukraine's path to European integration will 
accelerate the transformation process, help create the necessary tools for bringing the managerial 
system in Ukraine in accordance with European and world standards. 
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The study of the EU experience leads to a major motivation for introducing a quality 
management system (this system is very effective in the most EU member states). In Japan, the 
quality management system operates in almost 90% of municipalities [10]; in Poland, quality 
management systems are implemented in 80% of local government bodies and in 60% of central 
executive bodies [11]. 

The administrative reforms that had taken place in each country of the Eastern and Central 
Europe during the period of preparation for the EU membership were aimed at improving the three 
main interconnected components of the state regulation system: 

1) institutions; 
2) procedures and rules governing their internal work, as well as mechanisms and processes 

for coordinating their cooperation; 
3) staffing (training of state officials with the appropriate skills level, increase of their 

administrative reliability). 
Procedures and processes do not exist separately from institutions, and the capacity and 

efficiency of the state regulation system as a whole depends on staffing - the implementers of rules 
and procedures, process coordinators, their training potential, and the increase of administrative 
reliability. Reforming the public administration system should include all three components in order 
to succeed. 

Conclusion. For Ukraine, European integration relates primarily to internal reforms: the 
adaptation of Ukrainian legislation to the EU legislation, the implementation of European values, 
the reform of institutions, the transition to European standards, procedures and norms. 

Thus, today, the European Union has gained a great deal of experience in reforming and 
improving state regulation and public service. In order to develop a sustainable, efficient and 
competitive socially oriented economy in Ukraine, efficient and effective mechanism of public 
administration is needed to achieve the main goal of fulfilling the socio-economic functions of the 
state and ensuring sustainable economic growth. 

The main directions of improvement of the mechanisms of implementation of the state economic policy should 
be: development of the concept of the strategy of the state economic policy and the formation of a comprehensive 
mechanism for the implementation of such a policy of the Ukrainian state in the context of inclusion in the world and pan-
European systems of economic cooperation. 
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FEATURES OF THE FORMATION OF FINANCIAL  

AND CREDIT SYSTEMS IN A MULTI-FACETED ECONOMY 
Abstract. It is determined that the formation of the financial system of Ukraine took place 

simultaneously with the development of its statehood. The components of the financial and credit 
system, which in total are two subsystems: financial and credit, are analyzed. Each of these subsystems 
is divided into spheres, and those in turn — on the links, subdivisions, etc. Although each element of 
the financial and credit system has its own organization, mechanism and functioning, they are all 
closely interconnected and have a great influence on the development of the national economy. It is 
noted that the banking system in Ukraine is under construction. It is built on the western type. Today in 
most countries of the world there is a two-tier banking system. In such a system, relations between 
banks are formed in two planes: vertically and horizontally. 

As the analysis shows, the market mechanism is not omnipotent. According to the goals of a 
democratic society, the market can not provide a noble redistribution of profits. In a crisis situation, the 
market has little effect on the stabilization of the economy and the effective functioning of the credit 
and financial system. Certain investment funds, insurance companies and credit and financial 
institutions are engaged in activities that are unusual for them, harming the public: attracting 
contributions from the population that perform the functions of savings and commercial banks on the 
principle of a pyramid, thus causing a wave of bankruptcies. 

 It is substantiated that the public purpose of the financial and credit system characterizes the 
functions and gives a clear idea of its role, that is, the "work" that this system performs in society. The 
functions of the financial and credit system are an objective and dynamic phenomenon. Each of them 
is formed and developed with the development of financial and credit relations and the economic 
environment in which this system operates. It was concluded that financial and credit relations are one 
of the most important categories of a market economy, which reflects the real relations and 
interconnections of economic entities in the economic life of society. The financial and credit 
interaction of banks and enterprises has always been and remains an important lever for stimulating the 
development of production and reflects the economic relationship with the reverse movement of 
borrowed value. 

Keywords: financial and credit system, multi-economy economy, banking institutions, money-
credit multiplier, savings and loan associations, leasing companies, trust companies. 
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ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ ФІНАНСОВО-КРЕДИТНИХ СИСТЕМ  

У БАГАТОУКЛАДНІЙ ЕКОНОМІЦІ 
Анотація. Визначено, що формування фінансової системи України відбувалося 

одночасно із розвитком її державності. Проаналізовано  складові фінансово-кредитної системи, 
до яких у цілому входять дві підсистеми: фінансова і кредитна. Кожна з цих підсистем 
поділяється на сфери, а ті, у свою чергу, — на ланки, підрозділи і т. д. Хоч кожний елемент 
фінансово-кредитної системи має свою організацію, механізм і порядок функціонування, усі 
вони тісно взаємопов’язані і мають великий вплив на розвиток національної економіки. 
Зазначено, що банківська система в Україні перебуває у стадії становлення. Вона будується за 
західним типом. Сьогодні в більшості країн світу функціонує дворівнева банківська система. За 
такою системою відносини між банками формуються за двома площинами: по вертикалі і по 
горизонталі. Як показує проведений аналіз, ринковий механізм не всесильний. Згідно з цілями 
демократичного суспільства, ринок не може забезпечити шляхетний перерозподіл прибутків. За 
кризової ситуації ринок слабо впливає на стабілізацію економіки та ефективне функціонування 
кредитно-фінансової системи. Певні інвестиційні фонди, страхові компанії та кредитно-
фінансові інститути займаються діяльністю, яка для них не властива, що завдає шкоди 
суспільству: залучають внески від населення, які виконують функції ощадних та комерційних 
банків за принципом піраміди, тим самим викликають хвилю банкрутств. 

Обґрунтовано, що суспільне призначення фінансово-кредитної системи характеризують 
саме функції і дають чітке уявлення про її роль, тобто «роботу», яку ця система виконує в 
суспільстві. Функції фінансово-кредитної системи є явищем об’єктивним і динамічним. Кожна 
з них формується і розвивається в міру розвитку фінансово-кредитних відносин та 
економічного середовища, в якому функціонує ця система. Дійдено висновку, що фінансово-
кредитні відносини є однією з найбільш важливих категорій ринкової економіки, що 
відображає реальні відносини і взаємозв’язки суб’єктів господарювання в економічному житті 
суспільства. Фінансово-кредитна взаємодія банків і підприємств завжди була і залишається 
важливим важелем стимулювання розвитку виробництва та відображає економічні 
взаємовідносини з приводу зворотного руху запозиченої вартості. 

Ключові слова: фінансово-кредитна система, багатоукладна економіка, банківські 
установи, грошово-кредитний мультиплікатор, кредитні асоціації, лізингові компанії, довірчі 
товариства. 

Формул: 0; рис.: 1; табл.: 1; бібл.: 10. 
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ОСОБЕННОСТИ ФОРМИРОВАНИЯ ФИНАНСОВО-КРЕДИТНЫХ СИСТЕМ В 

МНОГОУКЛАДНОЙ ЭКОНОМИКЕ 
Аннотация. Определено, что формирование финансовой системы Украины происходило 

одновременно с развитием ее государственности. Проанализированы составляющие финансово-
кредитной системы, в которых в общей сложности входят две подсистемы: финансовая и 
кредитная. Каждая из этих подсистем делится на сферы, а те, в свою очередь, — на звенья, 
подразделения и т. д. Хотя каждый элемент финансово-кредитной системы имеет свою 
организацию, механизм и порядок функционирования, все они тесно взаимосвязаны и 
оказывают большое влияние на развитие национальной экономики. Отмечено, что банковская 
система в Украине находится в стадии становления. Она строится по западному типу. Сегодня в 
большинстве стран мира функционирует двухуровневая банковская система. По такой системе 
отношения между банками формируются по двум плоскостями: по вертикали и по горизонтали. 

Как показывает проведенный анализ, рыночный механизм не всесилен. Согласно целям 
демократического общества, рынок не может обеспечить нужное перераспределение доходов. 
Во время кризисной ситуации рынок слабо влияет на стабилизацию экономики и эффективное 
функционирование кредитно-финансовой системы. Определенные инвестиционные фонды, 
страховые компании и кредитно-финансовые институты занимаются деятельностью, которая 
для них несвойственна, что наносит вред обществу: привлекают вклады от населения, 
выполняют функции сберегательных и коммерческих банков по принципу пирамиды, тем 
самым вызывают волну банкротств. 

Обосновано, что общественное назначение финансово-кредитной системы характеризует 
именно ее функции и дает четкое представление о ее роли, то есть «работу», которую эта 
система выполняет в обществе. Функции финансово-кредитной системы есть явлением 
объективным и динамичным. Каждая из них формируется и развивается по мере развития 
финансово-кредитных отношений и экономической среды, в которой функционирует эта 
система. Определено, что финансово-кредитные отношения являются одной из наиболее 
важных категорий рыночной экономики, отражают реальные отношения и взаимосвязи 
субъектов хозяйствования в экономической жизни общества. Финансово-кредитное 
взаимодействие банков и предприятий всегда было и остается важным рычагом 
стимулирования развития производства и отражает экономические взаимоотношения по поводу 
обратного движения заимствованной стоимости. 

Ключевые слова: финансово-кредитная система, многоукладной экономики, 
банковские учреждения, денежно-кредитный мультипликатор, кредитные ассоциации, 
лизинговые компании, доверительные общества. 

Формул: 0; рис.: 1; табл.: 1; библ.: 10. 
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Introduction. Under the conditions of market transformations of the Ukrainian economy, the 
achievement of socio-economic stabilization of society, which cannot be imagined without the 
existence of an effective financial and credit system, is of particular importance, since finance and 
credit not only serve the relations between economic entities, but also act as an independent sphere of 
economic relations [1, p. 34]. 

Analysis of research and problem statement. In our opinion, recently, the number of scientific 
developments in the state aspect regarding financial and credit systems with the purpose of 
unshadowing the economy, at the national and international levels, has considerably increased. Foreign 
scientists, in particular, such as F. Brett, J. Grossman, J. Zhdanovich, K. Kottke, J. Moddinger, T. 
Reiter, R. Seddig, and others, are most actively developing research on this issue. The domestic 
scientists V. Zhuravskyi, M. Kamlyk, M. Karmazin, Ya. Kashuba, O. Markieeva, M. Melnyk, M. 
Mikhalchenko, O. Mikhalchenko, E. Nevmerzhytskyi, O. Rudyk, A. Safonenko, V. Tsygankov 
contributed to the process of studying the administrative regulation of the economy of Ukraine. 

Results. The objective of the article is to analyse the role of the financial and credit system in 
the socio-economic development of the state. According to J. Stiglitz, the Nobel Prize laureate, it is the 
brain of society, because "this system distributes capital shortages between competing ways of using it, 
trying to direct it most effectively to the place where it generates the greatest profit" [2, p.143]. 

Thus, the financial and credit system should be understood as the sum of financial corporations 
(the financial sector) through which other economic agents such as the state, non-financial 
corporations, households, provide financial needs through transactions with financial tools. In addition, 
a characteristic feature of the financial and credit system is that the movement of financial tools in the 
process of its functioning is carried out on an equivalent basis. This interpretation of the financial and 
credit system coincides with the definition of the financial system in the western sense. 

As the current situation in the world shows, the market mechanism is not omnipotent. According 
to the goals of a democratic society, the market cannot provide a noble redistribution of profits. In a 
crisis, the market has little effect on the stabilization of the economy and the effective functioning of 
the credit and financial system. 

Certain investment funds, insurance companies, and credit and financial institutions are engaged 
in activities that are unusual for them, harming the society: they attract funds from the population 
performing the functions of savings and commercial banks on the principle of a pyramid, thus causing 
a wave of bankruptcies. 

In order to prevent such realities, there is a need for clear administrative regulation of the 
economy, primarily of the financial and credit sectors, especially as the most powerful levers of 
influence on this sector are in the hands of the state [3]. 

Not only does the financial and credit system have its own essence, which is reflected in its 
structure, principles of functioning, features and specifics of activity of financial and credit institutions, 
but also actively interacts with the environment, with other processes in the economic and social 
sectors, influencing them accordingly. 

Thus, the financial and credit system is a sum of financial, investment and credit institutions of 
the state. Considering the components of the financial and credit system, in general, there are two 
subsystems: financial and credit. Each of these subsystems is divided into spheres and those in turn - 
into the branches, subdivisions, etc. Although each element of the financial and credit system has its 
own organization, mechanism and functioning order, all of them are closely interconnected and have a 
great influence on the development of the national economy. Figure 1 shows the components of the 
financial and credit system of Ukraine. 

As Figure 1 shows, all institutions of the credit system are divided into three main groups: 
1) the central (national) bank; 
2) commercial banks; 
3) specialised credit and financial institutions (para-banks). 
The first two groups define a separate branch of the organization of credit relations - the 

banking system of the country - and the third group includes a relatively separate system of non-
banking institutions that specialise in the implementation of separate transactions. 
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Fig.1. Structure of the financial and credit system 
*) own calculations by the author (s) 

      
Western science distinguishes between two types of financial and credit systems: banking 

(banking-based or the "relationship-based system") and market (market-based or arm’s length system). 
Let us consider the differences between these two types in terms of how each of them performs the 
following tasks: 

- improvement of corporate management; 
- reduction of risks; 
- provision of information. 
Table 1 shows the main differences between the two types of financial and credit systems. 

 
Таble 1.  

Comparative characteristics of the types of financial and credit systems  
by the peculiarities in the performance of tasks 

Task Banking system Market system 
Mobilization of savings and 
financing of businesses 

Households’ savings are mainly saved 
through banks. Banks are the main source of 
financing for the real sector of the economy. 

Households’ savings are saved 
through financial markets. Businesses 
finance their activities mainly through 
the financial market. 

Provision of information Private information is prevalent, which 
implies the need for long and tight 
relationships and the lack of high disclosure 
requirements to overcome information 
asymmetry, the possibility of re-negotiating 
contracts, reducing agency fees 

Prevailing is public information, 
which stipulates short-term 
relationships between participants and 
high disclosure requirements, which 
makes it impossible to significantly 
reduce agency fees and the possibility 
of re-negotiating contracts 

Risk management Provides better inter-temporal risk 
management 

Provides cross-risk management 

Corporate management It is implemented through banks, which 
simultaneously act as shareholders and 
creditors of businesses, and it provides 
powerful direct and indirect control over 
businesses 

It is implemented through quotations 
of stock prices. The more effectively 
the information about the company is 
reflected in the price of the stock, the 
better is the corporate governance 

Banking system (banks) Non-bank financial and credit system 
(para-bank system) 

Central banks  of 
issue National Bank 

Non-issue 
(commercial) 
banks 

Specialized Credit and 
Financial Institutions: 
Leasing companies; 
Factoring companies; 
Brokerage and dealer 
companies; 
Insurance companies; 
Pension funds; 
Financial companies; 
Pawns; 
Investment funds 

Post and savings 
system 

Post offices, post 
and savings 
institutions 

Universal Specialized: 
Investment; 
Innovative; 
Accounts; 
Savings 
Mortgages 

Associations of banks, parabanks 

Financial and credit system 
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The social purpose of the financial and credit system is characterised by the functions, which 
give a clear idea of its role, that is, the "work" that this system performs in society. The functions of 
the financial and credit system are an objective and dynamic phenomenon. Each of them is formed and 
developed with the development of financial and credit relations and the economic environment in 
which this system operates. 

The institutional component of the financial and credit system is financial and credit 
institutions, financial markets and financial and credit infrastructure [4]. Particular attention will be 
paid to financial and credit institutions, which include: 

1) banking institutions, which through the monetary and deposit multiplier have the ability to 
influence the money supply in the country (central bank, universal and specialized commercial banks); 

2) non-bank financial institutions, which cannot influence the money supply in the country 
(insurance and investment companies, pension funds, credit unions, savings and loan associations, 
leasing companies, trust companies, etc.) [5]. 

Financial and credit relations are one of the most important categories of the market economy, 
which reflects the real relations and interconnections of economic entities in the economic life of 
society. The financial and credit interaction of banks and businesses has always been and remains an 
important lever for stimulating the development of production and reflects the economic relationship 
in terms of the reverse movement of borrowed value. The organization and management of resource 
provision of producers under the market conditions at the macroeconomic and microeconomic levels 
involves the formation of a certain mechanism of financial and credit interaction of banks and 
businesses. 

In the middle of the 20th century, most of the scientists attributed the definition of the financial 
system to the concept of public finance, that is, different types of budgets, and today, the financial 
system includes financial systems of business structures, state credit, insurance and extra-budgetary 
funds, etc. [6]. Distribution of the financial system into separate branches is an objective phenomenon, 
driven by the needs of economic development. 

Today, the socio-economic situation in Ukraine contributes to the development of the issue of 
state credit and the involvement of population and business in this process [7]. 

There are two objective economic preconditions for the process of creating and developing a 
credit system: 

- at a certain stage of social development, there is a need for a specific form of business 
activity, which is associated with the accumulation and division of temporarily free money of market 
entities; 

- the development of commodity production and expansion of trade led to an increase in the 
volume of cash flows, which caused the need for their organization and maintenance. 

The banking system in Ukraine is under development. It is built according to the western type. 
Today in most countries of the world there is a two-tier banking system. In such a system, relations 
between banks are formed in two planes: vertically and horizontally. Vertically - this is the relationship 
of subordination between the central bank, as the governing body of the entire banking system, and 
commercial banks. Horizontal is the relationship of equal partnership and competition between 
commercial banks. 

The development of market relations expands the scope of banking activities. Trust operations, 
as well as leasing and factoring, become important tools for their activities. 

Formation of the credit system as a sum of credit institutions is determined by the nature of the 
current credit relations in the country and the corresponding forms of credit. At various stages of social 
development, the composition of credit institutions was subject to changes in line with the evolution of 
credit relations. The stages of this development (evolution) can be defined as follows [8, 9]: 

1. The most simple forms of credit relations, implemented between the lender and the borrower 
without the participation of intermediaries. Under these conditions, the credit system is absent, and in 
the credit relations the element of randomness dominates for each specific loan agreement; there are 
also contradictions between the terms and the size of granting the loan from the creditor and the 
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relevant needs of the borrower, which significantly slows the development of both credit relations and 
the economy as a whole. 

2. The emergence of intermediaries performing banking functions, accumulating temporarily 
free funds and providing them as a loan, as well as carrying out settlements between different entities 
of market relations. The functioning of intermediaries provides the opportunity to combine the 
interests of creditors and borrowers in the economy as a whole, to create optimal conditions for the 
movement of capital and social progress. A bank loan is gradually becoming a dominant form of credit 
relations. 

3. The emergence and development of specialized financial intermediaries, servicing those 
market segments that are not occupied by banks. The specialization of certain intermediaries in certain 
transactions or in the servicing of individual market entities advantageously complements the credit 
system, enriching the range of financial services offered to various participants in the process of 
expanded reproduction. 

4. Creation of a single governing body of the credit system — a central bank, which carries out 
the functions of managing the processes of organization of credit and settlement and financial services 
to the economy. At this stage, credit relations are reflected in a qualitatively new, regulated level, 
which makes it possible to actively use various tools and instruments of state influence on the 
functioning of the credit mechanism in order to eliminate imbalances in the economy. 

These stages of development of credit relations and the credit system have identified the 
peculiarities of the formation of its structure in its present form [10]. And although in different 
countries credit systems differ in the specific composition of institutions, as their functional 
specialization in accordance with national characteristics, in general, one can determine the general 
structural scheme of the credit system and the hierarchy of its elements that are characteristic of a 
market economy. 

Thus, the credit system is a sum of credit relations, forms and methods of credit, as well as a 
sum of credit and financial institutions of a given country in a certain period. 

First of all, the ratio between own resources and bank loans is extremely suboptimal, which 
does not correspond to the role that banks have to play in a market economy. 

Conclusions. Consequently, the peculiarities of the development of the credit system especially 
of the banking system, in particular, prove the need to establish an approach to the organization of 
credit relations, which ultimately leads to the fact that all banks are divided into two levels according 
to their roles and functions: 

1) the national bank carries out the monetary policy of the government, carries out emission, 
manages official currency reserves, is a bank of the state and all other credit institutions (a separate 
topic is devoted to its activity, functions and tasks); 

2) commercial banks that directly carry out the process of credit, settlement and financial 
services to the economy. 

It should be borne in mind that intervention in the economy and production have objectively 
determined boundaries. Excessive interference can lead to a weakening of economic incentives, a 
decrease in the efficiency of the functioning of the market mechanism of the state economy. 

In the proper functioning of the financial and credit system, supervision plays the most 
important role. Without it, economic activity cannot be carried out; it prohibits state interference with 
the financial and credit institutions’ economic activity, and guarantees the legality in the financial and 
credit sector. 

Prospects for further research in this area are the development of market relations, which 
broadens the scope of banks. Trust (trust) operations, as well as leasing and factoring, become 
important tools for their activities. 
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ЕВОЛЮЦІЯ БАЗОВИХ КОНЦЕПЦІЙ ВАРТІСНО-ОРІЄНТОВАНОГО УПРАВЛІННЯ 
Анотація. Представлено історичні аспекти розвитку концепції вартісно-орієнтованого 

управління. За допомогою онлайн-сервісу «Google Books Ngram Viewer» визначено, що 
першим роком згадки словосполучення «Value Based Management» слід вважати 1975 рік, 
натомість словосполучення «Value-Based Management» з 1984-го. Основні етапи розвитку 
концепції вартісно-орієнтованого управління визначені в такій послідовності: створення 
моделі «Shareholder Value Added» (SVA); створення моделей «Economic Value Added» 
(EVA), «Market Value Added» (MVA), «Cash Flow Returnon Investment» (CFROI), «Cash Value 
Added» (CVA); адаптація консалтингових продуктів основних учасників ринку стратегічного 
консультування до нових ідей і посилення конкурентної боротьби за право управляти 
інвестиційною вартістю капіталу; поширення підходів вартісно-орієнтованого управління на 
діяльність фінансових аналітиків та їхню практику. Основний наголос зроблено на тому, що 
головну роль у виникненні концепції вартісно-орієнтованого управління відіграли провідні у 
світі консалтингові компанії, у практиці яких консалтинг у сфері управління вартістю 
компаній — один з основних напрямів діяльності. Виокремлено два основні підходи в 
еволюції досліджуваної концепції. Першим у ході становлення вартісно-орієнтованого 
управління слід вважати підхід, що дістав назву управління акціонерною вартістю» 
(Shareholder Value Management). Основним аргументом противників цього підходу стало 
твердження, що абсолютна концентрація на зростанні акціонерної вартості не вирішує таких 
нагальних питань, як проблеми зайнятості, навколишнього середовища, етики в бізнесі. Той 
факт, що вартість компанії формується не тільки завдяки акціонерам і їхнього капіталу, а й 
завдяки іншим стейкхолдерам сприяв появі другого підходу — управління 
стейкхолдерською вартістю (Stakeholder-BasedManagement), що має за мету гармонізувати 
інтереси різних груп стейкхолдерів. 

Ключові слова: вартісно-орієнтоване управління, консалтингова компанія, 
управління акціонерною вартістю, управління стейкхолдерською вартістю. 

Формул: 0; рис.: 2; табл.: 1; бібл.: 15. 
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EVOLUTION OF BASIC VALUE-BASED MANAGEMENT CONCEPTS 

Abstract. Historical aspects of the development of the concept Value-Based Management has 
been presented. It has been established with the help of the program The Google Ngram Viewerthat 
the first mention of the term «Value-Based Management» was in 1984 and the first mention of the 
term «Value Based Management» was in 1975. The basic stages of the development of the concept 
Value-Based Management has been determined (creating the model Shareholder Value 
Added(SVA); creating models such as Economic Value Added (EVA), Market Value Added 
(MVA), Cash Flow Return on Investment (CFROI), Cash Value Added (CVA); adaptation the 
consulting products of the main participants of strategic consulting to the new ideas and to the 
competition for the right to manage the investment capital; the spread of approaches of Value-Based 
Management to the activities of financial analysts and their practices, aimed at increasing the value 
of companies through the effective management of customer capital). The authors have argued that 
the main role in the emergence and development of the concept Value-Based Management has been 
played by the world’s leading consulting companies such as «McKinsey & Co», «Boston 
Сonsulting Group», «Marakon Associates», «Alcar Group Inc.», «Stern Stewart & Co», «L.E.K. 
Consulting», «HOLT Value Associates». Value-based management consulting is one of the main 
activities of these companies. Two approaches in the evolution of the value-based management 
have been defined such as basic. The main argument of the this approach opponents was the 
statement that the absolute concentration on the growth of share value does not solve such urgent 
issues as problems of employment, the environment, ethics in business. The fact that the value of 
the company is formed not only thanks to shareholders and their capital, but also due to other 
stakeholders was facilitated by the second approach — Stakeholder-Based Management, which 
aims to harmonize the interests of different groups of stakeholders. 

Keywords: value-based management, consulting company, shareholder-based management, 
stakeholder-based management. 

GEL Classification: G32, M21 
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ЭВОЛЮЦИЯ БАЗОВЫХ КОНЦЕПЦИЙ СТОИМОСТНО-ОРИЕНТИРОВАННОГО 
УПРАВЛЕНИЯ 

Аннотация. Представлены исторические аспекты развития концепции стоимостно-
ориентированного управления (первое упоминание терминов «Value-Based Management», 
«Value Based Management», предпосылки возникновения, основные этапы развития 
концепции). Основное ударение поставлено на том, что главную роль в возникновении 
концепции стоимостно-ориентированного управления сыграли ведущие в мире 
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консалтинговые компании. Выделены два основных подхода в эволюции исследуемой 
концепции, а именно управление акционерной стоимостью (Shareholder Value Management) и 
управление стейкхолдерской стоимостью (Stakeholder-Based Management). 

Ключевые слова: стоимостно-ориентированное управление, консалтинговая 
компания, управление акционерной стоимостью, управление стейкхолдерской стоимостью. 

Формул: 0; рис.: 2; табл.: 1; библ.: 15. 
 
Вступ. На шляху до становлення власних ефективних економічних механізмів Україні 

необхідно пройти ще не один бар’єр, тому досвід провідних країн як на макроекономічному 
рівні, так і на рівні окремого підприємства, є незамінним матеріалом для того, щоб набути 
переваг, закріпити регулювання та оминути можливих кризових явищ. В умовах жорсткої 
конкуренції пошук та використання більш сучасних методів управління посилює 
конкурентні позиції підприємства. Концепція «Value-Based Management» (VBM) або 
концепція вартісно-орієнтованого управління, становлення якої відбувалося в 1980—1990-х 
роках завдяки практиці провідних світових консалтингових компаній, з’явилася в умовах 
необхідності розробки стратегії, яка б забезпечувала видимість корпоративних конкурентних 
потужностей, прозоро демонструвала результати відповідних заходів та надавала необхідну 
інформацію для прийняття ефективних рішень. Становлення даної концепції відбувалося 
переважно в США, тому дослідження історичних аспектів її розвитку дозволить 
проаналізувати хід подій та особливості становлення концепції VBM як сучасної практики 
управління. 

Аналіз досліджень та постановка завдання. У витоків зародження концепції 
вартісно-орієнтованого управління стоять такі дослідники як Т. Коллер, П. В. Контес, Дж. М. 
Мак Таггарт, Д. Д. Мартін, М. М. Менкінс, Дж. В. Петті, А. Раппапорт, Б. Стюарт, Дж. 
Штернта інші. На пострадянських теренах відповідні питання досліджували такі вчені як Д. 
Л. Волков, О. О. Захаркін, І. В. Івашковська, М. В. Корягін, О. А. Лаговська, К. А. Мамонов, 
О. Г. Мендрул, О. Б. Мних, Т. В. Момот, В. А. Панков, А. І. Шигаєв, І. Й. Яремко та інші. 
Основним завданням нашого дослідження виступають розуміння передумов зародження і 
особливостей розвитку концепції VBM в зарубіжних країнах. 

Результати дослідження. Історичний екскурс щодо виникнення терміну «Value-
Based Management» (або «Value Based Management») представлено на рис. 1 за допомогою 
онлайн-сервісу «Google Books Ngram Viewer», що дозволяє визначити частоту використання 
слів або словосполучень на базі величезної кількості відсканованих друкованих джерел до 
2008 року включно. 

 
Рис. 1. Динаміка використання словосполучень «Value-Based Management» і «ValueBasedManagement»  

в англомовних джерелах 
Джерело: [1] 
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Першим роком згадки словосполучення «Value Based Management» слід вважати 1975 
рік, натомість словосполучення «Value-Based Management» починає зустрічатися з 1984 
року. Так, в 1984 році К.А. Мортон у своїй праці «Управління операціями в нових 
компаніях» вже використовував термін «Value-Based Management» як концепцію управління, 
яку розвинули «Marakon Associates» — консалтингова фірма з міжнародною репутацією [2, 
с. 42]. Зі свого боку Д. А. Пьєнта і Р. Ф. Оніл в 1989 році зазначали, що «Value-Based 
Management» — це концепція, що використовується в літературі стратегічного управління та 
спрямовується на створення вартості для акціонерів [3, с. 94].Виникненню концепції VBM 
передували певні події, що спричинили необхідність кардинальних змін у сфері методів 
управління компаніями. Наприклад, Дж. Д. Мартін і Дж. В. Петті пов’язують дані 
перетворення з відродженням повноважень акціонерів і відповідною концентрацією зусиль 
на створенні акціонерної вартості [4, с. 12]. «Революцію акціонерів» автори демонструють за 
допомогою ринку корпоративного контролю Сполучених Штатів у 1980-ті роки, на якому 
відбувся бум придбань з використанням позикових коштів. Компанії, що займалися такою 
діяльністю, як, наприклад, «Kohlberg Kravis Roberts» (KKR), купували акції в необмеженій 
кількості, потім продавали частини корпорацій, звільняли співробітників, після чого за 
рахунок первинної публічної пропозиції створювали невеликі та низькоприбуткові (більш 
конкурентоздатні) компанії. Поглинання, що відбулися, виступили серйозним 
попередженням для генеральних директорів навіть найбільших компаній. Їм довелося 
замислитися щодо спрямування процесів управління в бік реалізації заходів, спрямованих на 
підвищення курсу акцій для уникнення перспективи ворожого поглинання. В результаті 
активізація ринку корпоративного контролю 1980-х років стала безпрецедентним фактором 
забезпечення дисципліни корпоративних менеджерів. Появі VBM необхідно завдячувати 
становленню і розвитку корпоративного управління американських компаній разом з усіма 
супровідними процесами: концепція підвищення добробуту акціонерів через створення 
доданої акціонерної вартості з’явилася як відповідь на швидке зростання ринку 
корпоративного контролю та неякісне корпоративне управління, пов’язане зі змінами 
менеджерів (їх команд). 

На думку А. Грінспена, колишнього голови Федеральної резервної системи США, 
різні шахрайства в сфері бухгалтерського обліку зумовлюють той факт, що істотна частина 
корпоративної звітності будується на широких припущеннях і нерідко виступає об’єктом 
зловживань [5, с. 407-408]. І прийняття Закону Сарбейнса-Окслі стало відповіддю на 
обурення, що виникло після скандалів з компаніями «Enron» і «WorldCom». Одним з 
нововведень даного закону виступило те, що генеральний директор офіційно має 
підтверджувати достовірність відображення вартості компанії в корпоративній звітності. 
Тобто, наділення генерального директора законним правом обирати систему обліку і 
відповідальністю за отримані результати найкращим чином слугує інтересам акціонерів. 

У період, що передує широкому застосуванню VBM-підходу, основна увага 
фінансових менеджерів була зосереджена на управлінні процесом формування операційного 
прибутку (EBIT — Earnings Before Interestand Taxes) і мінімізації витрат на виробництво 
продукції. Для аналізу цього процесу застосовувалися показники, що розраховуються на 
основі бухгалтерської звітності — ROE, ROA, ROIC, EBIT, EBITDA. Важливість даних 
показників, зумовлюється тим, що вони демонструють здатність компанії отримувати 
прибуток, хоча і не відображають процес створення вартості для акціонерів, адже не 
враховують тенденції оцінки компанії фондовим ринком, орієнтуються на минулі звітні 
періоди, оминають вартість грошей в часі, можуть виступати об’єктами маніпулювання з 
боку бухгалтерів компанії, не зважають на вимоги інвесторів тощо. Тому перехід від 
традиційних облікових показників до модифікованих (наприклад, скориговані на інфляцію 
грошові притоки, чисті активи в оцінці за первісною вартістю тощо) мав за мету створити 
можливості для якісно іншого управління компаній, що б забезпечувало формування доданої 
вартості для акціонерів з урахуванням перспектив різних видів діяльності. 
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Важливу роль в становленні вартісно-орієнтованого управління відіграла практика 
консалтингових компаній, діяльність яких спрямовувалася на сприяння системам управління 
компаній в досягненні конкретних цілей. У витоків зародження даної концепції стоять 
провідні у світі консалтингові компанії, які розпочинали впроваджувати її в систему 
управління підприємств й на сьогодні розвивають та вдосконалюють вихідні положення 
вартісного підходу до управління. 

Багатоманітність моделей і консалтингових підходів в рамках дослідження концепції 
VBM, на погляд С. В. Грібцова [6, с. 180—185], можна умовно поділити на етапи їх розвитку 
і становлення. 

Перший етап пов’язують зі створенням і становленням такої консалтингової моделі 
як Shareholder Value Added (SVA), що перекладається як додана акціонерна вартість. Автор 
моделі А. Раппапортв якості аналітичного апарату використовує метод дисконтованих 
грошових потоків (DСF, Discounted Cash Flow) і розглядає зміни в інвестиційній вартості 
компанії на базі критичних точок рентабельності продажів (TSM, Threshold Margins), 
розрахованих з врахуванням бар’єрної доходності капіталу (HurdleRate) і індексу приросту 
вартості (ISHV, Index of Shareholder’s Value). Як зазначають А.М. Ємельянов, Є.А. Шакіна 
[7, с. 82], в середині 1980-х рр. в США і Західній Європі набуло актуальності питання про 
взаємозв’язок фундаментальної вартості корпорацій і їх ринкової капіталізації, тому що саме 
на цьому співвідношенні будувалися інвестиційні стратегії учасників ринку. І запропонована 
А. Раппапортом модель стала першою спробою вирішення цього завдання, хоча в першу 
чергу була спрямована на інтереси акціонерів, адже базувалася на оцінці ефективності 
інвестиційної і фінансової стратегії корпорацій на основі її здатності створювати акціонерну 
вартість. 

До другого етапу відносять створення моделей EVA (Economic Value Added, Додана 
економічна вартість) і MVA (Market Value Added, Додана ринкова вартість), розроблених 
компанією «Stern Stewart &Co», моделі CFROI (Cash Flow Returnon Investment, Доходність 
інвестицій на основі грошового потоку), розроблену «HOLT Value Associates», моделі CVA 
(Cash Value Added, Додана грошова вартість), створену «Boston Consulting Group».  

Третій етап пов’язують з адаптацією консалтингових продуктів основних учасників 
ринку стратегічного консультування до нових ідей та з посиленням конкурентної боротьби 
за право управляти інвестиційною вартістю капіталу. Цей період характеризувався 
розширенням галузевого розповсюдження концепції вартісно-орієнтованого управління та її 
інтеграцією зі стратегічним консалтингом, спрямованим на створення та впровадження 
систем аналізу та оцінки діяльності, що комбінують фінансові, нефінансові показники в 
системи ключових індикаторів діяльності (Key Performance Indicators, KPI). 

Четвертий етап розвитку пов’язують з поширенням підходів вартісно-орієнтованого 
управління на діяльність фінансових аналітиків та їх практику, що спрямовувалася на 
збільшення вартості компаній через ефективне управління капіталом клієнтів.  

В табл. 1 наведені консалтингові компанії, що відіграли значну роль у становленні 
досліджуваної концепції з зазначенням їх основного напряму консультування. 

Аналіз особливостей основних послуг провідних консалтингових компаній 
підтверджує, що консалтинг у сфері управління вартістю компаній — один з основних 
напрямів діяльності цих компаній. Умовно всі показники, що використовують консалтингові 
компанії в рамках концепції VBM, можна поділити на ті, що базуються на бухгалтерських 
показниках (EVA, MVA) та на ті, що базуються на грошових потоках компанії (CFROI, SVA, 
CVA). Можлива ситуація, коли в розрахунках використовуються обидва види показників. 
Кожна з консалтингових компаній намагається розробити власний підхід для того, щоб 
запропонувати на відповідному ринку свій унікальний продукт. Порівняння консалтингових 
компаній показує, що існують як схожі риси, так і відмінності як щодо використовуваних 
показників, рівнів їх застосування (корпоративний, рівень бізнес-одиниці тощо), моделей 
розрахунку, так і щодо базисів для створення вартості (стратегія, показники, структура). 
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Таблиця 1 
Характеристика провідних консалтингових компаній, що відіграли важливу роль в 

становленні концепції VBM 
Компанія, рік і місце 

заснування Засновники Основний напрям консультування 

1 2 3 
«McKinsey&Co» 

(1926, 
Чикаго) 

Дж.О. МакКінсі, 
Е.Т. Кінрі 

Управлінський консалтинг (розробка стратегій, 
підвищення ефективності діяльності, оптимізація 
організаційної структури тощо) 

«BostonСonsultingGroup» 
(BCG) 

(1963, Бостон) 

Б. Гендерсон Управлінський консалтинг з питань розробки, 
впровадження та підтримки найкращої стратегії для 
довгострокового створення вартості (управління 
портфелем, управління вартістю, злиття та поглинання, 
інтеграція після злиття) 

«MarakonAssociates» 
(1978, 

Сан-Франциско) 

Дж. МакТаггарт,  
Дж. МакГрат, 
П. Контес, 
В. Албертс 

Управлінський консалтинг (визначення бізнес-
портфелей, створення і розвиток стратегії, створення 
управлінських можливостей). Запровадили 
комплексний інструмент «чотири в одному» (four-in-
one), а саме організацію, аналіз, управління і стратегію 
віддачі акціонерної вартості. Наразі придбана «CRA 
International»(з 09.06.2009 року) 

«Alcar GroupInc.» 
(1979,  

Скокі, передмістя Чикаго) 

А. Раппапорт, 
К.М. Нобл 

Консалтинг в області управління і програмного 
забезпечення (підхід VBM, побудований на 
дисконтованих грошових потоках (DCF), модель 
акціонерної доданої вартості (SVA)). Наразі 
інтегрована в «L.E.K. Consulting» 

«Stern Stewart &Co» 
(1982, 

Нью-Йорк) 

Дж. Штерн Б. Стюарт Стратегічний консалтинг щодо питань створення і 
реалізації стратегій, вирішення завдань в сфері 
корпоративних фінансів та управління ефективністю 
компаній 

«L.E.K. Consulting» 
(1983, 

Лондон) 

Дж. Лоуренс, А. Еванс,  
Р. Кох 

Управлінський консалтинг (бізнес стратегія, управління 
акціонерною вартістю, злиття та поглинання, операції 
та організація, маркетинг і продажі, активація стратегії, 
розширена аналітика) 

«HOLT ValueAssociates» 
(1985, Чикаго) 

Б. Хендрікс, 
Е. Олсен,  
М. Липсон, 
Р. Томас 

Управлінський консалтинг (допомога щодо підвищення 
корпоративної ефективності, генерація нових і 
значущих інвестиційних ідей, оцінка портфелю 
компанії, визначення сфери надмірного ризику). У 2002 
році «HOLT» викуплений «CSFB», що в 2006 році 
став «CreditSuisse» 

«Price- waterhouse- 
Coopers» 

(PwC) 
(1998,  

Лондон) 

С.Л. Прайс, 
Е. Вотерхаус, В.Х. 
Холіленд 
(PriceWaterhouse, 1849),  
В. Купер 
(Coopers&Lybrand, 
1854)  

Консультаційні, аудиторські, юридичні та інші послуги 
(підвищення ефективності бізнесу, вихід на міжнародні 
ринки капіталу, корпоративне навчання, супровід угод, 
розслідування економічних злочинів) 

 
За словами Т. Коупленда та А. Долгоффа, останні декілька десятиліть практично 

кожна консалтингова фірма надає високооплачувані рекомендації з приводу того, як 
створити вартість для акціонерів. В компанії «Stern Stewart» можна почути про EVA, в 
«HOLT» (яка зараз належить «Credit SuisseBoston», а раніше входила в склад «Boston 
Consulting Group») — про CFROI, тоді як «Marakon», «McKinsey», «Booz Allen» і «Bain» 
проповідують більш традиційні системи показників ефективності. Кожний консультант з 
питань бізнесу вважає, що його підхід найефективніший. Деякі з представників 
консалтингових компаній видали книги, що популяризують їх погляди [8, с. 46]. Наразі 
міжнародні консалтингові компанії працюють і на вітчизняному ринку («Mc Kinsey», 
«BCG», «Pw C»,»Deloitte«, «EY» (Ernst & Young), «KPMG« та інші), що уможливлює 
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практику вартісно-орієнтованого управління для українських компаній з боку досвідчених 
консультантів. 

Концепція VBM в ході свого становлення і розвитку постійно оновлювалася та 
доповнювалася різними моделями. Але в узагальненому погляді в рамках досліджуваної 
концепції виокремлюють два основні підходи — управління акціонерною вартістю 
(Shareholder Value Management) і управління стейкхолдерською вартістю (Stakeholder Value 
Management) (рис. 2). 

 
Рис. 2. Основні підходи до вартісно-орієнтованого управління 

 
І. Управління акціонерною вартістю. Розвитку концепції максимізації акціонерної 

вартості, на думку відомого вченого-економіста П. Козловскі, сприяли три основні чинники, 
а саме: 

- глобалізація і значне підвищення конкуренції щодо капіталу; 
- посилення контролю в самих компаніях та зростання кількості поглинань, що 

впливало на рішення менеджменту щодо створення акціонерної вартості; 
- підсилення тиску з боку акціонерів на менеджмент, орієнтований на досягнення 

вищого рівня конкурентоспроможності [9]. 
Першопрохідцем теоретичних основ підходу управління акціонерною вартістю (як і 

концепції VBMв цілому) вважають А. Раппапорта, праця якого «Створення акціонерної 
вартості: новий стандарт для ефективності бізнесу» («Creating Shareholder Value : The New 
Standart For Business Performance») побачила світ в 1986 році та розвинула ідею максимізації 
акціонерної вартості як «глобального стандарту» оцінки бізнесу.  

В рамках даного підходу центральним показником оцінки ефективності компанії 
виступила додана акціонерна вартість (SVA), що є капіталізованою зміною поточної вартості 
операційного грошового потоку, скориговану на поточну вартість інвестицій в необоротний 
та оборотний капітал, що викликав дану зміну. Даний показник використовують для оцінки 
вартості компанії, для оцінки ефективності інвестиційних проектів, для оцінки стратегій 
(розрахунок очікуваного ефекту від запровадження нової стратегії), для визначення 
винагород для менеджерів шляхом прив’язки їх винагород до конкретних результатів 
реалізації відповідної стратегії. Недоліками показника SVA є трудомісткість розрахунків і 
труднощі, пов’язані з виділенням грошових потоків в компанії. 

Оцінка акціонерної вартості (Shareholder Value, SV), за словами А. Раппапорта, це 
економічна вартість власного капіталу компанії, що базується на прогнозних даних. Під 
оцінкою доданої акціонерної вартості розуміється сумарна вартість, створена відповідно 
прогнозного сценарію. Якщо акціонерна вартість характеризує абсолютну економічну 
вартість, що випливає з прогнозного сценарію, то SVA розглядає зміну вартості протягом 
прогнозного періоду. Автор зазначає, що створення вартості відбувається внаслідок 
перевищення ставок корпоративних інвестицій над ставкою витрат на капітал, необхідною 
на ринку капіталу [10, с. 49]. 

Управління акціонерною вартістю — це підхід до управління підприємством, що 
вимагає зміни в способі прийняття рішень на відміну від того, як вони зазвичай 
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приймаються. Саме тому він був визначений як запрограмована ініціатива змін, не тому, що 
це спосіб управління змінами, а скоріше тому, що це спосіб керування бізнесом, що 
призводить до змін. Цей підхід базується на тій підставі, що всі дії в рамках компанії повинні 
бути зроблені на основі бажання максимізувати акціонерну цінність. Таким чином, це 
вимагає застосування відповідних заходів оцінки, щоб забезпечити перспективу росту 
акціонерної вартості для всіх ключових внутрішніх систем планування та контролю процесів 
стратегічного прийняття рішень, розподілу ресурсів, вимірювання та контролю 
ефективності, а також компенсації менеджерам [11, с. 27]. 

Всі відносини з іншими заінтересованими групами (клієнтами, кредиторами тощо) 
відповідно до цієї моделі регулюються законами і не повинні бути включеними в сферу 
корпоративного управління. Акціонери — єдина заінтересована група, що несе ризик; а саме 
той ризик, що менеджери зловживають своїм посадовим положенням у власних інтересах, 
приймаючи рішення, які не збільшують біржовий курс [12, с. 46—47]. 

Концепція управління акціонерною вартістю, спрямована на задоволення інтересів 
акціонерів через максимізацію їх збагачення, має як прихильників, так і противників. 
Основним аргументом противників даного підходу стало твердження, що абсолютна 
концентрація на зростанні акціонерної вартості не вирішує таких нагальних питань як 
проблеми зайнятості, навколишнього середовища, етики в бізнесі тощо. Той факт, що 
вартість компанії формується не тільки завдяки акціонерам і їх капіталу, але й завдяки іншим 
стейкхолдерам сприяв появі необхідності в тому, щоб концепція VBM орієнтувалась не 
тільки на максимізацію акціонерної вартості, але й враховувала інтереси інших груп 
стейкхолдерів. 

ІI. Управління стейкхолдерською вартістю або вартісно-орієнтоване управління на 
основі взаємодії зі стейкхолдерами. Даний підхід до управління вартістю компанії не тільки 
прагне створити вартість для компанії, але й врахувати при цьому інтереси всіх груп 
стейкхолдерів. Тому виникає необхідність досліджувати та збалансовувати інтереси різних 
груп стейкхолдерів, перед якими компанія має етичну відповідальність. 

Побудовані певним чином взаємовідносини зі стейкхолдерами, за словами Н.П. 
Козлової, можна розглядати як джерело конкурентних переваг компанії. Очікування 
стейкхолдерів постійно змінюються, тому завдання щодо побудови відносин з ними постійно 
ускладнюються [13, с. 45]. 

Створення системи відносин зі стейкхолдерами передбачає їх ідентифікацію, 
групування за певними ознаками (наприклад, за важливістю або пріоритетністю), створення 
«мапи» стейкхолдерів, налагодження комунікаційних зав’язків зі стейкхолдерами та 
моніторинг за ефективністю цих відносин. 

Ідентифікація стейкхолдерів і кола їх інтересів для менеджерів компанії в ході 
реалізації вартісного підходу до управління є першочерговим завданням, тому дуже 
важливим є їх класифікація за різними ознаками (за відношенням до компанії, за аспектом 
фінансування компанії, за характером відносин, за ступенем впливу на компанію, за типом 
впливу тощо). 

Ідентифікація стейкхолдерів як процес їх вибору і систематизації пов’язана з певними 
труднощами (наприклад, з тим, що динамічність умов введення бізнесу зумовлює швидкість 
змін як інтересів стейкхолдерів, так і складу їх груп), тому питання вибору основних 
класифікаційних ознак відіграє вирішальну роль в процесах подальшої обробки інформації 
щодо стейкхолдерів компанії. 

Концепція управління вартістю фірми на основі взаємодії зі стейкхолдерами базується 
на таких положеннях: 

1) Взаємовідносини зі стейкхолдерами безпосередньо впливають на вартість компанії, 
що потребує побудови системи управління з усіма стейкхолдерами компанії; 

2) Ігнорування інтересів стейкхолдерів в стратегічних інвестиційних рішеннях, до 
яких відносяться угоди злиття і поглинання веде до того, що вартість компанії може бути під 
загрозою; 
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3) Корпоративна соціальна відповідальність бізнесу виступає інструментом, що 
сигналізує інвесторам про те, як менеджмент управляє стейкхолдерським ризиком [14, с. 8]. 

Так, Е. Емілс, В. Брючмен, Г. Шейперс наголошують на тому, що якщо процес 
вартісно-орієнтованого управління поєднано з «соціально відповідальною поведінкою 
бізнесу», то він не буде суперечити стейкхолдерському підходу [15, с. 11]. Підхід управління 
акціонерною вартістю виявився обмеженим з огляду на відкритість ринкового середовища та 
динамічність змін в ньому. Тому поява такого підходу до управління вартістю, що має за 
мету не тільки її створення, але й прагнення до балансу інтересів різних груп стейкхолдерів, 
фактично усунула недоліки «раппапортовського» підходу.  

Розвиток концепції вартісно-орієнтованого управління продовжується і наразі, адже 
практика консалтингових компаній пропонує нові моделі, інструменти, підходи в рамках 
реалізації вартісного підходу до управління, а можливість кооперації з іншими концепціями 
(«Stakeholder Theory», «Corporate Sustainability») розглядається як вирішальний фактор в 
процесі вибору основної концепції управлінської практики в компаніях. 

Висновки. Важливість розуміння передумов зародження і особливостей розвитку 
концепції VBMв зарубіжних країнах пояснюється необхідністю не просто залучати такі 
управлінські практики, а саме реалізовувати їх з максимальною ефективністю в реаліях 
української економіки. Термін «Value-Based Management» почав використовуватися в 
англомовних джерелах з 1984 року (а бездефісне написання — «Value Based Management» — 
ще з 1975 року). Зародженню концепції VBM передували конкретні події, що спричинили 
необхідність кардинальних змін в управлінні компаніями. Беззаперечно важливу роль в 
становленні концепції VBM відіграли провідні в світі консалтингові компанії («Mc Kinsey & 
Co», «Boston Сonsulting Group» (BCG), «Marakon Associates», «Alcar Group Inc.», «Stern 
Stewart & Co», «L.E.K. Consulting», «HOLT Value Associates», «Pricewater house Coopers»), 
які власною практикою забезпечили розвиток вартісного підходу до управління. Розвиток 
концепції відбувався завдяки впровадженню різних моделей її реалізації (EVA, SVA, MVA, 
CFROI тощо). Концепція VBM еволюціонувала від управління акціонерною вартістю 
(Shareholder Value Management) до управління стейкхолдерською вартістю (Stakeholder Value 
Management) і продовжує розвиватися за допомогою кооперації з іншими концепціями, що 
виникають у відповідь на виклики сьогодення. 
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ЕКОНОМІЧНА СКЛАДОВА ЮРИДИЧНОЇ ОСОБИ:  

СУЧАСНИЙ СТАН ТА ОСОБЛИВОСТІ 
Анотація. Проаналізовані окремі економічні характеристики юридичної особи. 

Досліджено питання власності як передумови виникнення та функціонування юридичної особи, 
відділення майна через конструкцію юридичної особи як економічний спосіб ухилення від 
відповідальності її учасників та вивчення юридичної особи як системи контрактів.  

Виділено фактори, що зумовлюють економічну складову юридичної особи: відносини 
власності як передумова виникнення та функціонування юридичної особи; відділення майна через 
конструкцію юридичної особи як економічний спосіб ухилення від відповідальності її учасників; 
юридична особа як система контрактів. 

Зроблено висновки, що: власність у рамках юридичної особи як економічна категорія 
виконує певну функцію, яка полягає у формуванні значного за обсягом капіталу на найвигідніших 
для всіх осіб, втягнутих у цей процес, умовах з метою максимально прибуткового його 
використання; виходячи з економічної складової, можна стверджувати, що юридична особа є 
виключно інструментом відокремлення майна, що здійснюється з метою обмеження ризику його 
втрати у процесі певної діяльності реальної (фізичної) особи; юридичну особу з економічного 
погляду можна розуміти як систему контрактів, що зумовлено взаємозв’язками між її засновниками 
(учасниками), особами, які нею управляють (менеджерами), і самою юридичною особою. 

Ключові слова: економічна складова, підприємство, юридична особа, майно, 
власність, учасники, капітал, акціонерна власність. 
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Abstract. The author of the article has analyzed certain economic characteristics of a legal entity. 
The author has researched the issue of ownership as a precondition for the emergence and functioning of a 
legal entity, the division of property through the construction of a legal entity as an economic way of 
avoiding the liability of its participants and studying the legal entity as a system of contracts. 

Pointed factors that determine the economic component of a legal entity: property relations as a 
precondition for the emergence and functioning  of legal entity; property division through the 
construction of legal entity as a an economic way of avoiding the responsibility of their participants; a 
legal entity as a system of contracts 

It has been concluded that: 1) the ownership within a legal entity as an economic category 
fulfills a certain function, which consists in the formation of a significant capital in terms of volume 
according to the most profitable conditions for all persons involved in this process, in order to maximize 
its profitable use; 2) based on the economic component, it can be argued that a legal entity is the sole 
instrument of separation of property, which is carried out in order to limit the risk of its loss in the 
process of certain activities of an individual; 3) a legal entity from the economic point of view can be 
understood as a system of contracts, due to the relationship between its founders (participants), the 
persons who manage it (managers) and the legal entity itself. 

Keywords: enterprise, legal entity, property, dominion, participants, capital, share ownership. 
GEL Classification: K11 
Formulas: 0; fig.: 0; tabl.: 0; bibl.: 15. 

 
Жорнокуй Ю. М. 

д.ю.н., доцент, 
Харьковский национальный университет внутренних дел, Украина; 

e-mail: zhornokuy.ym@gmail.com; ORCID ID: 0000-0001-9669-6062 
Жорнокуй В. Г. 

к.ю.н.,  
Харьковский национальный университет внутренних дел, Украина; 

e-mail: v.zhornokuy@gmail.com; ORCID ID: 0000-0001-9669-6062 
Сядристого И. И. 

к.ю.н.,  
Харьковский национальный университет внутренних дел, Украина; 

e-mail: grishaishina@gmail.com; ORCID ID: 0000-0001-9669-6062 
 

ЭКОНОМИЧЕСКАЯ СОСТАВЛЯЮЩАЯ ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА: 
СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ И ОСОБЕННОСТИ 

Аннотация. Проанализированы отдельные экономические характеристики 
юридического лица. Исследованы вопросы собственности как предпосылки возникновения и 
функционирования юридического лица, отделения имущества через конструкцию 
юридического лица как экономический способ уклонения от ответственности его участников 
и изучения юридического лица как системы контрактов.  

Сделаны выводы, что: собственность в рамках юридического лица как экономическая 
категория выполняет определенную функцию, состоящую в формировании значительного по 
объему капитала на наиболее выгодных для всех лиц, втянутых в этот процесс, условиях с 
целью максимально прибыльного его использования; исходя из экономической 
составляющей, можно утверждать, что юридическое лицо является исключительно 
инструментом отделения имущества, что осуществляется с целью ограничения риска его 
потери в процессе определенной деятельности реального (физического) лица; юридическое 
лицо с экономической точки зрения можно понимать как систему контрактов, что 
обусловлено взаимосвязями между его учредителями (участниками), лицами, управляющими 
ним (менеджерами) и самим юридическим лицом. 

Ключевые слова: предприятие, юридическое лицо, имущество, собственность, 
участники, капитал, акционерная собственность. 
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Вступ. Одним із першочергових заходів держави в рамках нормативного забезпечення 
економічних відносин є окреслення кола їх учасників. На сьогодні існує значна кількість 
перешкод у цьому питанні, що пов’язано з факторами економічного, соціального та правового 
спрямування. По-перше, низка нормативних актів містить різне коло учасників відповідних 
відносин, що пов’язано з різною економічною складовою, покладеною в основу кожного 
окремого нормативного акту (наприклад, юридична особа за Цивільним кодексом України чи 
підприємство — за Господарським кодексом України). По-друге, учасники юридичних осіб — 
суб’єктів господарювання часто вважають себе власниками підприємств, що має більше 
економічний підхід, хоча це не відповідає правовій складовій цього питання. По-третє, часто 
конструкція юридичної особи через відділення майна використовується як економічний спосіб 
ухилення від відповідальності її учасників. Ці питання, на які нажаль ні економіка, ні право не 
дають однозначної відповіді, потребують вирішення. 

Аналіз досліджень та постановка завдання. Дослідженням проблем економічної 
складової юридичної особи не лише в Україні, але й за її межами займалися J. M. Landers, F. H. 
Easterbrook, D. R. Fischel, А. Г. Карапетов, Р. А. Познер, І. В. Спасибо-Фатєєва та ін. Проте 
незважаючи на ґрунтовні дослідження цих вчених варто відмітити відсутність єдиного 
комплексного підходу, яке б дало відповідь на питання про економічну природу (відносини 
власності), юридичну особу як систему контрактів та економічні складові юридичної особи, яку 
в економічній літературі та деяких нормативних актах іменують підприємством. 

Метою дослідження є питання власності як передумови виникнення та функціонування 
юридичної особи, відділення майна через конструкцію юридичної особи як економічний спосіб 
ухилення від відповідальності її учасників та вивчення юридичної особи як системи контрактів. 

Результати дослідження. Економічна складова юридичної особи зумовлюється 
наступними факторами: 

1. Відносини власності як передумова виникнення та функціонування юридичної 
особи. В умовах становлення в Україні ринкової економіки відбувається зміна шкали економіко-
соціальних цінностей. Звичайно, власність пов’язується з такими категоріями як «майно» та 
«право». Багато уваги приділяється стану привласнення, який, за загальним розумінням, є 
істотною характеристикою власності. В цьому контексті виникає значна кількість 
методологічних питань, породжених формуванням власності юридичної особи та прав її 
учасників щодо такої власності. Ця ключова проблема неодмінно постає при реалізації 
учасниками своїх прав та їх захисті, але зазвичай її аналіз провадиться в площині суто 
юридичних питань. Натомість, її розв’язання має здійснюватися за декількома напрямами, 
одним із яких є економічні відносини власності.  

Власність в рамках юридичної особи як економічна категорія виконує певну функцію, 
яка полягає у формуванні значного за обсягом капіталу на найвигідніших для всіх осіб, 
втягнутих в цей процес, умовах з метою максимально прибуткового його використання. Проте, 
попри очевидні потреби бачення вказаної проблематики саме в такому аспекті, сучасна 
цивілістична теорія його не сприймає. 

Інтереси вкладення капіталу різними суб’єктами ринкових відносин втілюються у 
структурі власності в юридичній особі, для якої властивим є розподіл статутного капіталу на 
частки (акції, паї). Останні належать різним категоріям учасників (мажоритарним, міноритарним 
тощо). Отже, капітал юридичної особи і капітал її учасників збігаються, фокусуючись на тих 
цінностях, які для кожного з них є привабливими. Для юридичної особи це кошти, отримані від, 
наприклад, розміщення акцій, а для учасників — самі частки (акції), які надають їм комплекс 
прав.  

Простежується прямий зв’язок між структурою власності юридичної особи (тобто тим, 
хто і в якій мірі сформував її капітал) і корпоративним управлінням, між відносинами власності і 
корпоративними відносинами в рамках підприємницьких юридичних осіб. При такому підході 
не висмикується якийсь один аспект правовідносин за участю учасників — осіб, які вклали свій 
капітал в юридичну особу шляхом придбання часток (акцій) у її статутному капіталі. Такі особи, 
як власники часток (акцій), не лише набувають весь спектр можливостей власника 
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(правомочності власника), а й повний набір тих прав, які йменуються корпоративними. 
Вітчизняна економічна наука традиційно досліджує так звану «акціонерну власність» 

(«акціонерну форму власності»). Правова наука не лише не оперує таким поняттям, а й часто 
відмовляється від вживання термінології, в якій йдеться про форми власності, хоча у 
законодавстві вона подекуди зберігається. Прикладом можуть бути норми, де мова йде про 
організації різних форм власності або про права на майно, що належить певним особам на різних 
формах власності.  

Сутнісне значення власності в рамках юридичної особи полягає, по-перше, в її 
призначенні як акумулятора капіталу, причому так, що «ціле буде становити більше, ніж сума 
його частин»; по-друге, у безпосередньому зв’язку з корпоративним управлінням [1, с. 18]; по-
третє, у значному ступені прибутковості, що нею надається; по-четверте, у мобільності капіталу, 
який є мобільним настільки, наскільки мобільним є ринок часток (акцій); по-п’яте, у 
зосередженні капіталу, що дозволяє визначити напрямки його застосування, а отже, доступність 
продукції та послуг і цін на них; по-шосте, економічна складова власності в рамках юридичної 
особи переростає у соціальну і політичну, оскільки корпоративний капітал вирішує численні 
соціальні питання, включаючи стабільність, соціальне забезпечення, робочі місця, тощо, а також 
обумовлює політичну обстановку в країні, не говорячи про безпосередню й опосередковану 
участь представників великого бізнесу в політичному житті [2, с. 242—243]. 

Власність юридичної особи — це власність багатьох фізичних і юридичних осіб на 
єдиний процес привласнення з нерівномірно розподіленими правами. Одні фізичні та юридичні 
особи мають право на користування майном, інші — право лише на дохід (наприклад, власники 
привілейованих акцій), треті — право на дохід і участь в управлінні (наприклад, власники 
простих акцій). Окремі учасники юридичних осіб або їх група можуть сконцентрувати реальні 
права, що надають управлінську владу (через контрольний пакет). Разом із тим, всі учасники 
підприємницької юридичної особи так чи інакше передають права управління спеціальному 
органу, що у великих товариствах, особливо з розпорошеними частками, призводить до 
відокремлення функції управління і концентрації приватної влади у руках менеджерів.  

Відтак, на відміну від класичних відносин власності, у схемі відносин власності в рамках 
юридичної особи учасник (акціонер) і річ розділені. Важливо при цьому відзначити, що вже цей 
факт відводить від розуміння такої власності як речового права. Ситуація інакша, наприклад, у 
відносинах власності в акціонерному товаристві: на заміну переданому в оплату акцій майну або 
іншим цінностям майбутній акціонер отримує не повноваження власника, а корпоративні права 
майнового та немайнового характеру, але ніяким чином не майно, що має уречевлену форму. 

Оскільки відносини власності в рамках юридичної особи в основному мають фактичний 
характер, вони непідпорядковуються загальним нормативним положенням про власність (перш 
за все — положенням ЦК України), які ставлять власність у чіткі рамки. Відносини власності, 
що складаються в рамках юридичної особи, не вписуються у відносини речового права 
власності, регулювання якого міститься у Книзі третій ЦК України. Саме з відносинами 
власності в рамках юридичної особи пов’язані питання щодо проблематики розмежування майна 
такої особи та її учасників (засновників) у контексті притягнення останніх до відповідальності за 
боргами юридичної особи. 

2. Відділення майна через конструкцію юридичної особи як економічний спосіб 
ухилення від відповідальності її учасників. Створення штучних суб’єктів необхідно вирішити, 
встановивши розумний компроміс балансу інтересів засновника юридичної особи, з однієї 
сторони, та суспільства — з іншої. Такий баланс досягається шляхом встановлення 
законодавцем імперативних вимог, без дотримання яких створення таких осіб визнається 
незаконним. Ці вимоги отримали назву ознак юридичної особи, однією з яких є наявність 
відокремленого майна. Метою такого відокремлення є обмеження майнової відповідальності 
особи, яка реально здійснює певну діяльність. Звідси й імперативно сформульовані вимоги про 
наявність у юридичної особи певного майна, що належить їй на праві власності, оскільки особа, 
яка не є власником, не має бути й учасником майнового обороту, що ґрунтується на товарно-
грошовому обміні між приватними власниками-товароволодільцями (це питання є актуальним у 
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контексті визнання корпораціями комунальних та державних підприємств). 
Ознака майнової відокремленості є досить істотною для юридичної особи, оскільки вона 

є учасником цивільно-правових та інших майнових відносин. Однак у доктрині цивілістики 
існує й дискусія щодо потреби у виділенні такої ознаки. Перший підхід (радикальний), за яким 
майнова самостійність не може бути самостійною ознакою юридичної особи через те, що вона 
— наслідок власної правосуб’єктності організації [3, с. 76]. Другий (поміркований) — ознака 
майнової відокремленості юридичної особи включена в обсяг її цивільної правоздатності [4, с. 
122—123]. Варто погодитися з тим, що саме завдяки визнанню самостійною (у всіх розуміннях 
цього слова) майнової відповідальності і стає можливим судження про власні права та власні 
борги юридичної особи; повноцінного учасника цивільного обороту, який не несе самостійної 
майнової відповідальності, немає і бути не може. 

Практичне значення майнової відокремленості юридичної особи полягає у наступному: 
1) така особа стає суб’єктом права, а це дозволяє їй виступати в цивільному обороті; 2) це тягне 
за собою розподіл відповідальності засновників (учасників) і юридичної особи за своїми 
зобов’язаннями. 

Виходячи з реалій сьогодення в Україні, можна цілком ствердно вказати, що юридична 
особа є ніщо інше як інструмент відокремлення майна, що здійснюється з метою обмеження 
ризику його втрати у процесі певної діяльності реальної (фізичної) особи, яка стоїть за особою 
юридичною (засновника). У зв’язку з цим актуальною залишається думка про те, що юридична 
особа — це продовження індивідуалізму (егоїзму) її засновників (учасників), що яскраво 
підтверджується останніми подіями (наприклад, придбання державою у власність акцій, 
доведеного до банкрутства Приватбанку тощо). Звідси актуальним залишається твердження, що 
необмежена відповідальність без можливості контролювати менеджмент — це погана ідея з 
економічної точки зору [5, с. 42]. 

Обмежена відповідальність стала напряму асоціюватися з корпорацією як такою, 
поширилася й на непублічні корпорації і навіть на деякі некомерційні організації. Той факт, що 
форми юридичних осіб, засновані на обмеженій відповідальності, активно розвиваються у 
всьому світі щодо великого та середнього бізнесу, означає, що для таких підприємств такі 
видатки є меншими, ніж та вигода, яку вони отримують від обмеженої відповідальності і 
можливості акумулювати інвестиції в корпоративний капітал [6, с. 229].  

Обмежена відповідальність є засобом не усунення ризику неудачі підприємства, а 
переміщенням цього ризику від індивідуальних інвесторів до добровільних та недобровільних 
кредиторів корпорації — саме вони несуть ризик її дефолту. Аргументи на користь обмеженої 
відповідальності не є остаточно переконливими. Скорочуючи суму активів, доступну для 
компенсації кредитів, принцип обмеженої відповідальності збільшує видатки займів для корпорацій. 
Проте акціонери можуть відмовитися від такої відповідальності. Таким чином, обмежена 
відповідальність є просто правилом дефолту — воно є розумним, якщо більшість акціонерів не хоче 
відмовлятися від обмеженої відповідальності в обмін на більш високий дохід на свої інвестиції 
(більш високий, оскільки видатки займів для корпорації стануть нижче) [7, с. 531—533]. Обмежена 
відповідальність дозволяє підприємству естерналізувати ризик неудачі [8, с. 589, 619—620]. 

Якщо брати майнову сферу, то юридична особа з’явилась як форма задоволення 
суспільних потреб у механізмі централізації капіталу. Існує загальне правило, що юридична 
особа самостійно відповідає за своїми зобов’язаннями усім належним їй майном. Учасник 
(засновник) юридичної особи не відповідає за зобов’язаннями юридичної особи, а вона не 
відповідає за зобов’язаннями її учасника (засновника), крім випадків, встановлених установчими 
документами та законом (ст. 96 ЦК України). І саме у цьому твердженні можемо зустріти 
особливості правового «зрізу» юридичної особи — її учасник (засновник) не відповідає за 
зобов’язаннями юридичної особи … крім випадків, встановлених установчими документами та 
законом. Тобто у цьому разі економічна складова юридичної особи відходить на другий план, а в 
першу чергу враховуються інтереси вже третіх осіб — кредиторів юридичної особи, перед 
якими можуть відповідати її учасники (засновники), але за умови, якщо їх додаткова 
відповідальність передбачається у спеціальному порядку.  
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При цьому принцип обмеженої відповідальності не охопив всі форми бізнес-організацій. 
Наприклад, товариства-об’єднання осіб або партнерства багато в чому продовжили своє 
існування без «корпоративного щита», пропонуючи відмову від обмеженої відповідальності як 
свого роду конкурентну перевагу, що визначає кредиторам і контрагентам більший захист 
порівняно з публічними та непублічними компаніями [6, с. 229—230]. Прикладом можуть бути 
повні та командитні товариства. У ст. 124 ЦК України законодавець прямо закріплює, що у разі 
недостатності у повного товариства майна для задоволення вимог кредиторів його учасники у 
повному обсязі солідарно відповідають за зобов’язаннями товариства усім своїм майном, на яке 
може бути звернене стягнення. Аналогічна норма міститься і в ст. 133 ЦК України щодо повних 
учасників командитного товариства. 

3. Юридична особа як система контрактів. Однією з теорій юридичної особи, яка 
відображає економічну складову походження такого суб’єкта цивільних відносин, є теорія 
вчення про юридичну особу як систему контрактів, тобто сутності фірми (юридичної особи) як 
«пучка контрактів», що запропоновано в економічній літературі [9, с. 777—795]. Так як 
економічний аналіз зазвичай вивчає корпорацію як пучок контрактів (nexus of contracts) [10], 
експерти, які працюють в рамках такої методології, як правило висловлюються за свободу 
акціонерів у побудові внутрішніх корпоративних відносин. Проте ступені цієї свободи значно 
залежить від типу корпорації. 

Уява про юридичну особу як породження системи контрактів має явно економічний підхід 
у зв’язку з наступним. Сторони контрактів (в основному майбутніх) розглядаються як носії 
раціональних очікувань щодо курсу обміну благами, запропонованих ними. Вони оцінюють 
наявність багатьох умов для цього і таким чином приймають рішення, які роблять максимальними 
їхні очікування [11, с. 26]. Такі контракти опосередковують чисельність зв’язків різного характеру 
і різних інвесторів. Фактично вся економічна діяльність базується на контрактах: хто фінансує, 
кому продати, куди вкласти. Якщо не має контрактів — не має економічної діяльності. Тоді 
відсутня й необхідність конструкції юридичної особи та її існування. 

Очевидно, що поняття «організація» або «сукупність контрактів» становлять різні 
способи опису одного явища, що не суперечать один одному. Правда, деякі автори, які 
підтримують визначення фірми через сукупність контрактів, висловлювали аргументи на 
користь відмови від використання категорій «фірма» і «організація» (E. F. Fama [12, с. 288—
307]; S. N. S. Cheung [13, с. 1—21]). Однак за таких умов втрачається організація як окрема 
самостійно діюча особа. Фірма — це не будь-який «пучок» контрактів, а лише така їх 
сукупність, у центрі (чи на вершині) якої знаходиться менеджер і яка спроектована та 
управляється цим менеджером. 

Іноді фірму ототожнюють з юридичною особою. Однак остання лише оформлює 
фундаментальні економічні відносини в правовому полі та може мати різні форми, в т. ч. 
повністю бути відсутньою [14]. Фірма — це суб’єкт ринку, діяльність якого спрямована на 
отримання прибутку. Вона має відокремлене майно, самостійно приймає рішення, що 
стосуються залучення (мобілізації) ресурсів, визначення об’єму випуску продукції та 
встановлення цін на неї. Для виробничо-технологічної характеристики фірми використовується 
поняття «підприємство», що для деяких дослідників складає аналог суб’єкта. 

Проте варто погодитися з тим, що теорія фірми пояснює, чому настільки значна частина 
економічної діяльності організована в фірмах, але не пояснює, чому більшість цих фірм — 
корпорації. Корпорація є в першу чергу методом вирішення проблем, пов’язаних зі створенням 
великої кількості капіталу [7, с. 527]. Фірму варто вивчати як метод організації виробництва, 
натомість корпорацію варто характеризувати як про домовленість (договір) сторін про 
вкладення капіталу у певну фірму. 

Якщо вести мову про контракти по вкладенню капіталу, то їх сторонами є особа, яка 
передає капітал (інвестор), і особа, яка його отримує (реципієнт). Остання має організувати 
достатній рівень використання капіталу, головним призначенням якого є прибутковість, з 
відповідними формами задоволення інтересу першої особи (дивіденди чи проценти тощо).  

Проте не варто забувати й про важливість того, як використовувати об’єднаний капітал, 
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тобто як ним управляти. У цьому разі маємо дві сторони суспільних відносин — інвестора та 
реципієнта (споживач капіталу). Зважимо, що на стороні реципієнта може виступати й особа, яка 
бере на себе функції управителя капіталу. Тобто маємо кілька груп зв’язків, які 
опосередковуються (отримують форму) контрактами між вказаними особами. Наприклад, в 
рамках акціонерного товариства інвесторами визнаються його акціонери, які розмістили в такій 
юридичній особі (шляхом придбання на договірних умовах акцій) власні чи залучені кошти. 
Реципієнтом визнається саме товариство як споживач капіталу, яке використовує відповідний 
капітал з виробничою метою (оплачує працю виробників, комунальні послуги, поставку товарів 
тощо). До такого споживача капітал може переходити як на праві власності (наприклад, кошти 
внесені для формування статутного капіталу), так і на праві користування (передача на підставі 
договору оренди транспортного засобу). 

Управитель капіталу має специфічне правове становище. Як правило ним є не окрема 
особа (у розумінні права самостійний суб’єкт), а дещо таке, що не можна відокремити від самого 
споживача капіталу — виконавчий орган (менеджмент). Хоча законодавство України містить 
виключення, коли функції такого менеджера виконує самостійний суб’єкт у правовому розумінні. 
Наприклад, відповідно до Закону України «Про інститути спільного інвестування» функції 
управителя у корпоративному чи пайовому інвестиційному фондах виконує компанія з управління 
активами, яка від імені самих фондів укладає контракти з їх інвесторами (акціонерами). 

Завданням управителів капіталу є віднайдення тих варіантів, які б забезпечили 
максимально прибуткове його використання. Тому інвестор перебуває у стані очікування 
позитивних результатів від своїх капіталовкладень. Саме у цьому й полягає основна ідея теорії 
контрактів, яка по суті пояснює економічну природу юридичної особи та не дозволяє погодитись 
з розумінням юридичної особи як домовленості між її учасниками. 

Однак варто врахувати й недоліки досліджуваного підходу. Зокрема, за умови масових 
контрактів, що забезпечують надходження капіталу до утворення, що отримало назву юридичної 
особи, виникає проблема, пов’язана з розподілом власності і контролю. У цьому разі економічна 
складова теорії контрактів має негативний відтінок, оскільки економістами не завжди згадується 
те, що юридична особа є самостійним суб’єктом з власними правами, обов’язками та інтересами. 
З позицій економічної науки та повсякденного життя інвестори продовжують вважати себе 
власниками юридичної особи. Проте це зовсім не так. Незважаючи на те, що, наприклад, у 
акціонерів виникають права нові права — права на акцію, вони є власниками не товариства 
(юридичної особи), а акцій, які є самостійним об’єктом. Про що, чомусь, фахівців в галузі 
економіки забувають. 

Висновки. Власність в рамках юридичної особи як економічна категорія виконує певну 
функцію, яка полягає у формуванні значного за обсягом капіталу на найвигідніших для всіх осіб, 
втягнутих в цей процес, умовах з метою максимально прибуткового його використання. При 
цьому категорія «корпоративна власність» вживається, коли йдеться про правовий режим 
власності в юридичній особі — права власності її учасників на частки (акції, паї) та права 
власності самої юридичної особи на майно, які при їхньому здійсненні перехрещуються і чинять 
вплив одне на одне. 

Чи можна однозначно стверджувати, що юридична особа є виключно інструментом 
відокремлення майна, що здійснюється з метою обмеження ризику його втрати у процесі певної 
діяльності реальної (фізичної) особи? Якщо виходити з економічної складової, то це реально так 
і є, оскільки засновники, а потім і учасники юридичної особи ризикують виключно тим майном, 
яке вони передали їй. І їхній економічний ризик полягає в можливості втрати відповідного 
майна, але вже опосередковано — через неефективність економічної (збиткової) діяльності такої 
організації.  

Юридичну особу з економічного погляду можна розуміти як систему контрактів, що 
зумовлено взаємозв’язками між її засновниками (учасниками), особами, які нею управляють 
(менеджерами), і самою юридичною особою. Відповідна теорія має свої переваги і недоліки, які 
проявляються у процесі використанні конструкції юридичної особи в різних економічних 
зв’язках. 
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КОНЦЕПТУАЛЬНІ ЗАСАДИ ДЕЦЕНТРАЛІЗАЦІЇ  

В УМОВАХ ТРАНСФОРМАЦІЇ ДЕРЖАВНИХ ФІНАНСІВ 
Анотація. Присвячено аналізові стану реформування фінансової системи України в 

частині ефективного функціонування місцевої влади. Установлено, що, незважаючи на 
законодавче закріплення відповідних повноважень, невирішеними залишаються питання 
фінансової децентралізації. Потребує подальшого розвитку методологія вирівнювання 
податкоспроможності територій в умовах трансформації державних ресурсів. Визначено, що 
для удосконалення фінансового забезпечення видаткових повноважень, які передані 
місцевому самоврядуванню, слід переглянути нормативи відрахувань до місцевих бюджетів. 

Доцільним є перегляд методики розрахунку і використання коштів освітньої та 
медичної субвенцій. Установлено, що розподіл обсягу цих субвенцій між місцевими 
бюджетами повинен ураховувати чисельність населення внаслідок змін в адміністративно-
територіальному устрої окремих територій за рішенням Верховної Ради України, а також 
кількість внутрішньо переміщених осіб із територій, на яких тимчасово не здійснюються 
повноваження органів державної влади. Доведено, що розширенню можливостей органів 
місцевого самоврядування сприятиме запровадження нового механізму розрахунку 
горизонтального вирівнювання місцевих бюджетів, згідно з яким реверсна дотація 
визначалася за групами бюджетів: окремо за бюджетами міст обласного значення, окремо за 
зведеними бюджетами районів та окремо за бюджетами об’єднаних територіальних громад.  

Запропоновано створити оптимальний перелік повноважень місцевого 
самоврядування, упорядкувати обсяги видатків на виконання повноважень, які передаються 
на місцевий рівень. Це сприятиме забезпеченню стабільності міжбюджетних відносин, 
удосконаленню системи оподаткування, позитивно вплине на фінансову спроможність 
місцевого самоврядування і надасть можливість зміцнити їхню ресурсну базу. 

Ключові слова: фінансова децентралізація, трансформаційні процеси, місцеві 
фінанси, міжбюджетні відносини. 
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CONCEPTUAL BASIS OF DECENTRALIZATION IN CONDITIONS OF 
TRANSFORMATION OF PUBLIC FINANCE 

Abstract. The article is devoted to the analysis of the state of reforming the financial system 
of Ukraine in terms of effective functioning of local authorities. It is established that, despite the 
legislative consolidation of the certain powers, the issues of financial decentralization remain 
unsolved. Further development of the methodology of equalizing the tax capacity of territories in 
the conditions of transformation of state resources is needed. It is determined that in order to 
improve the financial support of the expenditure capacity transferred to local self-government 
bodies, it is necessary to revise the rates of deductions to local budgets. It is advised to review the 
methodology for calculating and using educational and medical subventions. It was found out that 
during distribution of the volume of these subventions between local budgets one must take into 
account the quantity of population as a result of changes in the administrative and territorial 
structure of certain areas by the decision of the Verkhovna Rada of Ukraine, as well as the number 
of internally displaced persons from territories where the powers of state authorities are temporarily 
not carried out. It is proved that the extension of capacities of local self-government bodies will be 
facilitated by the introduction of a new mechanism for calculating the horizontal alignment of local 
budgets, according to which the reverse subsidy is allocated by groups of budgets: separately for 
budgets of regional cities, separately for consolidated budgets of districts and separately for budgets 
of united territorial communities. It is proposed to create an optimal list of powers of local self-
government, to organize the volume of expenditures for the implementation of powers transferred to 
the local level. This will promote stability of inter-budgetary relations, improve the taxation system, 
have a positive impact on the financial capacity of local self-government and will provide an 
opportunity to strengthen their resource base. 

Keywords: financial decentralization, transformation processes, local finances, inter-
budgetary relations. 
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КОНЦЕПТУАЛЬНЫЕ ОСНОВЫ ДЕЦЕНТРАЛИЗАЦИИ  

В УСЛОВИЯХ ТРАНСФОРМАЦИИ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ФИНАНСОВ 
Аннотация. Посвящено анализу состояния реформирования финансовой системы 

Украины в части эффективного функционирования местной власти. Установлено, что, 
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несмотря на законодательное закрепление соответствующих полномочий, нерешенными 
остаются вопросы финансовой децентрализации. Требует дальнейшего развития 
методология выравнивания налогоспособности территорий в условиях трансформации 
государственных ресурсов. Определено, что для совершенствования финансового 
обеспечения расходных полномочий, переданных местному самоуправлению, следует 
пересмотреть нормативы отчислений в местные бюджеты. Доказано, что расширению 
возможностей органов местного самоуправления будет способствовать введение нового 
механизма расчета горизонтального выравнивания местных бюджетов. Предложено создать 
оптимальный перечень полномочий местного самоуправления, упорядочить объемы 
расходов на выполнение полномочий, которые передаются на местный уровень. Это будет 
способствовать обеспечению стабильности межбюджетных отношений, совершенствованию 
системы налогообложения, положительно повлияет на финансовую состоятельность 
местного самоуправления и позволит укрепить их ресурсную базу. 

Ключевые слова: финансовая децентрализация, трансформационные процессы, 
местные финансы, межбюджетные отношения. 

Формул: 0; рис.: 0; табл.: 0; бібл.: 12. 
 
Вступ. Головною метою концепції децентралізації влади, яка здійснюється в Україні, 

є створення ефективного місцевого самоврядування, яке повинне забезпечити надання 
високоякісних та доступних послуг населенню. Успішність реалізації цієї реформи 
державного управління ґрунтується на наявності достатніх фінансових ресурсів у місцевих 
бюджетах, що надасть можливість фінансувати програми соціально-економічного розвитку 
територіальних громад. Але, моніторинг видатків, що спрямовуються із місцевих бюджетів 
на фінансування повноважень, які передані державою на місцевий рівень, свідчать про 
фактичне зменшення платоспроможності місцевого самоврядування. У зв’язку з цим, 
питання забезпечення органів місцевого самоврядування достатніми фінансовими ресурсами 
в умовах трансформації державних ресурсів не втрачає своєї актуальності.  

 Аналіз досліджень та постановка завдання. Проблема самодостатності місцевої 
влади постійно спонукає як вчених так і практиків до вивчення питання бюджетної автономії 
органів місцевого самоврядування та розробки конкретних механізмів реального досягнення 
фінансової самостійності місцевих бюджетів.  

Передумови фінансової незалежності, включаючи децентралізацію влади, розглянуті 
багатьма дослідниками в галузі конституційного та фінансового права: Антоненко В., 
Батановим О. [1]. Баймуратовим М. [1, 2], Мельтюховою Н. [3], Таукешевою Т. [4], Ткачук 
А., Ткачук Р., Ганущак Ю. [5] та ін. 

Незважаючи на вивчення різних аспектів ефективного функціонування місцевої 
влади, результати практичного втілення концептуальних засад децентралізації підкреслюють 
необхідність подальшого дослідження тематики, яка стосується зміцнення матеріально-
фінансової бази місцевого самоврядування та реформування фінансової системи України. 

Метою статті є визначення факторів, що впливають на рівень фінансової 
самодостатності місцевих бюджетів та ефективне формування фінансової бази органів 
місцевого самоврядування, прийняття конструктивних рішень щодо управління місцевими 
фінансами та досягнення фінансової рівноваги. 

Результати дослідження. Місцеве самоврядування означає право і спроможність 
органів місцевого самоврядування в межах закону здійснювати регулювання та управління 
суттєвою часткою публічних справ, під власну відповідальність, в інтересах місцевого 
населення [6]. Сфера компетенції місцевого самоврядування в Україні ґрунтується на 
базових положеннях Європейської хартії місцевого самоврядування (далі — Хартія). Головні 
повноваження і функції органів місцевого самоврядування закріплені Конституцією України, 
визначені і конкретизовані — Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні» [7].  

Цими законодавчими актами встановлені основні принципи місцевого самоврядування. 
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Так, принципи самостійності та незалежності органів місцевого самоврядування в 
межах власної компетенції підкреслює положення Хартії, згідно якому «Органи місцевого 
самоврядування в межах закону мають повне право вільно вирішувати будь-яке питання, яке 
не вилучене зі сфери їхньої компетенції і вирішення якого не доручене жодному іншому 
органу» [6]. Законодавчими актами України ці вимоги доповнені принципами правової, 
організаційної та матеріально-фінансової самостійності органів місцевого самоврядування в 
межах визначених повноважень [7].  

Також Хартією закріплено принцип децентралізації влади у положенні «Публічні 
повноваження, як правило, здійснюються переважно тими органами публічної влади, які 
мають найтісніший контакт з громадянином. Наділяючи тими чи іншими повноваженнями 
інший орган, необхідно враховувати обсяг і характер завдання, а також вимоги досягнення 
ефективності та економії» [3]. Конституцією України закріплено, що  «органам місцевого 
самоврядування можуть надаватися законом окремі повноваження органів виконавчої влади. 
Держава фінансує здійснення цих повноважень у повному обсязі за рахунок коштів 
Державного бюджету України або шляхом віднесення до місцевого бюджету у 
встановленому законом порядку окремих загальнодержавних податків, передає органам 
місцевого самоврядування відповідні об’єкти державної власності» [8]. 

Обсяг повноважень органів місцевого самоврядування регламентує наступне 
положення Хартії: «Повноваження, якими наділяються органи місцевого самоврядування, як 
правило, мають бути повними і виключними. Вони не можуть скасовуватися чи 
обмежуватися іншим, центральним або регіональним органом, якщо це не передбачене 
законом» [6]. Згідно цієї вимоги сільські, селищні, міські ради правомочні розглядати і 
вирішувати питання, віднесені Конституцією України та іншими законами до їх відання [7]. 
Поряд з цим, виконавчі органи сільських, селищних, міських рад, крім повноважень, 
передбачених Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні», здійснюють й інші 
надані їм законом повноваження [7]. 

Положення Хартії щодо делегування повноважень органам місцевого самоврядування 
центральним чи регіональним органом, внаслідок чого органи місцевого самоврядування у 
міру можливості мають право пристосовувати свою діяльність до місцевих умов [6] 
підкреслює принцип єдності місцевих і державних інтересів. У вітчизняному законодавстві 
це положення відображено як основний принцип місцевого самоврядування «поєднання 
місцевих і державних інтересів» [7]. 

Принцип автономії органів місцевого самоврядування та врахування їх інтересів 
висвітлено у положенні, що передбачає проведення консультації з останніми, у міру 
можливості своєчасно і належним чином, в процесі планування і прийняття рішень щодо всіх 
питань, які безпосередньо стосуються органів місцевого самоврядування [6]. Законодавством 
України передбачено, що «у разі розгляду місцевою державною адміністрацією питань, які 
зачіпають інтереси місцевого самоврядування, вона повинна повідомити про це відповідні 
органи та посадових осіб місцевого самоврядування» [7].  

Важливе значення для органів місцевого самоврядування має матеріально-фінансова 
база, що розглядається як необхідна умова втілення всіх принципів місцевого 
самоврядування. Концептуальні засади, які визначають фінансові можливості органів 
місцевого самоврядування, закладено положеннями Європейської хартії місцевого 
самоврядування. Відповідно до цих положень, органи місцевого самоврядування 
наділяються правом в рамках національної економічної політики мати власні адекватні 
фінансові ресурси, якими вони можуть вільно розпоряджатися в межах своїх повноважень 
[6]. При цьому, обсяг фінансових ресурсів повинен відповідати повноваженням, які 
здійснюють органи місцевого самоврядування. Підґрунтям формування фінансових ресурсів 
органів місцевого самоврядування виступають місцеві податки та збори, розмір яких 
встановлюються законодавчо. У випадку недостатніх джерел фінансування завдань, що 
виконують органи місцевого самоврядування, передбачена процедура бюджетного 
вирівнювання та субсидіювання. Для реалізації інвестиційних проектів органи місцевого 
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самоврядування мають доступ до ринку капіталу. 
Вітчизняним законодавством до матеріальної і фінансової основи місцевого 

самоврядування віднесено «рухоме і нерухоме майно, доходи місцевих бюджетів, інші 
кошти, земля, природні ресурси, що є у комунальній власності територіальних громад сіл, 
селищ, міст, районів у містах, а також об’єкти їхньої спільної власності, що перебувають в 
управлінні районних і обласних рад» [8]. Поряд з цим, у ст.142 Конституції України 
виписано, що «держава бере участь у формуванні доходів бюджетів місцевого 
самоврядування, фінансово підтримує місцеве самоврядування, а витрати органів місцевого 
самоврядування, що виникли внаслідок рішень органів державної влади, компенсуються 
державою» [8]. 

Таким чином, в країні де-факто дотримано умові для функціонування органів місцевого 
самоврядування, а саме: на законодавчому рівні закріплені повноваження, визначені джерела 
місцевих бюджетів та передбачено бюджетне регулювання їх доходної частини. 

Проте, аналізуючи реальні кроки чинної влади щодо впровадження реформи місцевого 
самоврядування стає зрозумілим, що діюче законодавство України містить низку прогалин з 
питань фінансової децентралізації.  

Зміни Бюджетного и Податкового кодексів України, які відбулися протягом 2015-2017 
років, вимагали здійснення перерозподілу повноважень між центральним та місцевим 
рівнями влади, а також формування нових фінансових основ місцевих бюджетів. 

На начальному етапі фінансової децентралізації (2015 рік) спостерігається позитивна 
динаміка платоспроможності територіальних громад. Встановлюється інноваційна система 
вирівнювання за закріпленими загальнодержавними податками (залежно від рівня 
надходжень на одного мешканця). Через механізм запровадження нових видів трансфертів 
(базової та реверсної дотації, освітньої та медичної субвенції, субвенції на підготовку 
робітничих кадрів, субвенції на забезпечення медичних заходів окремих державних програм 
та комплексних заходів програмного характеру), розширення дохідної бази місцевих 
бюджетів (запровадження збору з роздрібного продажу підакцизних товарів та податку на 
нежитлове майно, перерозподілу адміністративного збору та екологічного податку), 
фінансовий ресурс органів місцевого самоврядування збільшився.  

В подальшому, парадигма підходів формування доходів місцевих бюджетів 
визначається економічною та політичною кон’юнктурою, що відбувається в країні. 

Згідно оновлених нормативно-правових актів на фінансування з місцевих бюджетів 
передані повноваження з проведення державної реєстрації, державного архітектурно-
будівельного контролю, надання адміністративних послуг, забезпечення соціальних програм 
держави (пільгового проїзду окремих категорій громадян в громадському транспорті, 
санаторно-курортного лікування інвалідів та учасників війни, учасників бойових дій тощо).  

З державного на місцевий рівень передаються окремі заклади в освітній і медичній 
сферах. 

Також за рахунок коштів місцевих бюджетів передбачені видатки на оплату 
комунальних послуг і енергоносіїв установ охорони здоров’я, на утримання установ освіти, 
включаючи професійно-технічні навчальні заклади (крім оплати праці педагогічним 
працівникам загальноосвітніх шкіл).  

При цьому здійснений перерозподіл повноважень не супроводжувався наданням 
відповідних джерел їх фінансування, що суперечить принципам Європейської хартії 
місцевого самоврядування, положенням Конституції України та Закону України «Про 
місцеве самоврядування в Україні». 

Наслідком таких рішень органів державної влади стало скорочення фінансової 
спроможності місцевого самоврядування. Наприклад, за 9 місяців 2017 року із бюджету 
міста Харкова на виконання повноважень, що передані на місцевий рівень без фінансового 
компенсатора, спрямовано 1,6 млрд гривень (16,4 % від загального обсягу видатків) [9]. 

Логічним продовженням фінансової децентралізації виступають  секторальні 
реформи, що акцентують увагу на питаннях оптимального розподілу повноважень між 
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центральними органами влади та органами місцевого самоврядування у галузях надання 
послуг мешканцям територіальної громади.  

Для досягнення цієї мети секторальна стратегія «Місцеві бюджети» підкреслює 
доцільність унормування проблемних питань щодо:   

- розмежування та визначення категорій повноважень в законодавстві; 
- узгодженості норм Бюджетного кодексу та Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні»; 
- забезпеченості фінансовими ресурсами повноважень, що передаються органам 

місцевого самоврядування; 
- якісної системи планування, зокрема середньострокового; 
- оптимізації захищених статей та перегляду структури видатків; 
- ефективності нововведених місцевих податків та зборів [10].  
Успішність проведення повноцінної фінансової децентралізації передбачає здійснення 

системних заходів щодо бюджетної консолідації та реформування системи адміністрування 
податків і зборів. Всі ці дії повинні надати органам місцевого самоврядування фіскальні 
інструменти для нарощування власних ресурсів та певною мірою зменшити їх залежність від 
центральної влади у фінансовій сфері [11].   

Виконанню цього завдання сприятиме внесення відповідних змін до нормативно-
правових актів, що супроводжують секторальну децентралізацію у сфері освіти, охорони 
здоров’я, соціального захисту тощо. 

На сьогодні обсяги освітньої та медичної субвенції не забезпечують потребу в коштах 
навіть на захищені статті видатків, оскільки нормативи бюджетної забезпеченості публічних 
послуг в сфері повноважень, що передаються, не оновлені. Бракує коштів на придбання 
медичного обладнання, препаратів на лікування цукрового та нецукрового діабету. 
Проблемною є ситуація в об’єднаннях територіальних громад, де фактичний ресурс йде на 
дофінансування галузей освіти та охорони здоров’я, що унеможливлює   спрямовувати 
власні кошти на розвиток інфраструктури. Не змінена відомча належність професійно-
технічних закладів освіти, які фінансуються з місцевих бюджетів, але не належать до 
комунальної власності територіальної громади, що суперечить бюджетному законодавству. 

Удосконаленню фінансового забезпечення видаткових повноважень, які передані 
органам місцевого самоврядуванню, сприятиме перегляд методики розрахунку та 
використання коштів освітньої та медичної субвенцій.  

Розподіл обсягу цих субвенцій між місцевими бюджетами повинен враховувати 
чисельність населення внаслідок змін в адміністративно-територіальному устрої окремих 
територій за рішенням Верховної Ради України, а також кількість внутрішньо переміщених 
осіб з територій, на яких тимчасово не здійснюються повноваження органів державної влади.  

Підвищити платоспроможність місцевих бюджетів дозволить врахування у 
формульному розрахунку освітньої та медичної субвенцій видатків на оплату енергоносіїв 
комунальних закладів охорони здоров’я та освіти. 

Поетапну оптимізацію мережі закладів освіти, їх матеріальну технічну базу 
забезпечить унормування питання щодо передачі вищих навчальних закладів I-II рівня 
акредитації та професійно-технічних навчальних установ на фінансове забезпечення 
безпосередньо з обласних бюджетів.  

Окремим напрямом удосконалення законодавства у сфері соціального захисту 
виступає оновлення соціальних стандартів і нормативів надання гарантованих державою 
послуг за кожним з делегованих повноважень, а також реформування системи надання пільг 
з подальшим переходом до адресної грошової допомоги.  

Відміна субвенції на пільгове перевезення пенсіонерів, дітей війни, учасників війни, 
ветеранів праці тощо позбавила ці категорії громадян державних гарантій на безкоштовний проїзд 
та призвела до порушення  їх прав. Фактично державні зобов’язання були передані органам 
місцевого самоврядування без фінансового ресурсу, внаслідок держава переклала відповідальність 
перед громадянами за виконання своїх соціальних зобов’язань на місцевий рівень. 
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Недостатність коштів субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на 
надання пільг та житлових субсидій населенню на житлово-комунальні послуги змушує 
місцеві бюджети постійно дотувати комунальні підприємства, що надають такі послуги. 

До цього часу не переглянути та не затверджені соціальні стандарти і нормативи за 
кожним із делегованих державою місцевому самоврядуванню повноважень, не проведена 
інвентаризація всіх нормативно-правових актів, що регламентують застосування галузевих 
нормативів при здійсненні видатків місцевих бюджетів, зокрема щодо мережі бюджетних 
установ, педагогічного навантаження, нормативів витрат бюджетних установ, та 
встановлення мінімального і максимального значення таких нормативів залежно від обсягів 
фінансових ресурсів [12].   

До затвердження оновленого Державного класифікатора соціальних стандартів і 
нормативів, оновлених галузевих соціальних стандартів і нормативів, є за доцільне зберегти 
діючий механізм фінансування (за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим 
бюджетам) пільг з  оплати спожитих житлово-комунальних послуг, пільгового проїзду 
окремих категорій громадян у пасажирському транспорті,  пільг з послуг зв’язку тощо.  

Підвищення дієвості та результативності механізму фінансового забезпечення 
повноважень, які передаються органам місцевого самоврядування, потребує перегляду 
нормативів відрахувань до місцевих бюджетів. 

Запланованого щорічного зростання обсягу надходжень акцизного податку з 
виробництва та імпорту нафтопродуктів до місцевих бюджетів не спостерігається. Органи 
місцевого самоврядування, у доходах яких  питома вага цього податку складає значну 
частку, недотримують суттєві кошти, що призводить до збільшення заборгованості за 
розрахунками  по захищених статтях видатків. 

Для вирішення цього питання доцільним є удосконалення перерозподілу частки 
акцизного податку з виробленого та ввезеного на митну територію України пального між 
місцевими бюджетами та встановлення частки зарахування до бюджетів органів місцевого 
самоврядування цього податку не менше 17,66% (замість існуючої 13,44%). 

Підвищення мінімальної заробітної плати та оплати праці працівникам бюджетної 
сфери протягом бюджетного року у межах наявного у місцевих бюджетах фонду оплати 
праці призводить до нестачі коштів місцевих бюджетів на виплату заробітних плат, оскільки 
таке підвищення неможливо забезпечити без додаткового фінансового ресурсу. 

Для досягнення платоспроможності місцевого самоврядування та належне 
фінансування всіх повноважень, які передаються, є за необхідне внести зміни до Бюджетного 
кодексу України, встановивши норму зарахування до бюджетів міст обласного значення 85% 
податку на доходи фізичних осіб. 

Розширенню можливостей органів місцевого самоврядування сприятиме 
запровадження нового механізму розрахунку горизонтального вирівнювання місцевих 
бюджетів, згідно якому реверсна дотація визначалася по групам бюджетів: окремо по 
бюджетам міст обласного значення, окремо по зведеним бюджетам районів та окремо по 
бюджетам об’єднаних територіальних громад.  

Фінансовий потенціал органів місцевого самоврядування посилить врегулювання 
питання щодо погашення заборгованості місцевих бюджетів за середньостроковими 
позиками  перед державним бюджетом, які знаходяться на обліку в Державній казначейський 
службі України.  

Забезпечить зміцнення ресурсної бази місцевого самоврядування запровадження 
системи інвентаризації майна та майнових прав, удосконалення методики грошової оцінки 
земельних ділянок, розширення повноважень органів місцевого самоврядування щодо 
адміністрування та контролю за сплатою місцевих податків і зборів.   

Врахування інтересів органів місцевого самоврядування в процесі децентралізації 
повинно ґрунтуватися на основі консультацій між центральними органами виконавчої влади 
та органами  місцевого самоврядування. 
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Зазначені вище чинники дозволять усунути проблеми і неузгодженості, що виникають 
на всіх етапах децентралізаційних перетворень, та мають позитивний вплив на соціально-
економічний розвиток територіальних громад. При цьому буде посилена відповідальність 
держави та місцевої влади щодо досягнення  мети, що передбачає фінансова децентралізація. 

Таким чином, основними елементами системи підвищення платоспроможності 
місцевого самоврядування на принципах субсидіарності, повсюдності та фінансової 
самодостатності має стати закріплене у законодавстві розмежування державних та 
самоврядних повноважень з відповідним розподілом ресурсів, стимулювання органів 
місцевого самоврядування до зміцнення власної фіскальної бази, впровадження сучасних 
методів управління фінансами [12]. Сталому розвитку територіальних громад, розширенню 
доступності та підвищенню якості публічних послуг, оптимізації мережі бюджетних установ, 
підвищенню ефективності та результативності використання бюджетних коштів сприятиме 
галузева децентралізація.  

Висновки. Отже, на підставі викладеного доходимо висновку, що проведення 
децентралізаційних реформ на початковому етапі зумовили зростання власних ресурсів 
місцевих бюджетів. Але,  непослідовність державної політики з питань фінансової 
децентралізації, відсутність консолідованої та гармонізованої програми реформ збільшили 
фінансування повноважень, що передані місцевим органам влади, внаслідок чого 
територіальні громади неспроможні виконувати належним чином свої функції та поставлені 
завдання. Створення оптимального переліку повноважень місцевого самоврядування, 
упорядкування обсягів видатків на виконання повноважень, які передаються на місцевий 
рівень, забезпечення стабільності міжбюджетних відносин, удосконалення системи 
оподаткування позитивно вплинуть на фінансову спроможність місцевого самоврядування та 
нададуть можливість зміцнити їх ресурсну базу. 

Збалансування місцевих бюджетів та стимулювання органів місцевого 
самоврядування для нарощування ресурсного потенціалу посилює необхідність 
удосконалення методології вирівнювання податкоспроможності територій в умовах 
трансформації державних ресурсів. 
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ФІНАНСОВА ІНКЛЮЗІЯ В КОНТЕКСТІ СТРАХОВИХ ПОСЛУГ 
Анотація. Визначено, що глобалізація економіки в цілому і фінансова глобалізація 

зокрема поставили питання фінансової інклюзії суспільства, які аналізують як на локальному 
рівні, так і на світовому рівні. Запропоновано визначати показниками фінансової інклюзії в 
контексті страхових послуг: 1) проникнення страхування (обсяг валових страхових премій до 
ВВП); 2) рівень щільності страхування (обсяг валових страхових премій на одну особу). 
Засвідчено, що означені показники фінансової інклюзії в контексті страхових послуг в 
Україні значно менші за норму і перебувають у межах небезпечної зони для фінансової 
безпеки держави. Зазначено, що така ситуація безпосередньо залежить: від 1) 
інституціональної структури страхового ринку (механізмів координації та стимулювання), на 
яку останнім часом здійснює вплив формування мережевої економіки (слід ураховувати, що 
якщо розвинуті ринки характеризуються максимальним задоволенням потреб 
страхувальників, то в Україні спостерігаються тенденції до зміни попиту на масові страхові 
продукти, трансформації їхніх традиційних форм і видів); 2) макроекономічної ситуації 
(інститути краще імплантуються в умовах стабільного і збалансованого зростання).  

Установлено, що перспективи розвитку фінансової інклюзії в контексті страхових 
послуг визначаються ефективністю державної регуляторної політики, функціональністю 
нормативно-правових актів, спрямованих на створення дієвого механізму державного 
регулювання і нагляду, зниженням витрат діяльності, спричинених надлишковим і 
неефективним державним регулюванням, забезпеченням конкуренції на ринку, запобіганням 
діяльності недобросовісних компаній, координованістю із сучасними процесами 
реформування та дерегуляції економіки України.  

Серед напрямів стимулювального впливу держави на фінансову інклюзію в контексті 
страхових послуг виокремлено: дерегуляцію та підвищення ефективності державного 
нагляду; захист інтересів споживачів страхових послуг і відновлення довіри до страховиків 
шляхом дій щодо врегулювання питання проблемної заборгованості та проведення роботи з 
позбавлення ринку від неплатоспроможних страхових організацій; удосконалення тарифної 
політики з орієнтацією на перехід до вільного ціноутворення, створення організаційно-
нормативних передумов до запровадження системи «прямого врегулювання» та 
«електронного поліса» (хоча б за певними страховими послугами); визначення пріоритетів 
регуляторного впливу на розвиток страхового ринку.  

Ключові слова: фінансова інклюзія, показники фінансової інклюзії, страхування, 
страховий ринок, страхові послуги. 

Формул: 0; рис.: 2; табл.: 0; бібл.: 11. 
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FINANCIAL INCLUSION IN THE CONTEXT OF INSURANCE SERVICES 

Abstract.  It has been determined that the globalization of the economy as a whole and 
financial globalization, in particular, raised the question of financial inclusion of society, which are 
analyzed both at the local level and at the world level.  It is suggested to determine the indicators of 
financial inclusion in the context of insurance services: 1) the penetration of insurance (the amount 
of gross insurance premiums to GDP); 2) the level of insurance coverage (gross insurance 
premiums per person). It is certified that the indicated indicators of financial inclusion in the context 
of insurance services in Ukraine are much lower than the norm and are within the danger zone for 
the financial security of the state.  It is noted that this situation directly depends on: 1) the 
institutional structure of the insurance market (coordination mechanisms and incentives), which has 
recently been influenced by the formation of the network economy (it should be borne in mind that 
if developed markets are characterized by maximum satisfaction of the needs of policyholders, then 
there are tendencies in Ukraine  to change the demand for mass insurance products, transformation 
of their traditional forms and species);  2) macroeconomic situation (institutions are better 
implanted in a stable and balanced growth). 

It has been established that the prospects of financial inclusive development in the context of 
insurance services are determined by the effectiveness of the state regulatory policy, the 
functionality of regulatory acts aimed at creating an effective mechanism for state regulation and 
supervision, reducing the costs of activities caused by excessive and ineffective state regulation, 
ensuring competition in the market, preventing  the activities of unscrupulous companies, co-
ordination with modern processes of reforming and deregulation of the Ukrainian economy. 

Among the directions of stimulating state influence on financial inclusion in the context of 
insurance services, the following are singled out: deregulation and increase of efficiency of state 
supervision;  protection of the interests of consumers of insurance services and restoration of trust 
to insurers through actions on settling the problem of arrears and carrying out work on deprivation 
of the market from insolvent insurance organizations;  improvement of tariff policy aimed at 
transition to free pricing, creation of organizational and regulatory prerequisites for the introduction 
of a system of "direct settlement" and "electronic policy" (at least for certain insurance services);  
determination of priorities of regulatory influence on the development of the insurance market. 

Keywords: financial inclusion, indicators of financial inclusion, insurance, insurance 
market, insurance services. 
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ФИНАНСОВАЯ ИНКЛЮЗИЯ В КОНТЕКСТЕ СТРАХОВЫХ УСЛУГ 
Аннотация. Предложено определять показателями финансовой инклюзии в контексте 

страховых услуг: 1) проникновение страхования (объем валовых страховых премий к ВВП); 
2) уровень плотности страхования (объем валовых страховых премий на душу населения). 
Установлено, что указанные показатели в Украине значительно меньше нормы и находятся в 
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пределах опасной зоны. Доказано, что такая ситуация непосредственно обусловлена: 
институциональной структурой (механизмами координации и стимулирования), на которую 
в последнее время влияет на формирование сетевой экономики, и макроэкономической 
ситуацией. Следует учитывать, что если развитые рынки характеризуются максимальным 
удовлетворением потребностей страхователей, то в Украине наблюдаются тенденции к 
изменению спроса на массовые страховые продукты, трансформации их традиционных форм 
и видов. 

Ключевые слова: финансовая инклюзия, показатели финансовой инклюзии, 
страхование, страховой рынок, страховые услуги. 

Формул: 0; рис.: 2; табл.: 0; библ.: 11. 
 
Вступ. Глобалізація економіки в цілому та фінансова глобалізація зокрема поставили 

питання фінансової інклюзії суспільства, які аналізуються як на локальному рівні, так і на 
світовому рівні. Одним із загальноприйнятних показників фінансової інклюзії є наявність у 
дорослого населення банківського рахунку. За даними Світового банку, на сучасному етапі 
100 % рівня фінансової інклюзивності населення вже досягли певні країни, серед яких: 
Данія, Швеція, Норвегія, Нідерланди й Австралія. В Україні відповідно до висновків Голови 
НБУ цей показник 2017 року становив 63 %, що на загальносвітовому рівні є середнім 
значенням, бо понад 138 млн мешканців Європи й досі не мають банківського рахунку [1].  

Учасники першого форуму з фінансової інклюзії в Україні, організаторами якого стали 
НБУ та MasterCard, визнали, що формування фінансово включеного суспільства потребує: 
доступності фінансових послуг, фінансової грамотності суб’єктів господарювання та їх 
готовність до реалізації нового досвіду, відповідного рівня захисту прав споживачів, що 
безпосередньо впливає на довіру до фінансових інститутів. Слід зазначити, що світова 
фінансова криза продемонструвала неоднорідність розвитку фінансової системи, що 
привернуло додаткову увагу до необхідності як диверсифікації останньої, так і її 
інклюзивності з метою формування стійкості до катаклізмів. 

Аналіз досліджень та постановка завдання. Певні аспекти фінансової інклюзії 
розглядаються в роботах Д. Пірса (Pearce, D.) [2], ДеКокера Л. (De Koker, L.), Йенчш, Н 
(Jentzsch, N.) [3], Анзоатегі, Д., Демиргзз-Кунт, А., (Anzoategui, D.), (Demirgüç-Kunt A.),  
Мартнез Перна, М. С. (Martнnez Pería, M.S.)  [4], Аггарвал С. (Aggarwal, S), Клаппер Л. 
(Klapper, L.) [5], Гані, З.А. (Ghani, Z. A.) [6], Гокарн, С. (Gokarn, S.) [7] та ін. Узагальнення 
досліджень було висвітлено на першому форумі з фінансової інклюзії в Україні. 
Запропоновано розглядати фінансову інклюзію як рівний доступ та використання фінансових 
продуктів та послуг, які: прийнятні за ціною; відповідають потребам домогосподарств та 
підприємств; доступні для всіх сегментів суспільства незалежно від доходу та місця 
проживання; надаються представниками фінансового сектору відповідально та екологічно 
для усіх учасників процесу [8].  

Важливе місце в системі фінансових послуг займають страхові послуги, тому 
формування фінансово включеного суспільства потребує відповідного рівня їх споживання. 
Метою статті є дослідження стану фінансової інклюзії в контексті страхових послуг в 
Україні. 

Результати дослідження. Поміж показників фінансової інклюзії в контексті страхових 
послуг в Україні пропонується розглядати наступні: 1) проникнення страхування (обсяг 
валових страхових премій до ВВП); 2) рівень щільності страхування (обсяг валових 
страхових премій на одну особу).  

Показник проникнення страхування дозволяє оцінити вагу страхування в соціально-
економічному розвитку країни (рис. 1). Слід зауважити, що незважаючи на позитивні 
зрушення в розвитку страхового ринку України, його частка залишається значно менше 
норми (в контексті фінансової безпеки держави порогові значення: 8-12), що безумовно 
відбивається як на інтернаціоналізації і географічному перерозподілі ризиків, так і на 
інтернаціоналізації фінансових операцій страховиків.  
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Рис. 1. Динаміка показнику проникнення страхування в Україні 

Джерело: складено автором за даними [9]. 
 
Показник щільності страхування, що характеризує рівень споживання страхових 

послуг, також в Україні значно відстає від мінімальних нормативів (140 дол. на одну особу), 
що свідчить про низький рівень споживання страхових послуг у країні. 

 

 
Рис. 2. Динаміка показників проникнення та щільності страхового ринку України 

Джерело: складено автором за даними [9]. 
 

Отже, означені показники фінансової інклюзії в контексті страхових послуг в Україні 
значно менші за норму і знаходяться в межах небезпечної зони. Зауважимо, що така ситуація 
безпосередньо залежить від: 1) інституціональної структури (механізмів координації та 
стимулювання), на яку останнім часом здійснює вплив формування мережевої економіки. 
Слід враховувати, що якщо розвинуті ринки характеризуються максимальним задоволенням 
потреб страхувальників, то в Україні спостерігаються тенденції до зміни попиту на масові 
страхові продукти, трансформації їх традиційних форм і видів; 2) макроекономічної ситуації 
(інститути краще імплантуються в умовах стабільного і збалансованого зростання). Суттєву 
загрозу економічному розвитку несуть дисфункції, які виникають в наслідок неточної 
трансплантації (за об’єктом чи технологією). Щодо реалізації головної функції страхового 
ринку, яка полягає в акумуляції і розподілі страхового фонду з метою забезпечення 
страхового захисту суспільства, показником якої є рівень виплат, то вона в повному обсязі не 
реалізується, що й визначає його дисфункціональність. Позитивну роль щодо розвитку ринку 
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страхових послуг України може відіграти поширення інноваційності бізнес-процесів, які за 
умов глобалізації ринку страхових послуг частіше за все імпортуються з-за кордону та 
набувають поширення через діяльність транснаціональних страховиків. 

Неприпустимо малою залишається частка довгострокового страхування і це при тому, 
що демографічна ситуація в Україні характеризується збільшенням питомої ваги населення 
старших вікових груп, Можливо ситуація зміниться через перехід на накопичувальну 
систему в пенсійному забезпеченні, що включає самостійне формування громадянами свого 
пенсійного фонду, що вимагає залучення страхових компаній у систему пенсійного 
забезпечення шляхом розвитку колективного й індивідуального добровільного пенсійного 
страхування. Процес створення стимулів до розвитку довгострокового страхування життя 
(включаючи пенсійне страхування) має бути підтриманий також формуванням системи 
гарантій страхувальникам і застрахованим громадянам щодо одержання накопичених ними 
сум за укладеними договорами страхування.  

Зауважимо, що зростанню зацікавленості в програмах страхування життя в Україні 
можуть посприяти певні зміни в оподаткуванні. Зокрема, у законодавстві зазначено, що 
податкова знижка – це документально підтверджена сума (вартість) витрат платника податку 
– резидента у зв’язку з придбанням товарів (робіт, послуг) у резидентів – фізичних або 
юридичних осіб протягом звітного року, на яку дозволяється зменшення його загального 
річного оподатковуваного доходу, одержаного за наслідками такого звітного року у вигляді 
заробітної плати (ст. 14.1.170 Податкового Кодексу України). 

Податковим кодексом України передбачено податкові знижки для фізичної особи, що 
здійснили витрати на довгострокове страхування життя, якщо вона: є резидентом України; 
отримує офіційно нараховану заробітну плату (ст. 166.4.2. Податкового Кодексу України); 
має Договір довгострокового страхування життя та його витрати, підтверджені відповідними 
платіжними та розрахунковими документами (ст. 166.2.1. Податкового Кодексу України) та 
відповідно до ст.166.3.5 Податкового кодексу України. При цьому податкова знижка не може 
перевищувати суми місячного прожиткового мінімуму для працездатної особи, 
встановленого на 1 січня звітного податкового року, помноженої на 1,4 та округленої до 
найближчих 10 грн (пункт 169.4.1 ст.169 Податкового Кодексу України). Якщо за договором 
страхування застрахованим є сам страхувальник, він може отримати повну суму можливої 
податкової знижки. Якщо ж страхувальник бажає застрахувати членів сім’ї першого ступеню 
споріднення (чоловік/дружина, діти в т.ч. усиновлені, батьки) – розмір податкової знижки не 
може перевищувати 50% від можливої податкової знижки на кожного з таких членів сім’ї 
[10]. 

Зрозуміло, що громадянам, що бажатимуть зменшити оподатковуваний дохід на суму 
податкової знижки, доведеться збирати документи, що підтверджують такі витрати, вести 
відповідний облік доходів і витрат та подавати декларацію про доходи до податкового 
органу. 

Зауважимо, що незважаючи на поступовий розвиток страхових відносин, на 
посилення вимог держави до діяльності страховиків і на сприяння створенню ефективних 
ринкових інститутів, серед яких і об’єднання страховиків (ЛСОУ, МТСБУ, ЯСП та ін.), має 
місце дисфункціональність страховиків, яку можна довести, проаналізувавши динаміку 
такого показника, як рівень виплат, що залишається порівняно низьким. 

На стан фінансової інклюзії в контексті страхових послуг впливає й рівень розвитку 
та впровадження технологій, серед яких ІТ-системи та інформатизація бізнес-процесів на 
страховому ринку, які забезпечують інноваційність страхової діяльності, що налаштовує на 
досягнення таких результатів як: автоматизація діяльності та оптимізація управління бізнес-
процесами та документообігом; поява нових страхових продуктів, що стає можливим через: 
перспективи проектування та тестування нових продуктів; перспективи інтеграції з другими 
компонентами (калькуляторами, модулями перестрахуванням); розробка продуктів на основі 
заздалегідь підготовлених сегментів; опрацювання цінової політики та моніторинг 
прибутковості продуктів щодо каналів розповсюдження, а також забезпечення прямого 
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доступу клієнтів до даних по полісах та збитках (Call-центр, Інтернет, WAP, СМС), що 
впливає на ефективність продажів та сприяє оптимізації комісійної винагороди; 
автоматизація процесів андерайтингу з забезпеченням функцій: збору даних про об’єкт 
страхування з різних джерел, безперервний андерайтинг з урахуванням всіх користувачів 
(агентів, брокерів, андерайтерів, перестраховиків) [11]. 

Перспективи розвитку фінансової інклюзії в контексті страхових послуг визначаються 
й ефективністю державної регуляторної політики, функціональністю нормативно-правових 
актів, спрямованих на створення дієвого механізму державного регулювання та нагляду, 
зниженням витрат діяльності, спричинених надлишковим та неефективним державним 
регулюванням, забезпеченням конкуренції на ринку, запобіганням діяльності 
недобросовісних компаній, координованістю із сучасними процесами реформування та 
дерегуляції економіки України.  

Серед напрямів стимулюючого впливу держави на фінансову інклюзію в контексті 
страхових послуг, на наш погляд, можна виокремити: 1) дерегуляцію та підвищення 
ефективності державного нагляду, що передбачає, насамперед: а) скасування неефективних 
норм, оптимізацію ліцензійних умов та процесів отримання необхідних дозволів, усунення 
бюрократичних перешкод, що виникають під час започаткування та здійснення діяльності з 
надання страхових послуг, що має відбуватися шляхом запровадження принципів та цілей 
державного регулювання та нагляду відповідно до міжнародних стандартів IAIS; б) 
забезпечення впровадження системи пруденційного нагляду та перехід на систему нагляду 
на основі оцінки ризиків шляхом здійснення оцінки, вимірювання та обмеження ризиків 
ліквідності страховиків з урахуванням їх ролі та частки на ринку, посилення вимог щодо 
розкриття ними інформації та підвищення відповідальності страховиків за порушення правил 
їх діяльності; 2) захист інтересів споживачів страхових послуг та відновлення довіри до 
страховиків шляхом дій щодо врегулювання питання проблемної заборгованості та 
проведення роботи з позбавлення ринку від неплатоспроможних страхових організацій; 
удосконалення тарифної політики з орієнтацією на перехід до вільного ціноутворення, 
створення організаційно-нормативних передумов до запровадження системи «прямого 
врегулювання» та «електронного поліса» (хоча б за певними страховими послугами); 3) 
визначення пріоритетів регуляторного впливу на розвиток страхового ринку, головними 
серед яких, на наш погляд, є: сприяння імплементації норм і практик ЄС у сфері страхування 
життя, обов’язкового страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних 
транспортних засобів, сільськогосподарського страхування, страхування нерухомості 
юридичними та фізичними особами від природних катастроф та техногенних аварій.  

Висновки. Узагальнюючи зазначимо, що пропонуємо визначати показниками 
фінансової інклюзії в контексті страхових послуг: проникнення страхування та рівень 
щільності страхування. В Україні ці показники значно нижчі за норму і перебувають в межах 
небезпечної зони щодо фінансової безпеки держави.  

В цілому, фінансова інклюзія в контексті страхових послуг в Україні потребує 
подальшого удосконалення нормативно-правового регулювання страхового ринку в напряму 
відповідності чинного законодавства вимогам європейських стандартів; капіталізації 
вітчизняних страховиків з метою страхування як великих ризиків в енергетичній, екологічній 
та фінансовій сферах, так і поширення сільськогосподарського та медичного страхування, 
страхування життя; зростання рівня виплат з врахуванням світових стандартів. 
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ЗВ’ЯЗОК МІЖ ФІНАНСОВИХ РОЗВИТКОМ  
І ЕКОНОМІЧНИМ ЗРОСТАННЯМ:  

НА ПРИКЛАДІ КРАЇН З ПЕРЕХІДНОЮ ЕКОНОМІКОЮ 
Анотація. Фінансовий ринок є важливим елементом будь-якої ринкової економіки. 

Вивчення впливу фінансового розвитку на економічне зростання країни є дуже важливою і 
актуальною темою. Фінансовий сектор відіграє ключову роль як у розвинених країнах, так і у 
країнах, що розвиваються. Велика роль фінансових ринків у розподілі капіталу, фінансового 
посередництва, трансформації вільних коштів в інвестиції, розподіл і диверсифікації ризиків. 
Добре функціонуючий фінансовий ринок підвищує продуктивність і суттєво впливає на 
економічне зростання країни. 

Основна мета цього дослідження — вивчити причинно-наслідковий зв’язок між 
фінансовим розвитком та економічним зростанням. Емпіричний аналіз цього дослідження 
складається з панельних даних дев’яти країн із перехідною економікою (Україна, Вірменія, 
Азербайджан, Білорусь, Грузія, Казахстан, Киргизстан, Молдова і Таджикистан) у період з 
1998 до 2015 рр. Для вивчення причинно-наслідкового зв’язку між фінансовим розвитком та 
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економічним зростанням був застосований триступеневий тест причинності Грейнджера. По-
перше, перевіряли стаціонарні властивості даних за допомогою тесту Pesaran (2007). Потім 
був застосований метод коінтеграції Westerlund (2007). У заключній стадії за допомогою 
тесту причинності Грейнджера досліджували наявність зв’язку між фінансовим розвитком та 
економічним зростанням. 

Отримані результати свідчать про наявність двобічного причинно-наслідкового 
зв’язку між фінансовим розвитком та економічним зростанням у короткостроковому періоді. 
Директивним органам у країнах із перехідною економікою слід розглянути вплив 
фінансового розвитку на економічне зростання. 

Ключові слова: фінансовий розвиток, панельні дані, економічне зростання, країни з 
перехідною економікою, тест причинності Грейнджера, метод коінтеграції, тест Pesaran. 

Формул: 5; рис.: 2; табл.: 5; бібл.: 19. 
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СВЯЗЬ МЕЖДУ ФИНАНСОВЫМ РАЗВИТИЕМ  

И ЭКОНОМИЧЕСКИМ РОСТОМ:  
НА ПРИМЕРЕ СТРАН С ПЕРЕХОДНОЙ ЭКОНОМИКОЙ 

Аннотация. Финансовый рынок является важным элементом любой рыночной 
экономики. Изучение воздействия финансового развития на экономический рост страны 
является очень важной и актуальной темой. Финансовый сектор играет  ключевую роль как в 
развитых странах, так и в развивающихся странах. Велика роль финансовых рынков в 
распределении капитала, финансового посредничества, трансформации свободных средств в 
инвестиции, распределении и диверсификации рисков. Хорошо функционирующий 
финансовый рынок повышает производительность и существенно влияет на экономический 
рост страны. 

Основная цель этого исследования — изучить причинно-следственную связь между 
финансовым развитием и экономическим ростом. Эмпирический анализ этого исследования 
состоит из панельных данных девяти стран с переходной экономикой (Украина, Армения, 
Азербайджан, Беларусь, Грузия, Казахстан, Кыргызстан, Молдова и Таджикистан) в период с 
1998 по 2015 год. Для изучения причинно-следственной связи между финансовым развитием 
и экономическим ростом был применен трехступенчатый тест причинности Грейнджера. Во-
первых, проверялось стационарные свойства данных с помощью теста Pesaran (2007). Затем 
был применен метод коинтеграции Westerlund (2007). В заключительной стадии с помощью 
теста причинности Грейнджера исследовалось  наличие связи между финансовым развитием 
и экономическим ростом. 

Полученные результаты свидетельствуют о наличии двунаправленной причинно-
следственной связи между финансовым развитием и экономическим ростом в краткосрочном 
периоде. Директивным органам в странах с переходной экономикой следует рассмотреть 
влияние финансового развития на экономический рост. 

Ключевые слова: финансовое развитие, панельные данные, экономический рост, 
страны с переходной экономикой, тест причинности Грейнджера, метод коинтеграции, тест 
Pesaran. 

Формул: 5; рис.: 2; табл.: 5; библ.: 19. 
 
Introduction. The role of financial markets in the growth process has received recently 

significant attention. In this framework, financial development is considered by many economists 
and researchers to be of utmost importance for economic growth.  
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Services provided by the financial market are considered to be necessary for economic 
growth. In other words financial development level variables are also increasingly used in recent 
years in the economic growth model. Results indicate that there are four views explaining the 
finance- growth nexus [1].  

The first one is the supply-leading view, which asserts a positive effect of financial 
development on economic growth [4,10,11,12,17]. The second one is the demand following view, 
which postulates that finance responses to changes that happen in the real sector. In other words real 
economic activity leads to financial development [5,7]. According to the third view there is 
bidirectional relationship between financial development and economic growth [6,9]. Finally, 
according to the fourth view there is no causal relationship between finance development and 
economic growth at all. Some researches deny the existence of a nexus between financial 
development and economic growth, claiming that “economists are overestimating the value of 
finance in economic growth [14]. 

Based on the above-mentioned theories, this study aims to explore the linkages between 
economic growth and financial development. For this purpose panel data analysis have been applied 
to the annual data of nine transition countries (Ukraine, Armenia, Azerbaijan, Belarus, Georgia, 
Kazakhstan, Kyrgyzstan, Moldova and Tajikistan) over the period 1998 to 2015. 

The remainder of this study is structured as follows: A brief overview of financial 
development and economic growth in transition countries are given in the second part of the study. 
Information about the data and variables are discussed in the third part. Empirical methodology are 
evaluated in the fourth part. The results are presented in the fifth part. Conclusions are summarized 
in the final part. 

Financial development and economic growth in transition countries. Especially in 
transition countries, the financial sector is very important for capital accumulation, financial 
intermediation, transformation of savings into investments, risk sharing and risk diversification. 
Highly developed financial sector also increase efficiency and notably affect economic growth [13].  

 

Fig. 1. Financial depth in selected transition countries. 
Source:World Bank 
 
As can be observed from Figure 1 the financial sector growth showed upward trend during 

the period from 1998 to 2015. In most high income countries the ratio of broad money to GDP is at 
least 60% [8]. Among transition countries financial depth is high in Ukraine, Moldova and 
Kazakhstan. As can be seen from Figure 1 in Tajikistan financial depth is still relatively low 
compared to other countries in transition process. 
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Fig. 2. Economic growth in selected transition countries 
Source:World Bank 
 
From Figure 2 it is evident that per capita GDP growth rate is high in Kazakhstan while 

Tajikistan has the lowest rates of economic growth. It can be inferred from Figure 2 that economic 
growth rate in selected transition countries are increasing.   

Data and variables. This study aims to explore the relationship between financial 
development and economic growth in transition countries1. For this purpose annual data for the 
period of 1998-2015 are used. Data are collected from the World Bank. All variables are 
transformed into logarithmic form. The detailed  information  about  data  are summarized in Table 1. 

 

Table 1 
Variables 

Variables Definition Source 
GDP (Economic growth) GDP per capita (PPP, constant 2011 international $) World Bank 
FD (Financial development) Broad money (% of GDP) World Bank 

 
Methodology. To investigate the relationship between economic growth and financial 

development, the following model was employed: 
                                                        𝐺𝐺𝐺𝑖𝑖 = 𝛼0 + 𝛼1𝐹𝐺𝑖𝑖 + 𝜀𝑖𝑖  (1) 

where GDPit is real per capita output in country i and year t, FDit is a measure of financial 
development  and 𝜀𝑖𝑖 is an error term. 

In this study a three-stage Panel Granger causality test was employed. Firstly stationarity 
properties of the series was examined by panel unit root tests. There two types of panel unit root 
tests: first generation  and second generation panel unit root tests. Before applying panel unit root 
tests it should be investigated whether there is cross-sectional dependency between series. It is well 
known that not taking into consideration cross-sectional dependence leads to incorrect statistical 
inference [3]. According to the results obtained it should be decided which type of panel unit root 
tests are appropriate. 

Pesaran (2004) proposes a test (called CD test) for cross-sectional dependence [15]. Test 
statistics can be calculated as follows:  

                                        𝐶𝐺 = � 1
𝑁(𝑁−1)

∑ ∑ (𝑇𝜌�𝑖𝑖2𝑁
𝑖=𝑖+1

𝑁−1
𝑖=𝑖 − 1)~𝑁(0,1)  (2) 

                                                             
1 Countries examined are: Ukraine, Armenia, Azerbaijan, Belarus, Georgia, Kazakhstan, Kyrgyzstan, Moldova and Tajikistan 
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where 𝜌𝑖𝑖  is the simple correlation coefficient between residuals obtained from the estimation of 
each equation by least squares method. 
Second generation CADF unit root test suggested by Pesaran (2007) can be estimated as follows 
[16]: 

                                  ∆𝑌𝑖𝑖 = 𝑎𝑖 + 𝑏𝑖𝑌𝑖,𝑖−1 + 𝑐𝑖𝑌�𝑖−1 + 𝑑𝑖∆𝑌�𝑖 + 𝜀𝑖𝑖  (3) 

where  ∆𝑌𝑖𝑖 = 𝑌𝑖𝑖 − 𝑌𝑖,𝑖−1; 𝑌�𝑖 = 𝑁−1 ∑ 𝑌𝑖𝑖𝑁
𝑖=1   and  ∆𝑌�𝑖 = 𝑁−1 ∑ ∆𝑌𝑖𝑖𝑁

𝑖=1 .    𝑌�𝑖  expresses the time 
average of all cross-sectional units.  

In the second stage Westerlund (2007) panel cointegration test is applied [18]. Cointegration 
of variables have been analyzed by employing second generation panel cointegration test proposed 
by Westerlund (2007), which allows for cross-sectional dependence. In the presence of cross-
sectional dependence bootstrap p-values should be estimated. Westerlund (2007) developed four 
panel cointegration test statistics. While two of the four tests are (Gτ ve Gα) group mean and the 
other two tests are (Pτ ve Pα) panel tests. It is important to determine lag/lead length. The tests aim 
to explore the presence of cointegration by determining whether error correction exists for 
individual panel units. 

 If panel co-integration is not found between the series, the standard Granger Causality test 
is performed: 

                    ∆𝑌𝑖𝑖 = 𝜃1𝑖 + � 𝜃11𝑖𝑖∆𝑌𝑖,𝑖−𝑖 +𝑝
𝑖=1 � 𝜃12𝑖𝑖∆𝑋𝑖,𝑖−𝑖 +𝑝

𝑖=1 𝑢1𝑖,𝑖                          (4) 

                    ∆𝑋𝑖𝑖 = 𝜃2𝑖 + � 𝜃21𝑖𝑖∆𝑋𝑖,𝑖−𝑖 +𝑝
𝑖=1 � 𝜃22𝑖𝑖∆𝑌𝑖,𝑖−𝑖 +𝑝

𝑖=1 𝑢2𝑖,𝑖                       (5) 

In these hypothesis, if ik12θ and/or ik22θ are not equal to zero, it can be inferred that there exist the 
causal relations between the series. If the series are co-integrated in the long-run, a panel-based 
error correction model is estimated for the panel Granger causality analysis. 

Empirical Results. To test cross-sectional dependence CD (Cross-Section Dependence) test 
was implemented, proposed by Pesaran (2004) and the results are given in Table 2. 

 
Table 2 

Results of Pesaran (2004) CD test 
Variables Test Statistics Probability 
LGDP 
LFD 

24.62 
21.85 

0.000 
0.000 

Source: Author’s calculation 
 
Results indicate that null hypothesis is rejected at the 1% significance level for all variables. 

Accordingly, it can be concluded that there is cross-section dependence among variables. İn this 
case the stationarity property of the series should be analyzed by applying second generation CADF 
(Cross-Sectionally Augmented Dickey Fuller) test suggested by Pesaran (2007), which take into 
account cross-sectional dependence. The results of Pesaran (2007) CADF unit root tests are 
reported in Table 3. 

Table 3 
Results of Pesaran (2007) CADF test 

        Level ( constant+trend )      First Difference (constant) 
 LGDP LFD ΔLGDP ΔLFD 

t bar statistic -2.659 -2.712   -2.401** -3.005*** 

z bar statistic -1.125 -1.282 -1.955** -3.714*** 

Probability (0.130) (0.100) (0.025) (0.000) 

Note: ***and ** indicates significance level at 1% and 5%  respectively.  

Source: Author’s calculation 
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According to the findings obtained it can be concluded that all the variables contain unit 
roots (at 1% significance level), they are not stationary at level. In other words variables are 
integrated of order one. The next step will be employing panel cointegration techniques to test for 
the presence of long-run relationships among integrated variables. For this purpose second 
generation Panel cointegration test proposed by Westerlund (2007) is implemented. The results of 
Westerlund (2007) test are presented in Table 3.               

 Table 4 
Results of Westerlund (2007) test 

Statistics          Group Mean                Panel 

   Gt     Ga      Pt      Pa 
Test statistic -15.045   -12.398   -5.559   -10.655   
Probability (0.000)    (0.411)    (0.818)    (0.196)    
Notes: (i) regression contains intercept and trend terms 
           (ii) lag and lead length calculated based on 4*(T/100) 2/9 
Source: Author’s calculation 
 
It can be inferred from Table 4 that the null hypothesis of no co-integration cannot be 

rejected. That is there is no co-integration across the cross sectional units. Thus, Westerlund (2007) 
tests provide strong evidence against the existence of equilibrium long-run relationship between the 
variables. In the next stage in order to investigate the short-term causal relationship between the 
variables Panel Granger causality test is employed. The results are summarized in Table 5. 

 
      Table 5 

Results of Panel Granger Causality Test 
Direction of causality  χ2 test statistics Probabilities Outcomes 

∆LGDP→∆LFD  3.958    0.047   Granger causes 
∆LFD→∆LGDP  0.765     0.000   Granger causes 

Source: Author’s calculation 
 
Results summarized in Table 5 indicate that there is bidirectional causal relationship 

between economic growth and financial development  (𝐿𝐺𝐺𝐺 ↔ 𝐿𝐹𝐺 ) 
Conclusion. This study examines the causal relationship between financial development and 

economic growth.  The study covers the 1998–2015 period and nine transition countries. A three-
stage Panel Granger causality analysis is employed to verify the research hypotheses. 

According to the results obtained it can be concluded that there is a short-run bidirectional 
causal relationship between financial development and economic growth during the studied period. 
In other words it can inferred that an efficient and effective financial system positively affect GDP 
dynamics. In turn real economic activity also leads to an improvement in financial sector. Since the 
relationship between financial development and economic growth is bidirectional, policies 
implemented to improve one variable inevitably impact the other. Economic growth can be 
achieved through financial sector improvement and vice versa. 
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ДОДЕРЖАННЯ ПОДАТКОВОГО ЗАКОНОДАВСТВА  

ЯК НЕОБХІДНА УМОВА ФІНАНСОВОГО РОЗВИТКУ ДЕРЖАВИ  
Анотація. Додержання податкового законодавства є необхідною умовою фінансового 

розвитку будь-якої держави. Ухилення від сплати податків, зборів та інших обов’язкових 
платежів передбачає притягнення до адміністративної та кримінальної відповідальності, 
адже становить передусім проблему наповнення бюджетів країни, тому дослідження питань 
даної роботи є вельми актуальним. 

Стаття присвячена особливостям адміністративної та кримінальної відповідальності 
за ухилення від сплати податків, зборів та інших обов’язкових платежів в Україні. Проведено 
аналіз нормативно-правового забезпечення податкового регулювання в нашій державі, 
досліджено судову практику. Запропоновано удосконалення законодавства, що регламентує 
відповідальність за ухилення від сплати податків, зборів та інших обов’язкових платежів 
України. У свою чергу, своєчасна та повна сплата обов’язкових платежів не лише має велике 
практичне значення для наповнення відповідних бюджетів держави, її фінансового розвитку, 
але й сприяє покращенню соціальної захищеності громадян країни та відповідає положенням 
статей 3, 46 і 67 Конституції України. Одними з основних причин ухилення від сплати 
податків є бажання несумлінних громадян збільшити власний дохід та прогалини у 
податковому законодавстві України, зокрема недостатність санкцій за ст. 212 Кримінального 
кодексу України (ККУ).  

Запропоновані зміни у санкції ст. 212 Кримінального кодексу України (у санкцію ч. 1 
ст. 212 ККУ пропонуємо: збільшити від 55000 до 350000 н.м.д.г.; у ч. 2 ст. 212 ККУ 
пропонуємо: від 60000 до 370000 н.м.д.г.; у санкцію ч. 3 ст. 212 ККУ — від 300000 н.м.д.г.) 
відповідають положенням ст. 53 Кримінального кодексу України, будуть сприяти 
досягненню мети покарання (ч. 2 ст. 50 ККУ) — карі, виправленню засуджених, запобіганню 
вчиненню нових злочинів, а також вирішенню такого завдання ККУ, як правове 
забезпечення охорони прав і свобод людини та запобігання злочинів (ч. 1 ст. 1 ККУ). 

Вирішення проблем, пов’язаних з адміністративною та кримінальною 
відповідальністю за податкові порушення, допоможе краще дотримуватися законів усіма 
сторонами у податкових відносинах і забезпечити своєчасні надходження до бюджетів та 
державних цільових фондів. 

В умовах децентралізації влади на законодавчому рівні необхідно розширити 
повноваження органів місцевого самоврядування. Тому вважаємо, що слід змінити ст. 10 
Податкового кодексу України, надавши органам місцевого самоврядування широкі права 
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щодо встановлення порядку, ставок і правил оподаткування податком на доходи фізичних 
осіб, а цей податок віднести до кола місцевих податків.  

Ключові слова: податки, збори, інші обов’язкові платежі, ухилення від сплати 
податків, адміністративна відповідальність, кримінальна відповідальність. 

Формул: 1; рис: 0; табл.: 2; бібл.: 26. 
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COMPLIANCE WITH TAX LEGISLATION AS A NECESSARY CONDITION FOR 
FINANCIAL DEVELOPMENT OF THE STATE 

Abstract. Compliance with tax laws is a prerequisite for the financial development of any 
state. Evasion of taxes, fees and other mandatory payments involves bringing to administrative and 
criminal responsibility, as it primarily poses the problem of filling the budget of the country, so the 
study of the issues of this work is very relevant. 

The article is devoted to the peculiarities of administrative and criminal liability for evasion 
of taxes, duties and other mandatory payments in Ukraine. The analysis of the legal and regulatory 
framework of tax regulation in our state is conducted, judicial practice is researched. It is proposed 
to improve the legislation regulating the responsibility for evasion of taxes, duties and other 
mandatory payments of Ukraine. In turn, timely and full payment of obligatory payments is not 
only of great practical importance for filling the relevant budgets of the state, its financial 
development, but also contributes to the improvement of social protection of citizens of the country 
and complies with the provisions of Articles 3, 46 and 67 of the Constitution of Ukraine. One of the 
main reasons for tax evasion is the desire of unscrupulous citizens to increase their own income and 
gaps in the Ukrainian tax legislation, in particular the lack of sanctions under Art. 212 of the 
Criminal Code of Ukraine (CCU). 

Proposed changes to the sanction of Art. 212 of the Criminal Code of Ukraine (in the 
sanction of Part 1 of Article 212 of the CCU we propose: to increase from 55000 to 350 thousand 
non-taxable minimum incomes, in Part 2 of Article 212 of the CCU we offer: from 60000 to 
370000 non-taxable minimum incomes to citizens; the sanction of part 3 of Article 212 of the CCU 
— from 300000 tax-free minimum incomes of citizens of the Ministry of Internal Affairs) comply 
with the provisions of Art. 53 of the Criminal Code of Ukraine, will contribute to the achievement 
of the purpose of punishment (Part 2 of Article 50 of the CCU) — punishment, correction of 
convicts, prevention of new crimes, and also solving such a task of the CCU as a legal provision for 
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the protection of human rights and freedoms and the prevention of crimes (Part 1 of Article 1 of the 
CCU). 

Solving problems related to administrative and criminal liability for tax violations will help 
to better comply with the laws of all parties in tax relations and ensure timely receipt of budgets and 
state trust funds. 

In the conditions of decentralization of power at the legislative level, it is necessary to 
expand the powers of local self-government bodies. Therefore, we believe that the article should be 
changed. 10 of the Tax Code of Ukraine, providing local authorities with broad rights to establish 
the procedure, rates and rules of taxation of personal income tax, and to attribute this tax to the 
scope of local taxes. 

Keywords: taxes, fees, other obligatory payments, tax evasion, administrative liability, 
criminal liability. 

JEL Classification: K34 
Formulas: 1; fig.: 0; tabl.: 2; bibl.: 26. 
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СОБЛЮДЕНИЯ НАЛОГОВОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА  

КАК НЕОБХОДИМОЕ УСЛОВИЕ ФИНАНСОВОГО РАЗВИТИЯ ГОСУДАРСТВА 
Аннотация. Своевременная и полная уплата обязательных платежей не только имеет 

большое практическое значение для наполнения соответствующих бюджетов государства, 
его финансового развития, но и способствует улучшению социальной защищённости 
граждан страны и соответствует положениям статей 3, 46 и 67 Конституции Украины. 
Одними из основных причин уклонения от уплаты налогов является желание 
недобросовестных граждан увеличить собственный доход и пробелы в налоговом 
законодательстве Украины. Поэтому в статье раскрыты особенности административной и 
уголовной ответственности за уклонение от уплаты налогов, сборов и других обязательных 
платежей в Украине. Проведён анализ нормативно-правового обеспечения налогового 
регулирования в нашей стране, исследована судебная практика. Предложено 
усовершенствование законодательства, регламентирующего ответственность за уклонение от 
уплаты налогов, сборов и других обязательных платежей Украины. 

Ключевые слова: налоги, сборы, другие обязательные платежи, уклонение от уплаты 
налогов, административная ответственность, уголовная ответственность. 

Формул: 1; рис.: 0; табл.: 2; библ.: 26. 
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Постановка проблеми. Своєчасна та повна сплата обов’язкових платежів має велике 
значення для розвитку будь-якої держави, адже це сприяє як зміцненню фінансового стану 
країни, так і покращенню соціальної захищеності її громадян. Ухилення від сплати податків, 
зборів та інших обов’язкових платежів передбачає притягнення до адміністративної та 
кримінальної відповідальності, адже становить передусім проблему наповнення бюджетів 
нашої держави, тому дослідження питань даної роботи є вельми актуальним. 

Аналіз останніх досліджень та публікацій. Питанню ухилення від сплати податків, 
зборів та інших обов’язкових платежів та механізму приховування податків в Україні, 
проблемам оптимізації системи «каральних» санкцій та встановлення паритетності у 
відносинах підприємців з державними податковими органами присвятили свої роботи 
Бандурка О. М., Баранов С. О., Брич Л. П., Воронова Л. К., Гуторова Н. О., Дудоров О. О., 
Кагановська Т. Є., Карлін М. І., Кураш Я. М., Кучерявенко М. П., Навроцький В. О., Останін 
В. О., Проць Н. В., Савченко Л. А., Сухов Ю. М., Тацій В. Я. [1 — 13] та інші науковці.  

Мета статті — довести, що додержання податкового законодавства є необхідною 
умовою фінансового розвитку держави, розкрити особливості адміністративної та 
кримінальної відповідальності за ухилення від сплати податків, зборів й інших обов’язкових 
платежів Україні, дослідити і запропонувати напрями удосконалення податкового 
законодавства України. 

Виклад основного матеріалу. У сучасних умовах розвитку нашої держави основним 
завданням чинного законодавства є захист законних інтересів країни, підприємців і 
споживачів. Як показує юридична практика останніх років, становлення ринкових відносин в 
Україні пов’язано зі збільшенням низки злочинів і появою нових для нашої країни 
правопорушень у сфері економіки. Кількість податкових правопорушень залишається 
стабільно високою, близько 70 % складають справи з ухилення від сплати податків. 

З юридичної точки зору, під податковим правопорушенням слід розуміти протиправне 
суспільно небезпечне та/або суспільно шкідливе винне діяння деліктоздатної особи, 
пов’язане з невиконанням податкового законодавства або неналежним виконанням 
податкових зобов’язань, за яких чинним законодавством встановлена юридична 
відповідальність. 

Останнім часом правопорушення у податковій сфері зросли до загрозливих 
масштабів, злочини у цій сфері набули масового характеру, а схеми приховування доходів 
стали поширеним явищем. Серед актуальних загроз національній безпеці України визнано 
економічну кризу, виснаження фінансових ресурсів держави, зниження рівня життя 
населення. Однією з причин виникнення такої загрози є високий рівень «тінізації» та 
криміналізації національної економіки [1, с. 58; 16]. 

Податки — обов’язковий атрибут будь-якої держави. У сучасній Україні обов’язок 
сплати податків регламентовано у статті 67 Конституції України [17]. Невиконання цього 
обов’язку тягне за собою встановлену законом відповідальність. У статті 109 Податкового 
кодексу України зазначено, що податковими правопорушеннями є протиправні діяння (дія чи 
бездіяльність) платників податків, податкових агентів, та/або їх посадових осіб, а також 
посадових осіб контролюючих органів, що призвели до невиконання або неналежного 
виконання вимог, установлених цим Кодексом та іншим законодавством, контроль за 
дотриманням якого покладено на контролюючі органи [14].  

Сьогодні методи ухилення від сплати податків є досить різноманітними, а податкові 
правопорушення, як правило, носять інтелектуальний характер. Загалом сучасні податкові 
правопорушення мають такі риси: 

– вони здійснюються у більшості випадків у процесі професійної господарської 
діяльності з використанням комп’ютерних технологій та електронних засобів зв’язку; 

– маскуються різноманітними прийомами та засобами приховування порушень під 
виглядом «невдалої» підприємницької діяльності; 

428



– здійснюються особами, які мають вищу освіту, добре підготовлені в економічному 
та організаційному планах, значна частина з них пройшла підвищення кваліфікації за 
кордоном, раніше конфліктів з правоохоронними органами не мала; 

– завдають значної економічної шкоди інтересам держави, більшості юридичних і 
фізичних осіб. 

Основними видами порушень податкового законодавства, визначених Податковим 
кодексом України, є: 1) порушення встановленого порядку взяття на облік (реєстрації) в 
податкових органах України; 2) порушення строку та порядку подання інформації про 
відкриття або закриття банківських рахунків; 3) неподання або порушення порядку подання 
платником податків інформації для ведення Державного реєстру фізичних осіб — платників 
податків; 4) неподання або несвоєчасне подання податкової звітності або невиконання вимог 
щодо внесення змін до податкової звітності; 5) порушення встановлених законодавством 
строків зберігання документів з питань обчислення і сплати податків та зборів, а також 
документів, пов’язаних із виконанням вимог іншого законодавства, контроль за 
дотриманням якого покладено на податкові органи; 6) порушення правил застосування 
спрощеної системи оподаткування фізичною особою — підприємцем; 7) відчуження майна, 
яке перебуває в податковій заставі, без згоди податкового органу; 8) порушення правил 
нарахування, утримання та сплати (перерахування) податків у джерела виплати; 9) 
неподання або подання з порушенням строку банками чи іншими фінансовими установами 
податкової інформації податковим органам України [18]. 

За порушення законів з питань оподаткування та іншого законодавства, контроль за 
дотриманням якого покладено на контролюючі органи, застосовуються такі види юридичної 
відповідальності: фінансова, адміністративна, кримінальна та дисциплінарна [19, с. 272]. 

Адміністративна відповідальність є засобом адміністративного впливу на порушників 
податкового законодавства із застосуванням адміністративно-правових норм. Підставою для 
адміністративної відповідальності за порушення податкового законодавства є наявність 
складу адміністративного правопорушення — винної або необережної дії чи бездіяльності, 
що посягає на захищені законом суспільні відносини, за яку і законодавством передбачена 
адміністративна відповідальність. 

Особливостями адміністративних стягнень є:  
– застосування до фізичних осіб та посадовців, винних у податкових 

правопорушеннях; 
– адміністративні санкції не тягнуть за собою судимості; 
– застосування у відношенні до найменш значних податкових правопорушень 

(проступків), які за своїм характером відповідно до закону не тягнуть кримінальної 
відповідальності; 

– відсутність тяжких правових наслідків. 
Діяння, за які передбачена адміністративна відповідальність за порушення 

податкового законодавства, зазначені у статтях Кодексу України про адміністративні 
правопорушення (ст. 163-2, 163-3, 164-1, 164-5 та ін.) [4], а також у деяких статтях 
Податкового кодексу України та Митного Кодексу України. 

Наприклад, частина статті 164-1 Кодексу України про адміністративні 
правопорушення [20] зазначає, що неподання громадянами декларації про доходи чи 
включення до декларацій перекручених даних, неведення обліку або неналежне ведення 
обліку доходів і витрат, для яких законами України встановлено обов’язкову форму обліку, –
тягне за собою попередження або накладання штрафу від трьох до восьми 
неоподатковуваних мінімумів доходів громадян. 

З усіх видів стягнень, передбачених Кодексом України про адміністративні 
правопорушення, податковим органам надано право застосовувати лише адміністративні 
штрафи. Розмір їх визначається в межах, встановлених за скоєння відповідних 
правопорушень в сумах, або кратних певному показнику (неоподаткованому мінімуму 
доходів, мінімальному розміру заробітної плати), або в фіксованих сумах в національній 
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грошовій одиниці (гривнях). Податковий кодекс України при здійсненні податкових 
правопорушень (наприклад, при ухиленні від сплати податків) передбачає персональну 
адміністративну та кримінальну відповідальність певних осіб [19, с. 277 — 278]. 

Кримінальна відповідальність за ухилення від сплати податків, зборів, інших 
обов’язкових платежів передбачена статтею 212 Кримінального кодексу України (ККУ) [21]. 
Згідно ч. 1 ст. 11 ККУ «злочином є передбачене цим Кодексом суспільно небезпечне винне 
діяння (дія або бездіяльність), вчинене суб’єктом злочину» [21]. Це визначення містить у 
собі сукупність ознак, обов’язкових для будь-якого конкретного злочину. Поділяємо погляд 
М. І. Хавронюка [22, с. 98-109] та інших науковців [23], що існує шість ознак злочину: 1) 
протиправність, 2) суспільна небезпечність, 3) винність, 4) караність, 5) вчинення суб’єктом 
злочину, 6) злочином є діяння (дія або бездіяльність). В.Я. Тацій визначає родовий об’єкт 
господарських злочинів як систему господарювання [10, с. 14], а Я.М. Кураш, розвиваючи 
попередню думку, — як суспільні відносини у сфері господарювання [6, с. 7].  

М. Арманов слушно зазначив, що господарська діяльність поділяється на 
підприємницьку (систематична, ініціативна, на свій ризик, з метою одержання прибутку) та 
некомерційну (або непідприємницьку) [24, с. 53] — її основною метою не є одержання 
прибутку. Однак дискусійним видається інший висновок, що «…зобов’язання зі сплати 
податків взагалі не належать до сфери господарської діяльності, що мало б унеможливити 
застосування ст. 212 Кримінального кодексу України» [24, с. 54], оскільки, як вчить досвід 
Європейського Суду з прав людини та Конституційного суду України, слід зважати не лише 
на «букву», але й на «дух» закону. У свою чергу, використання «духу» закону цілком ясно та 
логічно дозволяє пояснити, що господарську діяльність здійснюють підприємці, які 
отримують прибуток, а отже, повинні сплачувати податки на утримання держави. 
Непідприємницька діяльність теж може оподатковуватися в розумних межах, оскільки, хоча 
й основною метою такої діяльності не є отримання прибутку, проте прибутки можуть бути, і 
суттєві.  

Говорячи про вину як обов’язкову ознаку суб’єктивної сторони складу злочину, 
передбаченого ст. 212 ККУ, слід зауважити, що вина може бути у формі прямого умислу у 
діях певної службової особи. Тобто виявити, що службова особа усвідомлювала суспільно 
небезпечний характер свого діяння, передбачала його суспільно небезпечні наслідки та 
бажала їх настання. 

Предмет злочину, передбаченого ст. 212 Кримінального кодексу України — податки, 
збори (обов’язкові платежі), що входять у систему оподаткування, введені у встановленому 
законом порядку. У зв’язку з прийняттям Податкового кодексу України кількість податків і 
зборів значно скоротилася. Ст. 8 Податкового кодексу України визначає види податків та 
зборів, поділяючи їх на загальнодержавні та місцеві. У ст. 9 перелічуються загальнодержавні 
податки та збори, а у ст. 10 Податкового кодексу України — місцеві податки та збори 
(місцеві податки: податок на майно та єдиний податок; місцеві збори — збір за місця 
паркування транспортних засобів та туристичний збір). Показники надходження місцевих 
податків та зборів до бюджету міста Харкова за 2016 — 2017 роки зображено в таблиці 1. 

 
Таблиця 1. 

Надходження місцевих податків та зборів до бюджету міста Харкова за 2016 — 2017 роки 

№ Місцеві податки (збори), грн 
Фактичні надходження за 

січень-грудень, грн. 
Відхилення факту 2017 р. від 

факту  2016 р., грн. 
2016 р. 2017 р. + , - % 

1 Земельний податок та орендна плата 1 238 938,5 1 491 115,3 252 176,8 120,4 

2 Податок на нерухоме майно, відмінне 
від земельної ділянки 144 708,6 222 651,9 77 943,3 153,9 

3 Транспортний податок 26 946,6 29 685,9 2 739,3 110,2 

4 Збір за місця для паркування 
транспортних засобів, туристичний збір 8 722,6 10 910,8 2 188,2 125,1 

5 Єдиний податок: 1 494 170,7 1 997 920,9 503 750,1 133,7 
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Слід зауважити, що скасування комунального податку, ринкового збору та податку з 
реклами негативно вплинуло на доходи місцевих бюджетів. Податковим кодексом України 
ліквідовано податки, які складали основу надходжень від місцевого оподаткування. 
Включення до місцевих податків єдиного податку спричинило підвищення питомої ваги всіх 
місцевих податків і зборів у структурі доходів місцевих бюджетів. Але його зростання 
відбулося, в основному, через збільшення кількості фізичних осіб та суб’єктів малого 
підприємництва. 

На сьогоднішній день найвагомішим за обсягом джерела дохідної частини місцевих 
бюджетів є податок на доходи фізичних осіб. У нашій державі, на відміну від низки 
Європейських країн, таких як Болгарія, Кіпр, Румунія, Греція, Естонія, Латвія, Норвегія, 
податок на доходи фізичних осіб встановлюються на загальнодержавному рівні. На нашу 
думку, слід змінити ст. 10 Податкового кодексу України, надавши органам місцевого 
самоврядування широкі права щодо порядку, ставок і правил оподаткування податком на 
доходи фізичних осіб, а цей податок віднести до кола місцевих податків.  

Суспільну небезпечність злочину, що досліджується, окрім вини, досить суттєво 
характеризують суспільно небезпечні наслідки, які у ст. 212 Кримінального кодексу України 
є у вигляді матеріальної майнової шкоди. 

Під значним розміром коштів слід розуміти суми податків, зборів і інших 
обов’язкових платежів, які в тисячу і більше разів перевищують установлений 
законодавством неоподатковуваний мінімум доходів громадян; під особливо великим 
розміром коштів слід розуміти суми податків, зборів і інших обов’язкових платежів, які в три 
тисячі і більше разів перевищують установлений законодавством неоподатковуваний 
мінімум доходів громадян; під особливо великим розміром коштів слід розуміти суми 
податків, зборів, інших обов’язкових платежів, які в п’ять тисяч і більше разів перевищують 
установлений законодавством неоподатковуваний мінімум доходів громадян. 

Необхідно чітко визначити, що до бюджету не надійшла сума податку (збору) в 
такому розмірі, після якого може бути застосована кримінальна відповідальність. При цьому 
слід пам’ятати, що контролюючий орган має право самостійно визначити суму грошових 
зобов’язань платника податків не пізніше закінчення 1095 дня, що настає за останнім днем 
граничного строку подання податкової декларації та/або граничного строку сплати грошових 
зобов’язань, нарахованих контролюючим органом, а якщо така податкова декларація була 
надана пізніше — за днем її фактичного подання. 

Якщо ж протягом зазначеного строку контролюючий орган не визначає суму 
грошових зобов’язань, платник податків вважається вільним від такого грошового 
зобов’язання, а спір стосовно такої декларації та/або податкового повідомлення не підлягає 
розгляду в адміністративному або судовому порядку у зв’язку із закінченням строку 
давності. 

Зауважимо, що обов’язковою кваліфікуючою ознакою кримінальних правопорушень 
щодо ухилення від сплати податків є настання шкоди, яка визначена сумою несплачених 
податків у відповідні граничні терміни, що визначені законодавцем для кожного виду 
податку, а склад злочину у таких кримінальних правопорушеннях є закінченим саме у 
момент несплати податків у визначені терміни. 

Розглянемо формулу: 
Н=0,5×ПМПО×1000,                                                             (1) 

де       Н — наслідок у часині 1 ст. 212 Кримінального кодексу України, 
ПМПО — прожитковий мінімум для працездатної особи на січень відповідного року. 
При цьому відповідно до Закону України «Про державний бюджет України на 2018 

рік» прожитковий мінімум для працездатної особи на січень 2018 року становить 1762 грн. 
[25], а неоподатковуваний мінімум доходів громадян (далі — н.м.д.г.), що використовується 
при кваліфікації злочинів, становить половину (або 0,5) прожиткового мінімуму для 

431



працездатної особи на січень відповідного року. Отже, у 2018 р. Н = 0,5×1762 грн×1000 
н.м.д.г.= 881000 грн. (вісімсот вісімдесят одна тисяча гривень). 

Водночас санкції за ст. 212 — у частині 1 складає 1000 н.м.д.г., що дорівнює 17000 
грн., оскільки Податковий кодекс України розмежовує н.м.д.г., що використовується для 
кваліфікації злочинів та адміністративних правопорушень, а в усіх інших випадках 
встановлює н.м.д.г. у сумі 17 грн. 

Для того, щоб з’ясувати, чи потребують удосконалення санкції у частинах 1-3 ст. 212 
ККУ, порівняємо наслідки злочину, передбаченого вказаними частинами ст. 212 ККУ та 
санкції у вигляді штрафу за його вчинення у 2018 р. в таблиці 2. 

 
Таблиця 2. 

Наслідки злочину, передбаченого ст. 212 ККУ, та санкції за його вчинення у 2018 році 

 
Очевидною та разючою є невідповідність санкцій в усіх трьох частинах ст. 212 

Кримінального кодексу України суспільно небезпечним наслідкам вказаного злочину, зовсім 
не сприяє вирішенню завдань ККУ (ст. 1) та досягненню мети покарання (ст. 50). Це 
потребує внесення змін у санкцію частини 1 ст. 212 ККУ — замість від 1000 до 2000 н.м.д.г. 
пропонуємо: від 55000 до 350000 н.м.д.г.; у санкцію частини 2 ст. 212 ККУ — замість від 
2000 до 3000 н.м.д.г. пропонуємо: від 60000 до 380000 н.м.д.г.; у санкцію частини 3 ст. 212 
ККУ — замість від 15000 до 25000 н.м.д.г. пропонуємо: від 300000 н.м.д.г. Нелогічним та 
непослідовним є внесення змін лише у частину 3 ст. 212 ККУ, без змін до перших двох 
частин, а також суттєвий розрив — у частині 2 — від 2000 до 3000 н.м.д.г., а вже у частині 3 
— від 15000 до 25000 н.м.д.г. 

Висновки. Таким чином, однією з необхідних умов фінансового розвитку держави є 
додержання податкового законодавства. Вирішення проблем, пов’язаних з адміністративною 
та кримінальною відповідальністю за правопорушення у сфері оподаткування, буде сприяти 
більш чіткому дотриманню законів усіма учасниками податкових правовідносин та 
своєчасному надходженню коштів до бюджетів і державних цільових фондів. 

Запропоновані зміни у санкції ст. 212 Кримінального кодексу України (у санкцію ч. 1 
ст. 212 ККУ пропонуємо: збільшити від 55000 до 350000 н.м.д.г.; у ч. 2 ст. 212 ККУ 
пропонуємо: від 60000 до 370000 н.м.д.г.; у санкцію ч. 3 ст. 212 ККУ — від 300000 н.м.д.г.) 
відповідають положенням ст. 53 ККУ, будуть сприяти досягненню мети покарання (ч. 2 ст. 
50 ККУ) — карі, виправленню засуджених, запобіганню вчиненню нових злочинів, а також 
вирішенню такого завдання ККУ, як правове забезпечення охорони прав і свобод людини та 
запобігання злочинів (ч. 1 ст. 1 ККУ). 

В умовах децентралізації влади на законодавчому рівні необхідно розширити 
повноваження органів місцевого самоврядування. Тому вважаємо, що слід змінити ст. 10 
Податкового кодексу України, надавши органам місцевого самоврядування широкі права 
щодо встановлення порядку, ставок і правил оподаткування податком на доходи фізичних 
осіб, а цей податок віднести до кола місцевих податків.  
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ОСОБЛИВОСТІ СПРАВЕДЛИВОЇ ТОРГІВЛІ: ПЕРСПЕКТИВИ, ПЕРЕВАГИ І 
НЕДОЛІКИ У СВІТІ І УКРАЇНІ 

Анотація. Представлено дослідження сутності поняття «справедлива торгівля». 
З’ясовано, що в сучасних економічних умовах у світі торговельні відносини часто 
супроводжуються ситуацією, коли фермери і працівники на початку виробничого ланцюга 
отримують незначну оплату своєї роботи та/або не отримують інших переваг від торгівлі, що 
вказує на існування несправедливої торгівля у світі. Особливо поширена ця ситуація у 
країнах, що розвиваються. Дослідження показало, що справедлива торгівля спрямована на 
встановлення партнерства між виробниками і споживачами, що забезпечує виробників 
кращими угодами та створює поліпшені умови торгівлі, що дає їм змогу позитивно вплинути 
на рівень свого життя. В статті визначено основні принципи чесного торговельного руху і 
запропоновано доповнення чинної ситемеми принципів. Проаналізовано стандарти чесної 
торгівлі та їх важливість. Споживачі добросовісної торгівлі допомагають зменшити бідність 
у світі через їхню щоденну покупку відповідно позначених продуктів. Досліджено 
маркування та знаки, що свідчить про продаж товарів, ураховуючи стандарти чесного 
торговельного руху. З’ясовано переваги і можливі загрози «чесної торгівлі» та доведено 
реалістичність і позитивність цієї альтернативи традиційного підходу до торгівлі для 
фермерів та виробників у країнах, що розвиваються. Наведено типи типи підприємств, що 
займаються чесною торгівлею. Окреслено основні тенденції розвитку справедливого 
торгового руху у світі. Ппроаналізовано перспективи цього торговельного руху в Україні, 
зважаючи на спеціалізацію регіонів. Левову частку в економіці більшості регіонів України 
займає сільськогосподарське виробництво. Функціонування агропромислового сектору в 
цілому характеризується екстенсивним нарощуванням виробництва продукції, 
відособленістю товаровиробників і низьким рівнем упровадження інновацій. Для зміни 
ситуації, вітчизняним фермерам слід долучатися до чесної торгівлі, що дасть можливість 
працювати на прибуток, а не лише на покриття витрат і стимулюватиме розвиток галузі. 

Ключові слова: чесна торгівля, соціальний рух Fairtrade, принципи справедливої 
торгівлі, стандарти Fairtrade, Fairtrade Marks. 
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PECULIARITIES OF FAIR TRADE: PROSPECTS, ADVANTAGES  

AND DISADVANTAGES IN THE WORLD AND UKRAINE  
Abstract. Introduction. In the current economic conditions in the world, trade relations are 

often accompanied by situation when the farmers and workers at the beginning of the production 
chain receive meagre pay for their work and/or do not get other advantages for trade, which 
indicates the existence of unfair trade in the world. Especially prevalent this situation is in the 
countries that are developing. Fair trade aims to change the situation by establishing a partnership 
between producers and consumers, in which the conditions of fair trade provide producers a better 
deal and improved terms of trade that gives them the opportunity to affect positively the level of 
their life and plan for the future. While consumers in the fair trade helps to reduce poverty in the 
world through their daily purchase of accordingly marked products. Purpose. The aim of the study 
concerning given above arguments that present issues of international trade, is the analysis of the 
characteristics, principles, advantages and disadvantages of fair trade and its development prospects 
in the world and Ukraine in particular. Methods. The following methods were used in the study: 
logical generalization, synthesis, analysis, comparison — to define the essential characteristics of 
the concept of «fair trade» and during the study of the principles of fair trade; analysis and 
comparison to identify the advantages and disadvantages of the fair trade movement. Economics 
and statistics were used for processing of statistical data of the state of fair trade in the world at 
present. Results. The study of the nature of «fair trade» is presented.  The basic principles of fair 
trade movement and the proposed addition to the existing system of principles are given. The 
standards of fair trade and their importance are analysed. The advantages and possible threats of 
«fair trade» are learned. Realism and positivity of this alternative to a traditional approach of trade 
for farmers and producers in developing countries are proved. There are  given types of businesses 
engaged in fair trade. The prospects and directions of development of this movement in Ukraine 
concerning the specialization of regions are diagnosed. Conclusions. The study showed the essence, 
the main determinants of the success and trends of development of fair trade movement in the 
world. These trends should be considered when identifying potential opportunities and directions 
the revitalization of fair trade in Ukraine, concerning the specialization of regions. 

Keywords: fair trade, Fairtrade social movement, principles of fair trade, Fairtrade 
standards, Fairtrade Marks. 
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Аннотация. Представлено исследование сущности «справедливой торговли», 
определены основные принципы честного торгового движения и предложены дополнения 
существующей системы принципов. Проанализированы стандарты честной торговли и их 
важность. Выяснены преимущества и возможные угрозы «честной торговли». Приведены 
типы предприятий, занимающихся честной торговлей. Проанализированы перспективы и 
направления развития данного движения в Украине, учитывая специализацию регионов. 

Ключевые слова: честная торговля, социальное движение Fairtrade, принципы 
справедливой торговки, стандарты Fairtrade, Fairtrade Marks. 
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Вступ. У нинішніх умовах господарювання в світі ринкові ціни не завжди 

відображають адекватну вартість виробництва. Беззаперечним залишається той факт, що в 
гуманному суспільстві вартість виробництва об’єктивно повинна включати екологічні та 
особливо соціальні компоненти. Торговельні відносини часто супроводжуються ситуацією, 
коли фермери та працівники на початку виробничого ланцюга отримують мізерну оплату 
своєї праці та/або не отримують інші переваги торгівлі, що свідчить про існування не 
справедливої торгівлі в світі загалом. Особливо поширеною така ситуація спостерігається в 
країнах, що розвиваються, в тому числі, коли мова йде про країни, що експортують банани, 
мед, каву, апельсини, какао, бавовну, сушені та свіжі фрукти і овочі, соки, горіхи і насіння, 
рис, спеції, цукор, чай і вино тощо.  

Справедлива торгівля (з англ. Fair trade) покликана змінювати ситуацію, яка склалася 
за допомогою встановлення партнерства між виробниками та споживачами. В такому 
партнерстві умови чесної торгівлі забезпечують виробникам кращі угоди та покращені умови 
торгівлі, що дає їм можливість позитивно вплинути на рівень свого життя і планувати своє 
майбутнє, в той час як споживачам справедлива торгівля дозволяє знизити рівень бідності в 
світі через їхню щоденну купівлю відповідно помаркованої продукції. 

Розуміння того, що Fair trade є альтернативним підходом до звичайної торгівлі, який 
диктується вимогами сучасних умов господарювання та базується на партнерстві між 
виробниками та споживачами, сприяє економічному розвитку у країнах, що розвиваються і 
зумовлює актуальність дослідження переваг та перспектив такої торгівлі в Україні та світі. 

Аналіз досліджень та постановка завдання. Питання міжнародної торгівлі загалом 
широко розглядається в науковій вітчизняній та світовій літературі, в той час як проблеми 
існування несправедливої торгівлі та шляхи їх вирішення залишаються порівняно 
малодослідженими.  

Автор відомої книги «Справедлива торгівля: Посібник для початківців» Жаклін 
Декарло розглядає чесну торлівлю як позитивну альтернативу бідності, експлуатації людини 
та висвітлює вплив середньостатистичного споживача на глобальну економіку, який здатен 
припинити існуючу несправедливість [1]. Офіційний представник програм католицької 
допомоги в своїй книзі глибоко пояснює основні принципи згаданого руху. 

Питання про те, як глобалізація може реально допомогти країнам третього світу у 
своєму розвитку підняті у праці Джозефа Е. Стігліца та Ендрю Чарлтона  «Справедлива 
торгівля для всіх: Як торгівля може сприяти розвитку» [2]. Автори висунули радикальну 
реалістичну нову модель для управління торгових відносин між найбагатшими і 
найбіднішими країнами. Їх підхід призначений для відкриття ринків в інтересах всіх країн, а 
не тільки самий потужних економік, щоб гарантувати, що торгівля сприяє розвитку. 

Аналізуючи добросовісну торгівлю Давід Ренсом пропонує структурний підхід до 
дослідження цієї тематики [3]. Крім того, вивичаючи розмежування між «вільною» та 
«справедливою» торгівлею, стверджує, що ключовим питанням є не питання про те, чи слід 
регулювати торгівлю [4]. 

50 причин, чому чесна торгівля надає безліч переваг людям та планеті розкрито в 
одноіменній книзі Литвинова М. та Мадлей Дж. Автори стверджують, що справедлива 
торгівля є зростаючим світовим рухом, в якому кожен споживач може зіграти свою роль у 
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поліпшенні та навіть рятуванні життя людей, роблячи глобальну торгівлю кращою для 
бідних людей [5].  

Дерба Міллер у своїй праці «Чесна торгівля» систематизує існуючу світову практику 
добросовісної торгівлі. Автор пропонує різні точки зору на те, наскільки вигідна справедлива 
торгівля для країн, що розвиваються, її потенційний вплив на глобальне потепління, а також, 
чи слід сертифікацію чесної торгівлі розширювати до великих корпорацій [6].  

Гарріет Ламб директор фонду Fairtrade, детально аналізує недосколану вартість 
попиту на дешеві продукти харчування та  демонструє інструменти, що можуть виправити 
дану несправедливість [7].  

Довгий шлях, який чесна торгівля пройшла за останні 20 років описано Боус Джоном, 
який підкреслює важливість забезпечення того, щоб фермери та інші виробники залишалися 
основними бенефіціарами в чесній торгівлі [8]. 

Кейт Браун описує чесну торгівлю як стратегію, якою користуються споживачі, при 
протистоянні моральним протиріччям, пов'язаним із спробами етично купувати продукцію. 
Окрім аналізу ринку справедливої торгівлі, автор також з нової точки зору розкриває 
потенціал ринку чесної торгівлі [9]. 

Незважаючи на достатньо грунтовну теоретико-прикладну основу  досліджень різних 
аспектів «чесної торгівлі», актуальною залишається проблематика дослідження перспектив 
такої торгівлі у світі в цілому та можливостей її активізації в Україні зокрема, зважаючи на 
реальні переваги та можливі недоліки, а також загрози даного соціального руху. 

Метою дослідження, враховуючи наведені аргументи існуючих проблем міжнародної 
торгівлі, є аналіз особливостей, принципів, переваг та недоліків справедливої торгівлі та 
перспектив її розвитку в світі та Україні зокрема.  

Результати дослідження. Останні десятиліття ознаменувались інтенсивним ростом 
інтересу до «чесної торгівлі». В усьому світі, особливо в розвинених країнах спостерігається 
збільшення обсягів продажу товарів під маркою «Fair trade», розширення асортименту 
продукції з таким маркуванням, вдосконалення каналів розподілу тощо. 

Купівля продуктів Fair trade — це потужний спосіб підтримати виробників у країнах, 
що розвиваються. Справедлива торгівля допомагає працівникам та фермерам забезпечити 
собі краще життя, адже ключова особливість «чесної торгівлі» полягає в тому, що товари або 
сировина (наприклад чай, кава, овочі, фрукти, продукція «handmake» тощо) закуповуються 
напряму у виробників, минаючи посередників, що дозволяє фермерам продати товари за 
гідну ціну. Fair trade дозволяє краще оплачувати працю в країнах третього світу, розвивати 
там виробництво й гарантувати етичні стандарти. 

Термін «чесна торгівля» офіційно трактується як торгове партнерство, що базується 
на діалозі, прозорості та повазі, що прагне до більшої справедливості у міжнародній торгівлі. 
Це сприяє сталому розвитку, пропонуючи кращі умови торгівлі та захисту прав маргінальних 
виробників та працівників, особливо в країнах, що розвиваються [10]. 

Погоджуючись з даним визначенням, вважаємо, що торгівля, з врахуванням сучасних 
тенденцій глобалізації, є реально дієвим рушієм скорочення бідності в світі та сприяння 
сталому розвитку, за умови коли вона керується метою створення середовища у якому всі 
виробники матимуть безпечні та стабільні засоби існування, реалізовуватимуть свій 
потенціал і прийматимуть самостійні рішення щодо свого майбутнього. 

Нині в світі є кілька визнаних експертів у сфері справедливої торгівлі, включаючи 
Fairtrade International (раніше — FLO) [11], World Fair Trade Organization (WFTO — Світова 
організація чесної торгівлі) [12], Network of European Worldshops (Мережа європейських 
світових магазинів), Fair Trade Federation (Федерація справедливої торгівлі) [13], компанія 
Fair Trade USA [14], Fairtrade Foundation (Фундація справедливої торгівлі у Великій Британії) 
[15]. 

Необхідною умовою ефективної реалізації чесної торгівлі та нарощення обсягів її 
продажів є дотримання усіма учасниками системи принципів на яких  базується справедлива 
торгівля.  
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Принципи справедливої торгівлі (базові п'ять принципів) були розроблені FLO та 
WFTO як загальне розуміння основ справедливої торгівлі, а саме: доступ до ринків 
маргіналізованих виробників; стабільні та справедливі торгові відносини; розвиток 
потенціалу та розширення можливостей виробників; підвищення обізнаності споживачів; 
справедлива торгівля як «соціальний договір». Вони визначені в «Хартії принципів 
справедливої торгівлі» та затверджені Правлінням FLO та Генеральною Асамблеєю WFTO 
[10]. 

Таким чином, «Хартія принципів справедливої торгівлі» є єдиним міжнародним 
еталоном для чесної торгівлі, який було прийнято Світовою організацією чесної торгівлі 
(WFTO) та Fairtrade International у 2009 році. Вона містить пояснення принципів 
справедливої торгівлі та двох основних напрямів, за допомогою яких ці принципи можуть 
бути реалізовано.  

Світова організація чесної торгівлі визначає розширений перелік з 10 принципів, 
якими чесні торгові організації повинні керуватися, і здійснює моніторинг, щоб забезпечити 
підтримку цих принципів: створення можливостей для економічно незахищених виробників; 
прозорість та підзвітність; справедлива торговельна практика; оплата справедливої ціни; 
забезпечення відсутності дитячої та примусової праці; прихильність до недискримінації, 
рівність між чоловіками та жінками та економічне розширення можливостей жінок та 
свобода асоціації; забезпечення гарних умов праці; забезпечення потенціалоутворення; 
сприяння чесній торгівлі; повага до навколишнього середовища [12].  

Таким чином, як бачимо згадані принципи є основоположними регламентами чесної 
торгівлі, адже в їх сутності зосереджено досвід реалізації справедливої торгівлі. Зі свого 
боку, зважаючи на те, що чесна торгівля являє собою добровільний рух, відповідно 
пропонуємо доповнити наведений перелік засад принципом взаємної відповідальності 
учасників такої співпраці. 

Даний принцип передбачає добровільне вчасне виконання договірних зобов’язань, які 
виникають між сторонами та породжують їхні взаємні права та обов’язки. Втілення такого 
принципу можливо за рахунок більш чіткої координації чесної торгівлі, зазначену роль в 
деякій мірі доцільно відвести органам державної влади, або ж торгово-промисловим палатам, 
які мають значний досвід в сприянні реалізації ініціатив бізнесової співпраці. 

Актуальним вважаємо принцип стимулювання інноваційної діяльності, що полягає в 
зовнішньому заохоченню маргінальних виробників до створення новітніх інноваційних ідей 
та рішень, або ж виробництва традиційних товарів з використанням сучасних технологій. 
Дотримання пропонованих принципів дасть можливість дієво покращити результативність 
чесної торгівлі. 

Варто зазначити, коли товар містить марку «Fairtrade», це означає, що виробники та 
торговці досягли стандартів Fairtrade. Стандарти Fairtrade призначені для подолання 
дисбалансу влади в торговельних відносинах. 

Стандарти Fairtrade встановлюються відповідно до «Кодексу доброї практики ISEAL». 
Цей процес передбачає проведення широких консультацій із зацікавленими сторонами. 
Рішення про стандарти Fairtrade приймаються Комітетом міжнародних стандартів Fairtrade.  

Слід зауважити, що на практиці стандарти застосовуються як до виробників, так і до 
торговців. Стандарти охоплюють основні вимоги, яким виробники повинні відповідати, щоб 
бути сертифікованими, а також вимоги до розвитку, які спонукають виробників до 
постійного вдосконалення та інвестування у розвиток своїх організацій та їх працівників, що 
на наш погляд, свідчить про їх важливість, особливо в нинішніх умовах господарювання. 

Більшість продуктів мають встановлену мінімальну ціну Fairtrade, яку необхідно 
сплачувати виробникам. Крім того, виробники отримують додаткову суму, Fairtrade 
Premium, яку вони можуть інвестувати у свої підприємства.  

Fairtrade Marks − це всесвітньо визнані символи системи Fairtrade. Дані продукти, 
відповідають міжнародним стандартам соціальних, екологічних та економічних стандартів 
Fairtrade. Марки Fairtrade є зареєстрованими товарними знаками, якими володіє та 
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ліцензується Fairtrade International [11]. 
Знак «Fairtrade» можна знайти на асортименті продукції, що налічує понад 27 000 по 

всьому світу, включаючи продукти харчування та напої, одяг, а також ювелірні вироби з 
золота Fairtrade та інших дорогоцінних металів [12].  

Як правило, коли мова йде про «справедливу торгівлю» її сприймають як кращий, 
більш моральний спосіб ведення бізнесу, ніж звичайний підхід до міжнародної торгівлі, 
разом з тим в науковій літературі інколи зустрічаються деякі критичні зауваження, що 
стосуються системи справедливої торгівлі.  

В таблиці 1. Представляємо наше бачення систематизації існуючих переваг та 
можливих недоліків, які характерні чесній торгівлі. 

Таблиця 1  
Сутнісна характиристика переваг та можливих недоліків чесної торгівлі 

Перевага Характеристика Недолік Характеристика 

Інструмент 
боротьби з 

бідністю в світових 
масштабах 

Змінюючи традиційних підхід до торгівлі, 
вибравши Fairtrade, покупці, прихильники, 
підприємства мають можливісь здійснити 

зміни через їх повсякденні дії купівлі 
продукції Fairtrade. Віддалені маргінальні 

громади мають інфраструктуру, яка раніше 
не існувала: школи, електрика та чиста 

вода. 

Надлишок 
сертифікації 

Частка продуктів, 
класифікованих як чесна 

торгівля, фактично 
продавалася на ринках 
справедливої торгівлі, 

достатньою мірою, щоб 
відшкодувати витрати на 

сертифікацію. 

Система що 
створює 

довгострокові 
стабільні 
відносини 

Fairtrade дозволяє забезпечити працівникам 
не лише фінансовий пакет, який гарантує 

виплату їм справедливої заробітної плати, а 
передбачає створення системи, в якій 
відносини, що складатимуться між 

покупцем і виробниками третіх країн, в 
кінцевому підсумку дасть змогу цим 

працівникам та їх спільноті процвітати і 
досягти. 

Збільшення 
нерівності на 

деяких ринках 

Деякі дослідження 
показують, що 

запровадження певних 
стандартів справедливої 

торгівлі може спричинити 
більшу нерівність на деяких 

ринках, де ці жорсткі 
правила неприйнятні для 

конкретного ринку. 
Реалістична та 

позитивна 
альтернатива для 

фермерів та 
виробників у 
країнах, що 

розвиваються 

Справедливий торговий рух 
допомагає викорінювати використання 
дитячої праці в світі, враховує гендерну 

рівність, зменшує боргове навантаження на 
фермерів країн, що розвиваються. 

Невикона-ння 
стандартів 

добросовісної 
торгівлі 

Скарги на невиконання 
стандартів даної торгівлі, а 

виробники, імпортери 
отримують прибуток, 

уникаючи їх. 

Підтримка і захист 
навколи-шнього 

середовища 

Покупці та імпортери продуктів Fair Trade 
віддають перевагу покупці продуктів, 
виготовлених із сировини, що мають 

найменший загальний вплив на 
навколишнє середовище.  

Позитивні 
наміри, але 
насправді  

більше шкоди, 
ніж користі 

Справедлива торгівля 
спотворює місцеві ринки 

шляхом встановлення 
високої ціни на товари лише 

для невеликого відсотка 
виробників. 

Можливий 
гармонійний 
баланс між 

вільною та чесною 
торгівлею 

Баланс між вільною та чесною торгівлею, 
створює гармонію в якій бідні на мікрорівні 

можуть процвітати разом з багатими. 
Зрештою, при щасливій, здоровій робочій 

силі зростає лояльність, власність та 
продуктивність, що в кінцевому підсумку 
піднімається до загального економічного 

зростання нації в цілому. 

«Несуттє-вість» 
для масштаб-

ного зменшення 
бідності 

Чесна торгівля не сприяє 
економічному розвитку 
належним чином, а це 
перешкоджає бідним 

отримати інструменти для 
успішного поліпшення своїх 

фінансових перспектив. 

Джерело: Складено авторами  
 
Разом з тим, враховуючи наведені в таблиці 1 негативні аргументи, вважаємо, що нині 

ведення бізнесу за принципами чесної торгівлі є корисним і ефективним способом гуманної 
торгівлі в світі. 

В науковій літературі встановлено основні типи підприємств що займаються чесною 
торгівлею, що відображено в таблиці 2 [1].  
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Таблиця 2  
Типи підприємств що займаються чесною торгівлею 

Вид діяльності Взаємодія з продуктами fair trade 

Справедливі торгові організації 
(організації fair trade) 

Найвищий ступінь взаємодії 
Еквівалентний обмін 
Глобальні ремесла 

Організації, керовані цінностями Зелена гірська кава 
Проактивний соціально відповідальний 
бізнес 

Starbucks 
Whole Foods 

Захисний соціально відповідальний 
бізнес 

Procter & Gamble 
Найнижчий ступінь взаємодії 

Джерело: DeCarlo Jacqueline [1] 
 
Говорячи статистичними фактами про бізнес середовище, яке формує навколо себе 

чесна торгівля, слід сказати, що зараз існує понад 1,5 мільйона фермерів та працівників 
сертифікованих виробничих організацій Fairtrade.  При цьому, 25 % всіх фермерів та 
працівників − жінки, з них 46 % працює на плантаціях та 22 % − у невеликих фермерських 
організаціях. Крім того, налічується 1210 сертифікованих виробничих організацій у 75 країнах 
[16]. 

Всесвітньо, 40 % усіх виробничих організацій Fairtrade продають більше половини їх 
сертифікованого врожаю на умовах Fairtrade [14]. 

Слід зазначити, окрім бізнесу, впродовж останніх років студентські та шкільні 
колективи також активно працювали над просуванням продукції чесної торгівлі. Зокрема, у 
Великій Британії існує близько 1100 шкіл Fairtrade, які дають школярам початкової та 
середньої школи можливість дізнатися про глобальні проблеми, зокрема, що пов’язані з 
продажем їжі, а також надають інформацію про придбання та використання продуктів Fairtrade 
[15]. 

Залучення церковних організацій було і залишається також невід'ємною частиною 
соціального руху чесної торгівлі. 

Окреслюючи перспективи справедливої торгівлі, слід зазначити, що у світі даний 
громадський рух з кожним роком набирає популярності та доводить ефективність своїх 
результатів на практиці. У США торгівля Fairtrade зросла на 33 % у 2017 році, а кількість 
продуктів зросла майже вдвічі. 2018 рік відзначився позитивним впливом на фермерів та 
працівників, які долучились до даного руху. Продажі Fairtrade у США сягнули майже 5,28 млн 
дол. В глобальному масштабі ця сума перевищила 150 млн дол. у 2017 році [14].  

Вагому частку в економіці більшості регіонів України займає сільськогосподарське 
виробництво. Зокрема, на Волині виробництвом сільськогосподарської продукції займається 
311 підприємств різних форм господарювання. З них понад 71 % становлять господарські 
товариства та приватні підприємства, у власності і користуванні яких знаходилось 84,0 % 
сільськогосподарських угідь. Діючих фермерських угідь налічується 680 [18]. 

Це свідчить про те, що регіон як і власне наша країна спеціалізується на 
сільськогосодарському виробництві. На наш погляд, саме сільське господарство є найбільш 
актуальним нині напрямком для запровадження принципів чесної торгівлі. 

Функціонування аграрного сектору в цілому характеризується екстенсивним 
нарощуванням виробництва продукції, відособленістю товаровиробників та низьким рівнем 
впровадження інновацій, що зумовлює зниження конкурентоспроможності продукції, 
реалізацію продукції за несправедливою ціною, втрату ринків збуту. Власне, для зміни 
ситуації, фермерам слід долучатися до Fair trade, що дасть можливість працювати на прибуток, 
а не на покриття витрат та стимулюватиме розвиток галузі. 

Висновки. Проведене дослідження показало сутність, основні детермінанти успіху та 
тенденції розвитку чесного торговельного руху в світі. Нині Fairtrade охоплює 1,5 млн. чоловік, 
переважно фермерів та працівників, у більш ніж 70 країнах, що розвиваються. Ці тенденції слід 
враховувати при визначенні потенційних можливостей та напрямків активізації чесної торгівлі в 
Україні, зважаючи на спеціалізацію її регіонів. Вважаємо, що сільськогосподарське виробництво 
в першу чергі нині є тим напрямком, в якому слід активно запроваджувати принципи чесної 

441



 

торгівлі в Україні, особливо при збуті продукції за кордон. Отримані результати становитимуть 
основу подальшого дослідження методологічних засад оцінки залежності між ефективністю 
чесної торгівлі та результативністю зменшення бідності в світі. 
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АНАЛІЗ ОСНОВНИХ ПОЛОЖЕНЬ 

ЗАКОНУ УКРАЇНИ «ПРО ДЕРЖАВНО-ПРИВАТНЕ ПАРТНЕРСТВО»  
У КОНТЕКСТІ ЗДІЙСНЕННЯ ЕКОНОМІЧНОЇ РЕФОРМИ 

Анотація. Досліджено основні положення Закону України «Про державно-приватне 
партнерство», які сприяють становленню та розвитку в Україні відносин у сфері державно-
приватного партнерства, соціально-економічних відносин, залученню інвестицій в економіку 
тощо. Зосереджено увагу на нормах цього Закону, які є дискусійними. Запропоновано нові 
норми до цього Закону, а також шляхи удосконалення в Україні відносин у сфері державно-
приватного партнерства. Як емпіричні дані використано матеріали реалізації проектів та 
укладення договорів державно-приватного партнерства, оприлюднені на офіційному веб-
сайті Міністерства економічного розвитку і торгівлі в Україні. 

Акцентовано увагу, що для розвитку економічних відносин і врегулювання відносин у 
сфері державно-приватного партнерства в Україні було ухвалено Закон України «Про 
державно-приватне партнерство». 

Результати дослідження основних положень Закону дали підстави вважати, що 
державні та приватні партнери поєднують повноваження з реалізації соціально важливих 
проектів у різних сферах економічної діяльності на всій території країни (на національному 
рівні) або на деяких територіях України (регіональні або місцевий рівень). Упровадження 
проектів державно-приватного партнерства відповідає вимогам суспільства, суспільство 
отримує кращі продукти та послуги, прискорює будівництво і модернізацію 
інфраструктурних об’єктів, залучення інвестицій в економіку тощо. 

Зроблено висновок про те, що розвиток державно-приватного партнерства в Україні 
потребує вдосконалення положень Закону. Вони повинні бути гнучкими і дозволяти 
співробітництво у різних форматах «державно-приватний партнер». Корисним доповненням 
до чинної системи координації та контролю буде створення спеціального органу на зразок 
того, що функціонує в деяких інших країнах, — Private Finance Initiative. 

Ключові слова: держава, державно-приватне партнерство, розвиток державно-
приватного партнерства в Україні, бізнес, цивільно-правовий договір.  
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АНАЛИЗ ОСНОВНЫХ ПОЛОЖЕНИЙ  
ЗАКОНА УКРАИНЫ «О ГОСУДАРСТВЕННО-ЧАСТНОМ ПАРТНЕРСТВЕ» В 

КОНТЕКСТЕ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ РЕФОРМЫ 
Аннотация. Исследованы основные положения Закона Украины «Об государственно-

частном партнерстве», которые способствуют становлению и развитию в Украине 
отношений в сфере государственно-частного партнерства, а также социально-экономических 
отношений, привлечению инвестиций в экономику и тому подобное. Сосредоточено 
внимание на нормах этого Закона, которые являются дискуссионными. С целью улучшения 
качества норм этого Закона предложены изменения в текст этого Закона, а также пути 
совершенствования в Украине отношений в сфере государственно-частного партнерства. В 
качестве эмпирических данных использовались данные по реализации проектов и 
заключению договоров государственно-частного партнерства, которые обнародованы на 
официальном веб-сайте Министерства экономического развития и торговли в Украине. 

Ключевые слова: государство, государственно-частное партнерство, развитие 
государственно-частного партнерства в Украине, бизнес, гражданско-правовой договор. 

Формул: 0; рис.: 0; табл.: 0; библ.: 15. 
 
Introduction. The development of new and improvement of existing tools for improving the 

competitiveness of the state economy, attraction of investments, relations between the state and 
persons of private law as equal partners and so on is of interest to researchers and practitioners 
starting from the ancient times. 

The importance of the development and support of public-private partnership (hereinafter — 
PPPs) is confirmed by staging events on international and national levels.In particular, during the 9 
—11 of May 2017 in Hong Kong at the International Forum of the United Nations Economic 
Commission for Europe UNECE (UNECE International Forum on people-first PPPs for the 
Sustainable Development Goals) on the topic of «Implementing the United Nations 2030 Agenda 
for Sustainable Development through effective, people-first Public-Private Partnerships» was 
discussed a number of issues due to PPPs [1]. On the 14th of February, 2017 in Kyiv city within the 
project of RI-LINK S2 UA was held roundtable discussion on PPPs and joint technological 
initiatives [2].  

In passing, we note, that there is a positive trend towards formation of PPPs’ agreements in 
Ukraine. In passing, on the state of the 1st of January, 2017 186 projects (154 signed concession 
agreements, 32 agreements on joint activities and 1 PPPs’ agreement) were realized. 

Projects were implemented due to: refuse disposal (112 projects, come out at 60.5 % of total 
amount); collection, purification and distribution of water (37 projects — 20 %), building and / or 
operation of highways, roads, railways, runways at airfields, bridges, road overpasses, tunnels and 
subways, sea and river ports and their infrastructure (16 projects — 8.6 %), production, 
transportation and supply of heat (6 projects — 3.2 %), production, distribution and supply of 
electricity (5 projects — 2.7 %), property management (2 projects — 1.1 %) search, exploration of 
mineral deposits and their extraction (1 project — 0.5 %), tourism, recreation, culture and sport (1 
project — 0.5 %), other (6 projects — 2,9 %) [3]. 

Brief Literature Review. Improving the regulation of agreement-based (binding) 
relationships between entities of public and private law is problematized by researchers from 
ancient times and are still trending nowadays.  

For example, A. Dmitriev and S. Huseeva have justified an approach to classification of 
innovations in PPPs [4], V.Budnyk has developed a methodical approach to reconciling the interests 
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of participants in PPPs [5], Y. Ivanov and V. Tyschenko have suggested an authors approach to 
classification to the regions of Ukraine according to the level of development of knowledge 
economy and potential of PPPs [6], L. Gritsenko and I. Boyarko have established the algorithm for 
reconciling the interests of public and private investors while construction the portfolio of projects 
PPPs [7].The formation and strengthening of PPPs’ relations also are of interest to Bovis C. (2015) 
[8], Hoppe E. & Schmitz P. (2013) [9], Wiater P. (2015) [10], Roehrich, J.K., Lewis, M.A., & 
George, G. (2014) [11], Zaharioaie M. (2012) [12], Slack K., Saved off W.D. (2001) [13], Buse K. 
(2004) [14]. 

However, despite the presence of many scientific papers on PPPs, norms and principles that 
regulate and define the vector of development of legal and economic relations between the state and 
private partners in Ukraine also require additional research to improve them. 

The purpose of the present study is the disclosure of features of PPPs in Ukraine. The main 
objectives of the study are the following: to carry out scientific and practical analysis of the main 
provisions of the Law of Ukraine «On public-private partnership» [15]; to identify obstacles that 
occur in the implementation of the Law of PPPs and to identify solutions. 

Results. It is well known that law and the economy as a social phenomenon interact and 
influence each other. Thus, the absence of law regulations, as well as their imperfections, puts on 
hold economic development, and vice versa — their presence and perfect facilitate the movement of 
the economy forward, lead to development and protection of social and economic relations in the 
state, and so on. In order to develop economic relations and the settlement of relations in the field of 
PPPs in Ukraine the Law of Ukraine «On Public Private Partnership» (hereinafter - the Law) was 
adopted. 

In passing, we note that the «Constitution of Ukraine», the «Commercial and Civil Code of 
Ukraine», Laws of Ukraine «On concessions» and «On Lease of State and Municipal Property», 
«On peculiarities of lease or concession of the Fuel and Energy Complex that are state-owned», 
«On concession for construction and operation of highways», «On peculiarities of lease or 
concession facilities in the field of heating, water and sanitation, which are in municipal property» 
etc, are also the legal basis of regulating of PPPs in Ukraine. In addition, due to law regulations 
several subordinate Laws were adopted. 

According to article 1 of the Law PPPs — is collaboration between public and private 
partners, based on the agreement in the manner established by Law of Ukraine, and which 
corresponds all features of PPPs. 

In other words, the relationship between the parties is fixed in a legal document — agreement, 
which should have features of PPPs, established by the Law. For example prediction of long-term 
relationship (from 5 to 50 years), transfer of risks to the private partner during the process of 
implementation of PPPs, invest in partnership objects by the private partner from sources not 
prohibited by the Law. Based on the content of features of PPPs, provided in the Law, concession 
agreement of joint venture, lease, leasing etc should be take in agreements of PPPs. 

The most widespread in Ukraine and worldwide is public-private partnership agreements by 
which the private partner (concessionaire) acquires rights for construction (reconstruction, 
modernization) and / or management (operation) of the PPPs’ object for some period for the agreed 
fee, carries operational and investment risks, undertakes to maintain, improve, upgrade the object. 
Ownership of the products produced according to concession and improving the object are owned 
by the concessionaire.There can be a concession to objects that already exist (renovation / 
modernization and operation), or can be provided for the construction of objects (the so-called 
«green field projects»). The concession helps to achieve balance of strategic control over the 
business on the basis of a civil agreement and as high as possible economic freedom for PPPs’ 
objects. 

PPPs’ subjects are: public partner (the state of Ukraine, Autonomous Republic of Crimea, 
government agencies and local government) and private partner (legal entities, except state and 
municipal enterprises and individual entrepreneurs). However there can be some private partners in 
agreement and they would be jointly and severally responsible for the obligations under the 
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agreement. However, the Law prevents a joint-stock form and other forms of PPPs which reduces 
the possibility of organizing their introduction. 

PPPs’ objects — are existing objects that are state or municipal property; created or acquired 
objects as a result of the agreement. Transferred PPPs’ objects can’t be privatized. Upon 
termination of the agreement, they return to public partner. 

The article 3 of this Law provides some basic principles of PPPs: equality of partners before 
the Law; non-discrimination of partners’ rights; congruence of partners’ interests for achieving 
mutual benefit; providing of higher effectiveness of activity than in the case of such an activity 
provided by public state without the involvement of private partner; immutability of purpose and 
ownership of PPPs’ objects; recognition of  rights and duties by partners whose are established by 
the Law of Ukraine and are defined by terms of the agreement; fair distribution of risks between the 
partners associated with implementation of the agreement; determining of a private partner on a 
competitive basis, except in cases established by Law. 

However, the list of principles is debatable. For example, the legal status of public and private 
partners is different because the state has the authority and can affect on conditions and 
implementation of agreements as it is guided by social necessity. So, the providing of equality of 
partners is questioned. 

The principle of non-discrimination should be replaced by the principle of non-interference of 
the public partner in economic activity of private partner. In addition, a list of principles should be 
amended by adding the principle of civil control and the principles associated with the additional 
motivation and guarantee to ensure the interests of private partner, since the private partner carries 
out more serious risks than public partner. 

The article 4 of the Law contains a non-exhaustive list of PPPs’ fields. The only exceptions 
are doing business in the fields where the activities, according to the Law, can be provided only by 
state and municipal enterprises and institutions (such as national security, defense companies, etc.). 

To implement PPPs the Law provides governmental support through guarantees, financing 
from the state and local budgets, private partner payments and other payments under the agreement; 
by purchasing by government partner a certain amount of goods (works, services) produced 
(performed, provided) by private partner under the agreement; etc. (Art. 18 of the Law). It is fair to 
say that the Law does not limit the possible sources of investment in PPPs’ development. Applying 
of modern mechanisms for financing of capital projects is rational, in particular forfeiting and 
project financing. Evaluation of financing sources of PPPs shows that the crippling burden of the 
investment costs belongs to private financial institutions. An active involvement of PPPs requires 
legislative improvements to ensure the creditors’ claims, including the use of different types of 
them while carrying out PPPs’ projects: pledge of corporate rights in the project company, 
providing of requirements of the lender by concession, asset-based financing. 

Please note that for foreign private partners who engage in PPPs Ukraine, the national legal 
regime of investment and other economic activity is established, except cases established by the 
Law and applicable international treaties of Ukraine (Art. 19 of the Law). 

Thus, the main advantages of management of PPPs’ projects are based on: 1) for public 
partners: attraction of private investments; diminution of costs from the state budget; engaging of 
experience of private companies; risk sharing; improvement of the effectiveness of infrastructure; 
effective management of state property; creation and saving of jobs; development of dialogue of 
«government business» type; maintenance of control and influence on the overall development 
strategy of the object; facilitation the integration of science, education and production; 
implementation of socially important projects, which was not possible under other conditions; 2) for 
private partners: access to previously closed fields of the economy (housing and utilities 
infrastructure, social field) and to new segments of market; attracting budgetary funds; guarantee of 
return of investments; borrowings under state guarantee; distribution and getting rid of a number of 
risks; positive image; getting feedback in dialogue of «government business» type. 

In other words, the private partner: provides financing, provides an effective management of 
objects, as he has professional experience, introduces new effective methods of work, establishes 
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effective relationships with suppliers and contractors, attracts foreign investors, guarantees 
flexibility and efficiency of decision-making, creates competition for highly skilled workers in the 
labor market.Public partner, acting in accordance with the Law on PPPs, provides the owner 
authority, controls the implementation of the project, provides tax and other incentives and 
guarantees, material and financial resources. 

Analysis of provisions of the Law on guarantees of private partners’ rights proves the 
following: some provisions of the Law are declarative, that is shown in a reference to «the 
procedure established by legal system»; the absence of some mechanisms for implementation of 
some guarantees — this is the case of, in particular, compensatory damages caused by authority; 
thirdly, the Law assumes the immutability of the conditions of civil and commercial legal system, 
that governs property rights and obligations of the parties, however conditions, specified in «tax, 
currency and customs legislation, legislation on licensing « also affect operating results of public 
partner.Accordingly, the resulting quality of this legislative provision is minimal; the basis of 
guaranteeing of rights of private partner, following the example of European countries, should be 
provided by an effective judicial protection of those rights (legal protection of private partners 
requires improvement). In addition, some incorrectness of the Law allows neglecting them to and 
enforcing other Laws. 

Conclusions. Results of the research of basic provisions of the Law give cause to suggest that 
public and private partners combine powers in order to implement socially important projects in 
various fields of economic activity throughout the whole country (national level) or on some 
territories of Ukraine (regional or local level). Implementation of PPPs’ projects meets the 
requirements of society, the public receives better products and services, construction and 
upgrading of infrastructure objects accelerates, is investments are attracting to economy, and so on. 

However, the development of PPPs in Ukraine requires improving of existing regulation in 
following areas: providing of a common vision of PPPs at all levels of government; improving of 
current normative framework in order to remove the gaps in Laws and to provide a simple and 
transparent procedures for cooperation organization; bringing into accordance of the national legal 
framework with the provisions of EU legislation; provisions of Law should be flexible and allow to 
build cooperation in different formats «state — private partner»; elimination of corruption 
component in relations of PPPs; as the Cabinet Ukraine is both a regulator and controller of 
implementation of the agreements of PPPs; it would be wiser to establish a special body in the 
government that functions in foreign countries - Private Finance Initiative. 
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НАПРЯМИ ПОСИЛЕННЯ СОЦІАЛЬНОЇ СПРЯМОВАНОСТІ ОПОДАТКУВАННЯ 
ДОХОДІВ ФІЗИЧНИХ ОСІБ В УКРАЇНІ 

Анотація. Оподаткування доходів фізичних осіб є одним з найбільших секторів 
податкової системи. Механізм його оподаткування поширюється на усіх громадян держави, а 
тому цей податок є дієвим елементом реалізації державної соціальної політики. Однак в 
Україні на сучасному етапі ця функція податку на доходи фізичних осіб не реалізовується. 

Саме тому метою статті стало дослідження чинного в Україні механізму 
оподаткування доходів фізичних і пошук напрямів його вдосконалення з метою посилення 
соціальної спрямованості цього сектору оподаткування. 

Податок на доходи фізичних осіб в Україні відіграє важливу роль у наповненні 
бюджетів різних рівнів. Однак детальне дослідження механізму його функціонування 
виявило низку проблем, що провокують значне соціальне розшарування населення, 
знижують рівень плато- і податкоспроможності громадян і сприяють формуванню високого 
рівня тіньових доходів. Так, у 2010—2016 рр. рівень останні зріс на 22 відсотки. 

Попри, здавалося б, широку базу оподаткування і лояльну ставку податку на доходи 
фізичних осіб, в Україні відзначається низький рівень частки податків на заробітну плату у 
валовому внутрішньому продукті держави, що свідчить про значні обсяги ухилення від 
оподаткування в цій сфері. Зокрема, 2016 року в Україні він становив 5,8 %, у той час як у 
країнах Європи — у середньому 18,6 %. 

Виявлені недоліки сприяли формуванню пропозицій з поліпшення механізму 
оподаткування доходів фізичних осіб. Так, першим кроком названо приведення показника 
неоподатковуваного мінімуму до рівня прожиткового мінімуму. Для посилення соціальної 
функції цього сектору оподаткування слід ввести прогресивну систему ставок податку, 
виходячи з обсягів отримуваних доходів. Наступним стане врахування коефіцієнта сімейного 
оподаткування при визначенні бази оподаткування. На підставі вдосконалення окреслених 
елементів запропоновано механізм поетапного реалізації концепції сімейного оподаткування, 
що має змінити чинну систему оподаткування доходів фізичних осіб. 

Запропоновані вдосконалення сприятимуть оптимізації рівня соціального 
спрямування оподаткування доходів фізичних осіб, підвищенню рівня життя громадян, 
зниженню рівня тіньового сектору і зростанню доходів бюджетів різних рівнів. 
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Ключові слова: податок на доходи фізичних осіб, сімейне оподаткування, 
неоподатковуваний мінімум, прожитковий мінімум, соціалізація оподаткування. 

Формул: 1; рис. 2; табл. 3; бібл. 13. 
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DIRECTIONS FOR IMPROVING THE SOCIAL DIVERSITY OF INCOME TAXATION 

OF PRIVATE INDIVIDUALS IN UKRAINE 
Abstract. Taxation of personal income is one of the largest sectors of the tax system. The 

mechanism of its taxation applies to all citizens of the state and, therefore, this tax is an effective 
element of the implementation of state social policy. However, in Ukraine, at the present stage, this 
function of the personal income tax is not implemented. 

That is why the purpose of the article was to study the current mechanism of taxation of 
personal incomes in Ukraine and to find directions for its improvement in order to strengthen the 
social orientation of this sector of taxation. 

The tax on personal income in Ukraine plays an important role in filling budgets of different 
levels. However, a detailed study of the mechanism of its functioning revealed a number of 
problems that provoke a significant social stratification of the population, reduce the level of 
payment and tax capacity of citizens and contribute to the formation of a high level of shadow 
income. So, the last mentioned increased by 22 per cent in 2010-2016. 

Despite these emingly broad base of taxation and the loyal rate of personal income tax, 
Ukraine has a low share of wage taxes in the gross domestic product of the state. This indicates 
significant volumes of tax evasion in this area. In particular, in 2016 it amounted to 5.8% in 
Ukraine, while its average value in Europe is 18.6 per cent. 

The revealed shortcomings contributed to the formation of proposals to improve the 
mechanism of taxation of individuals’ incomes. Thus, the first step is the reduction of the non-
taxable minimum to the subsistence minimum. In order to strengthen the social function of this 
sector of taxation, a progressive system of tax rates should be introduced, based on the volume of 
received income. Taking into account the coefficient of family taxation in determining the tax base 
will be next. The mechanism of phased implementation of the concept of family taxation is 
proposed on the basis of perfection of the above elements. This should change the current system of 
personal income taxation. 
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Proposed improvements will help to optimize the social level of taxation of individuals’ 
incomes, increase the living standards of citizens, reduce the level of the shadow sector and increase 
the income of budgets of different levels. 

Keywords: personal income tax, family taxation, non-taxable minimum, subsistence 
minimum, socialization of taxation. 

GEL Classification: Н24, Н30 
Formulas: 1; fig.: 2; tabl.: 3; bіbl.: 13. 
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ПУТИ УСИЛЕНИЯ СОЦИАЛЬНОЙ НАПРАВЛЕННОСТИ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ 
ДОХОДОВ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ В УКРАИНЕ 

Аннотация. В современных экономических условиях Украины наблюдается 
значительное расслоение населения по уровню и объему доходов. Данный факт 
свидетельствует о низком уровне реализации социальной политики в государстве, а также о 
превалировании фискальных целей в налогообложении над социальными. 

Проведенные в статье исследования действующего в Украине механизма 
налогообложения доходов физических лиц с позиции усиления его социальной 
направленности и соответствия принципу социальной справедливости позволили 
предложить ключевые моменты оптимизации в данном направлении, а также способствовали 
разработке основ концепции семейного налогообложения с целью его внедрения на 
отечественных просторах. 

Ключевые слова: налог на доходы физических лиц, семейное налогообложение, 
необлагаемый налогом минимум, прожиточный минимум, социализация налогообложения. 

Формул: 1; рис. 2; табл. 3; библ. 13. 
 
Вступ. Оподаткування доходів фізичних осіб є однією з пріоритетних складових 

збалансованої політика держави у соціальному секторі. Підтвердженням цього є прописане в 
Конвенції МОП № 117 «Про основні цілі та норми соціальної політики», де зазначено: 
«…всяка політика повинна, перш за все, спрямовуватися на досягнення добробуту і розвитку 
населення, а також на заохочення його прагнення до соціального прогресу» [1]. 

Проте в Україні, незважаючи на законодавчо встановлене оподаткування доходів 
фізичних осіб і прописаний принцип соціальної справедливості, наразі відсутня цілісна 
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концепція формування соціальної спрямованості даного податку. Хоча, відповідно до статті 
46 Конституції України, «…громадяни мають право на соціальний захист, що включає право 
на забезпечення їм гідного життя, вільного розвитку людини, послідовного підвищення рівня 
життя населення та зниження соціальної нерівності, забезпечення загальної доступності 
основних соціальних благ, перш за все, якісної освіти, медичного і соціального 
обслуговування» [2 ].  

Наведені твердження та існуючі протиріччя підкреслюють актуальність питання 
посилення соціальної ролі податку на доходи фізичних осіб. А тому метою представленої 
статті є окреслення діючого механізму функціонування зазначеного податку та пропозиції 
щодо вдосконалення його елементів з метою посилення соціальної спрямованості останнього 
в умовах все більшого розмежування доходів громадян і верств населення.  

Аналіз досліджень та постановка завдання. Питання соціалізації податків вже 
давно набуло актуальності. Так, важливість соціальної складової оподаткування доходів 
фізичних з позиції гармонізації податків у країнах ЄС підкреслювали S. Skrzypek-Ahmed and 
T. Wołowiec [3]. Необхідність перегляду норм функціонування досліджуваного податку у 
країнах, що розвиваються, з метою спрямування його на зменшення соціальної нерівності 
висвітлюється у напрацюваннях R. Birdand E. Zolt [4]. Вагомий вплив податку на доходи 
фізичних осіб на горизонтальну та вертикальну справедливість в оподаткуванні відзначає 
також H. Šimović [5]. Риторичні питання можливості активізації соціальної справедливості в 
оподаткуванні в цілому піднімали О. Тропіна й О. Гонта [6]. І загалом, слід відзначити той 
факт, що все частіше в економічних і політичних колах різних країн постає питання 
зниження податкового тиску на працівників і підвищення рівня соціалізації податку на 
доходи фізичних осіб. Зокрема, мова щодо цього велася М. Тернбуллом наприкінці 2017 
року перед бізнес-радою Австралії [7].  

Тому даний науковий пошук присвячено висвітленню недоліків чинного в Україні 
механізму оподаткування доходів фізичних осіб та окресленню пріоритетних напрямів 
оптимізації з метою посилення його соціального спрямування. 

Під час дослідження використовувалася низка методів наукового дослідження, 
зокрема: графічний і ретроспективний — під час дослідження рівня приховуваних доходів в 
Україні та вивченні коливань коефіцієнта Джині і частки податків на оплату праці у ВВП; 
порівняння — для співставлення результатів досліджуваної проблеми, отриманих в Україні 
та зарубіжних країнах; абстрактно-логічний — для розробки та формування пропозицій, що 
сприятимуть посиленню соціальної спрямованості в оподаткування доходів фізичних осіб, а 
також висновків проведеного дослідження. 

Результати дослідження. У більшості країн світу дохідна частина бюджету значною 
мірою залежить від надходжень прибуткового податку (податку на доходи фізичних осіб),а 
тому йому надається особливе значення у вирішенні соціальних проблем суспільства. Адже 
соціальна функція податків і соціальна спрямованість механізму оподаткування доходів 
фізичних осіб, спрямовані на перерозподіл суспільного блага, створюють стимули та ресурси 
для досягнення високих життєвих стандартів на основі соціальної рівності та справедливості. 

У той же час, відповідно до чинного податкового законодавства, у вітчизняному 
механізмі оподаткування доходів фізичних осіб не врахована основна особливість цього 
податку — розмір отриманих доходів кожною окремо взятою особою та її 
платоспроможність. Хоча, як зазначалося вище, базисом оподаткування доходів фізичних 
осіб повинні слугувати, насамперед, соціальна функція і соціальна спрямованість, в основу 
яких покладається соціальна справедливість не тільки відносно індивіда, але й сім’ї, як 
єдиного господарюючого суб’єкту. Адже ще А. Сміт дотримувався такої тези, що 
«…справедливість є однією з найбільш важливих принципів оподаткування» [8]. 

Проведені дослідження вітчизняного механізму оподаткування доходів фізичних осіб 
дають змогу стверджувати, що в нині чинному варіанті він не відповідає ні конституційним 
ознаками соціальної держави, ні принципам соціальної справедливості. Тому, з соціально-
економічної точки зору, стимулюючий ефект від запровадження уніфікованої шкали 

455



 
 
оподаткування доходів для всіх верств фізичних осіб, без врахування розміру самих доходів, 
призводить до того, що високооплачувані платники мають преференцію в оподаткуванні, а 
сам ефект зниження податків вельми обмежений. Таким чином зниження податкового 
навантаження відобразилося лише відносно платників з високим рівнем доходів, не 
вплинувши в цілому на основну масу платників податку. А в цілому такий підхід не 
відповідає постулатам соціальної справедливості й унеможливлює ефективну соціальну 
спрямованість оподаткування, що призводить до посиленого розшарування суспільства та 
ухилення від оподаткування. 

Доказами цього слугує показник рівня тіньової економіки, фактично — рівень 
приховуваних доходів населення, за методом «Витрати населення-роздрібний 
товарооборот», удосконалений шляхом врахування показників надання «тіньових» 
комерційних послуг і включення обсягу продажу домогосподарствами сільськогосподарської 
продукції на неформальних ринках, і диференціація доходів домогосподарств за 
коефіцієнтом Джині (рис. 1). 

 
Рис. 1. Рівень приховуваних доходів населення і розподіл доходів домогосподарств за індексом Джині 

в Україні у 2010—2016 рр., % 
Джерело: [9;10] 
 
Також проведене дослідження щодо адміністрування податку на доходи фізичних осіб 

відповідно до нині чинного Податкового кодексу України свідчить про складність і 
незручність при його обчисленні. Так, низка складових алгоритму з обчислення цього 
податку призводять до численних арифметичних дій при обрахуванні. Це, зокрема, прив’язка 
до мінімальної заробітної плати та прожиткового мінімуму станом на початок року та 
складна система надання податкової соціальної пільги, що потребує додаткових офіційно 
підтверджених документів на право її застосування. При цьому податковий агент 
«бухгалтерія роботодавця» не несе жодної відповідальності за представлені документи. 
Відтак виявити порушення в наданих документах можливо лише при документальних 
перевірках зі сторони фіскальних органів. А внаслідок того, що наразі на документальні 
перевірки окремих суб’єктів господарювання накладено мораторій, то мають місце численні 
порушення уданій сфері. Аналогічна ситуація спостерігається і при застосуванні податкової 
знижки, обчисленої за даними річної Декларації про доходи фізичної особи. З огляду на 
такий підхід можна зробити висновок, що в Україні в даному секторі оподаткування має 
місце орієнтація переважно на фіскальну функцію, внаслідок чого і порушується принцип 
соціальної справедливості.  

Суттєвим недоліком оподаткування фізичних осіб в Україні є відсутність 
неоподаткованого мінімуму, на відміну від низки країн світу, де такий показник неодмінно 
присутній. При цьому зарубіжним досвідом вважається правомірним і навіть необхідним 
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прирівнювання згаданого показника до реального прожиткового мінімуму, необхідного 
індивіду для нормальної життєдіяльності.  

Зважаючи на вищеозначене, вважаємо, що реформування оподаткування доходів 
фізичних осіб в Україні слід розпочати, в першу чергу, з введення в означений механізм 
оподаткування показника неоподатковуваного мінімуму, який би відповідав прожитковому 
мінімуму, розрахованому на початок кожного фінансового року. При цьому його слід 
використовувати не лише при формуванні системи відрахувань, пільг і податкових кредитів, 
а й, за прикладом зарубіжних країн, в якості основного вирахування з сукупного доходу. Це 
правило випливає з принципу оподаткування податком «чистого» доходу, до якого не 
входить сума в мінімальному розмірі, що необхідна на підтримку здоров’я і життєдіяльності 
громадян.  

Ще одним спірним моментом у вітчизняному оподаткуванні доходів фізичних осіб є 
застосування єдиної ставки податку до різних за обсягом доходів, що також не 
податкоспроможність платника. Вирішити цю проблему можливо тільки при впровадженні 
системи прогресивного оподаткування, оскільки величина відрахувань за сучасного 
методичного підходу обчислення досліджуваного податку економічно не обґрунтована та не 
має істотного стимулюючого значення для платника податків, а відтак — не забезпечує 
належну диференціацію споживання.  

Зарубіжний досвід оподаткування доходів фізичних осіб свідчить про позитивні 
тенденції застосування прогресивного оподаткування, за допомогою якого можливо 
здійснити перерозподіл благ, спрямувати ресурси на реалізацію програми соціальної 
підтримки населення, оскільки за рахунок підвищених ставок оподаткування доходів, 
особливо в частині надприбутків, забезпечується соціальна програма держави. Тому 
вважаємо, що, з огляду на специфіку української економіки, необхідно повернутися до 
застосування прогресивного механізму оподаткування доходів фізичних осіб, завдяки якому 
буде знято навантаження з соціально незабезпечених верств населення. Як доказ – низька 
частка податків з оплати праці у ВВП України в порівнянні з показниками окремих 
європейських держав (рис. 2). 

 
Рис. 2. Динаміка частки податків на оплату праці у ВВП країн Європи й України у 2010-2016 рр., % 
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запровадженні прогресії в ставках цього податку через встановлення вищої ставки до 
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найвищих доходів, виходячи з об’єктивної величини неоподатковуваного мінімуму, 
прирівняного до прожиткового мінімуму. Пропонована шкала ставок представлена у табл.1. 

 
Таблиця 1 

Запропонована прогресивна шкала ставок податку  
з доходів фізичних осіб в Україні 

№ з/п Обсяг доходу Ставка податку, % 
1. Не перевищує один прожитковий мінімум Не оподатковується 
2. До 10 прожиткових мінімумів 18% 
3. Від 10 до 15 прожиткових мінімумів 20% 
4. Від 15 до 20 прожиткових мінімумів 30% 
5. Більше 20 прожиткових мінімумів 40% 

Джерело: розроблено авторами 
 
Проте застосування прогресивного оподаткування доходів фізичних осіб потребує 

створення правових інструментів для контролю за доходами платників податків і особливо 
— їх витрат за здійсненими операціями. Ефективним методом боротьби з ухиленням від 
сплати податків є використання системи контролю щодо відповідності витрат на споживання 
фізичних осіб рівню їх доходів, що ґрунтується на використанні непрямих методів оцінки 
доходів платника податку на основі їх витрат і узагальнених показниках способу життя. 
Прототипом для її формування може стати досвід Франції, де створена розгалужена система 
попереднього відбору декларацій фізичних осіб для більш детальної перевірки. Вона 
базується на тісній співпраці фіскальних органів, митниці, жандармерії, спецслужб, а також 
найбільших державних компаній — «Газ де Франс», «Електрисите де Франс» тощо. 
Фіскальні органи мають доступ до інформаційної бази комерційних банків, одержуючи 
відомості про всі відкриті рахунки та переказ великих грошових сум. У їх розпорядженні є 
бази даних про всі угоди з нерухомістю, транспортними засобами, антикваріатом, 
коштовностями тощо. Така система дає змогу, з одного боку, цілеспрямовано виявляти 
ймовірних порушників податкового законодавства і кандидатів для посиленого контролю 
декларацій, а з іншого — створює передумови невідворотності покарання за податкові 
правопорушення.  

Відтак, зважаючи на пропонований зарубіжний досвід, практичне значення має 
застосування шкали оцінки доходів, завдяки якій фіскальні органи зможуть безпосередньо 
обчислювати податок за умови неподання фізичною особою декларації, а також проводити 
звірку заявлених доходів, що дасть змогу істотно посилити контроль за представленими 
платником податку даними.  

У зарубіжних країнах впродовж тривалого періоду успішно застосовується сімейне 
оподаткування, яке дає можливість раціонально та справедливо оподатковувати доходи 
фізичних осіб з врахуванням кількості дітей, їх віку, утримання дітей-інвалідів тощо. Така 
система оподаткування доходів фізичних осіб дає змогу максимально реалізувати принцип 
справедливості, враховуючи особливості кожної конкретної сім’ї як платника податків. В 
умовах існуючої соціально-економічної ситуації в Україні, безробіття та соціальної 
незахищеності більшої частини населення, впровадження практики сімейного оподаткування 
могло б забезпечити справедливий перерозподіл податкового навантаження між платниками 
з різним складом сімей і потребами. При цьому максимальний податковий ефект (економія) 
використання практики сімейного оподаткування може бути досягнута шляхом обчислення 
оподатковуваного доходу сімей з різними доходами, особливо при наявності в сім’ї 
непрацездатних (пенсіонери, інваліди, діти) та малозабезпечених членів сім’ї.  

Тому на етапі реформування чинного законодавства, перш за все, необхідна розробка 
концепції розвитку сімейного оподаткування, яка повинна враховувати як загальносвітовий 
досвід, так і специфічні особливості державної системи України. Відтак перехід до 
повноцінного сімейного оподаткування повинен здійснюватися поетапно, шляхом 
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проведення ряду заходів, що стосуються зміни законодавства і механізму справляння 
податку (табл. 2).  

Таблиця 2 
Етапи реалізації концепції сімейного оподаткування 

Етап Передбачувані заходи 

І 

- запровадження часткового спільного оподаткування доходів подружжя; 
- визначення умов, за наявності яких подружжя має право вибирати спільне оподаткування; 
- розробка та впровадження «сімейної» податкової декларації; 
- запровадження порядку сплати податку протягом року (за участю податкових агентів або без їх 
участі) та його коригування після закінчення року (при наданні соціальних і майнових податкових 
відрахувань); 
- впровадження порядку індексації відрахувань на рівень інфляції; 
- вдосконалення переліку необхідних сімейних витрат і умов, за яких вони враховуються як 
зменшення оподатковуваної бази. 

ІІ перехід неоподатковуваного мінімуму при обчисленні податку до реального розміру прожиткового 
мінімуму  

ІІІ 

- запровадження порядку приєднання членів сім’ї і матеріально залежних осіб до подружжя; 
- встановлення умов приєднання осіб до подружжя відповідно до підтверджуючих документів; 
- розробка та впровадження системи збору, зберігання, обміну інформацією щодо групи осіб, що 
об’єднуються з метою оподаткування; 
- модифікація спільної декларації; 
- внесення змін у законодавство з порядку застосування відповідальності за податкові 
правопорушення. 

IV 

- запровадження порядку спільного оподаткування сім’ї шляхом встановлення кола осіб, які 
належать до членів сім’ї  і умов їх об’єднання з метою оподаткування, спираючись на сімейне 
законодавство; 
- встановлення переліку загальних (сімейних) витрат, що підлягають відрахуванню з доходів сім’ї 
при визначенні бази оподаткування; 
- встановлення ставок оподаткування залежно від кількісних і інших характеристик сім’ї. 

Джерело: розроблено авторами 
 
У таблиці 3 представлена пропонована шкала коефіцієнтів сімейного оподаткування, 

основним призначенням якої є виявлення фактичної здатності окремого платника до сплати 
податку, враховуючи його сімейний стан і кількість непрацездатних осіб, що перебувають на 
його утриманні. Застосування системи сімейних коефіцієнтів має своїм результатом 
зниження податкового тягаря на окрему сім’ю. 

Таблиця 3 
Запропонована шкала коефіцієнтів сімейного оподаткування доходів фізичних осіб  

Статус Коефіцієнт 
Сім’я без дітей (самотні особи) 1,0 
Сім’я на утриманні якої одна дитина 1,1 
Сім’я на утриманні якої двоє дітей 1,2 
Сім’я на утриманні якої троє дітей 1,3 
Сім’я на утриманні якої більше трьох дітей 1,4 
Сім’я на утриманні якої одна дитина інвалід до 18 років 1,5 
Сім’я на утриманні якої двоє дітей інвалідів до 18 років 1,6 

*запропоновано авторами  
 

Таким чином, методика розрахунку набуде наступного вигляду: 

ПДФО = (Д − НМ × К) × Сп, де                                            (1) 

ПДФО — сума податку на доходи фізичних осі; 
Д — сума нарахованого доходу; 
НМ — сума неоподатковуваного мінімуму, що вираховується з нарахованого доходу; 
К — коефіцієнт, що застосовується до платника відповідно особливостей його сім’ї; 
Сп — ставка податку, визначена відповідно до обсягу доходу. 
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Застосування наведених коефіцієнтів дозволяє максимально врахувати сімейний стан 
та особливості платника податків. При рівному сукупному доході сума сплачуваного податку 
буде нижче для сім’ї, що має дітей. Передбачуваний порядок обчислення податку 
забезпечить скорочення величини зобов’язань для сім’ї, що має суттєві відмінності в обсягах 
одержуваних доходів.  

Висновки. Нині у світі все більшої гостроти набуває проблема посилення соціальної 
спрямованості оподаткування, особливо — у сфері оподаткування доходів фізичних осіб.  

В Україні ця проблема є однією з найгостріших, адже, як показало проведене 
дослідження, з 2010 р. по 2016 р. частка тіньових доходів населення зросла з 34 % до 56 %, а 
коефіцієнт Джині — з 24,8 % до 25,0 % відповідно. Все це свідчить про недосконалість 
існуючої системи оподаткування доходів фізичних осіб, а основними її причинами є, перш за 
все, відсутність показника неоподатковуваного мінімуму, що мав би виконувати основну 
регулюючу та соціальну роль, а також недоцільність застосування пропорційної ставки 
податку в умовах, що нині склалися в Україні. Саме означені проблеми призвели до того, що 
частка податків на оплату праці в Україні становила у 2010 р. 4,7 % і в 2016 р. — 5,8 %, в той 
час як середні значення у зазначені періоди по досліджуваних країнах Європи фіксувалися на 
рівні 17,8 % та 18,6 % відповідно. 

Тому одним з пріоритетних напрямів посилення соціальної спрямованості 
оподаткування доходів фізичних осіб в Україні вважаємо поетапне запровадження системи 
сімейного оподаткування. Передумовою її впровадження має стати розробка науково 
обґрунтованого рівня неоподатковуваного мінімуму, який повинен прирівнюватися до 
показника прожитого мінімуму. Наступним кроком має стати введення прогресивної шкали 
ставок податку та врахування при обчисленні бази оподаткування сімейного коефіцієнту. 

Перехід до сімейного оподаткуванню з використанням показника неоподатковуваного 
мінімуму в рамках реформування оподаткування доходів фізичних осіб дасть змогу 
збалансувати обсяги соціальної допомоги і виплат, розширить можливості фізичних осіб 
щодо використання соціальних і майнових податкових відрахувань, а також забезпечить 
підвищення рівня життя населення та зростання надходжень від оподаткування доходів 
фізичних осіб до бюджетів різних рівнів. 

Окрім зазначеного, запропонований підхід сприятиме посиленню соціального 
спрямування податку на доходи фізичних осіб, а запровадження механізму  спільного 
(сімейного) оподаткування сприятиме усуненню низки недоліків чинної системи 
оподаткування доходів фізичних осіб. 
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the behavioral strategies of personnel of Ukrainian and Mongolian enterprises in the process of 
cross-cultural interaction. The aim of this study is to identify, compare and analyze behavioral 
strategies of the personnel that are typical of representatives of Ukrainian and Mongolian 
enterprises in the process of cross-cultural interaction as a precondition for the effective 
development of the enterprise. To determine the behavioral strategy of personnel in the process of 
cross-cultural interaction, a methodical approach based on the questionnaire “Types of ethnic 
identity” was used. As a result of the research it was revealed that the personnel of Ukrainian 
enterprises adhere to the behavioral strategy of “intermediaries”, and the personnel of Mongolian 
enterprises adhere to three different categories of behavioral strategies (“intermediaries”, 
“nationalists” and “ethnophobia’s neurotics”). As a result of the study, it was determined that the 
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positive level, since almost half of the personnel is not ready to carry out the process of cross-
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Анотація. Представлено результати дослідження щодо визначення, порівняння та 
аналізу поведінкових стратегій персоналу, які притаманні представникам українських і 
монгольських підприємств у процесі крос-культурної взаємодії. Метою нашого дослідження 
є визначення, порівняння та аналіз поведінкових стратегій персоналу, які притаманні 
представникам українських і монгольських підприємств у процесі крос-культурної взаємодії 
як передумови ефективного розвитку підприємства. Для визначення поведінкової стратегії 
персоналу в процесі крос-культурної взаємодії використаний методичний підхід, заснований 
на опитувальнику «Типи етнічної ідентичності». У результаті дослідження виявлено, що 
персонал українських підприємств дотримується поведінкової стратегії «посередників», а 
персонал монгольських підприємств — трьох різних категорій поведінкових стратегій 
(«посередники», «націонали» і «невротики-етнофобії»). 

У результаті дослідження визначено, що персонал проаналізованих українських 
підприємств у порівнянні з персоналом монгольських підприємств має більш позитивну 
етнічну ідентичність, яка свідчить про готовність до крос-культурної взаємодії. Персонал 
українських підприємств потребує лише в надання додаткової інформації про ту культуру, з 
представниками якої буде проходити взаємодія. У той час як лише частина персоналу 
монгольських компаній (60 %) готова до крос-культурної взаємодії та проявляє відповідну 
поведінкову стратегію, а 35 % персоналу не готові до крос-культурної взаємодії, при цьому 5 
% персоналу взагалі ще не визначилися зі своєю поведінковою стратегією у процесі крос-
культурної взаємодії. Тобто персонал проаналізованих монгольських підприємств потребує 
проведення додаткових тренінгів і навчання в контексті крос-культурного менеджменту 
щодо підвищення етнічної ідентичності та доведення її до позитивного рівня, оскільки 
майже половина персоналу не готова здійснювати процес крос-культурної взаємодії. 
Результати проведених досліджень можуть стати одним із ключових аспектів для розробки 
практичних рекомендацій щодо розроблення стратегії ефективного розвитку цих 
підприємств з урахуванням особливостей поведінки персоналу у процесі крос-культурної 
взаємодії. 

 
Ключові слова: персонал, підприємство, Україна, Монголія, поведінкова стратегія, 

крос-культурний менеджмент, крос-культурна взаємодія, етнічна ідентичність, розвиток 
підприємства. 
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ПОВЕДЕНЧЕСКИЕ СТРАТЕГИИ ПЕРСОНАЛА  

В ПРОЦЕССЕ КРОСС-КУЛЬТУРНОГО ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ  
КАК ПРЕДПОСЫЛКА ЭФФЕКТИВНОГО РАЗВИТИЯ ПРЕДПРИЯТИЯ:  

УКРАИНА И МОНГОЛИЯ 
Аннотация. Представлены результаты исследования по определению, сравнению и 

анализу поведенческих стратегий персонала, которые присущи представителям украинских и 
монгольских предприятий в процессе кросс-культурного взаимодействия. Для определения 
поведенческой стратегии персонала в процессе кросс-культурного взаимодействия использован 
методический подход, основанный на опроснике «Типы этнической идентичности». В 
результате исследования выявлено, что персонал украинских предприятий придерживается 
поведенческой стратегии «посредников», а персонал монгольских предприятий — трех 
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различных категорий поведенческих стратегий («посредники», «националы» и «невротики-
этнофобы»). 

Ключевые слова: персонал, предприятие, мультинациональная компания, Украина, 
Монголия, поведенческая стратегия, кросс-культурный менеджмент, кросс-культурное 
взаимодействие, этническая идентичность, развитие компании. 

Формул: 0; рис.: 1; табл.: 0; библ.: 14. 
 
Introduction. At the current stage of the development of the world economy and of the 

processes of globalization, one of the most important spheres of life of modern society is cross-cultural 
interaction, as the process of interaction between representatives of different cultures. Unlike inner 
cultural interaction, cross-cultural interaction has a number of features associated with changing the 
cultural patterns of the participants in the interaction or adapting them to the patterns of another culture. 
It is challenging to manage this process and it is very difficult to predict its formation and development. 

Literature review. Research of the process of cross-cultural interaction in the context of cross-
cultural management has been conducted by such foreign scientists as J. Berry [1], M. Bond [2], S. 
Bochner [3], M. Brewer и D. Campbell [4], A. Grishina, A. Zelenov and S. Lunin [5], J. Deschamps 
and W. Doise [6], G. Soldatova [7], A. Tatarko and N. Lebedeva [8], D. Taylor and F. Moghaddam [9], 
W. Stephan and C. Stephan [10]. In the works of these scientists, the socio-psychological factors which 
influence tolerance and identity (as the basic characteristics of personnel readiness for cross-cultural 
interaction) have been studied. It made it possible to identify and describe a variety of psychological 
factors that determine the effectiveness of cross-cultural interaction. However, despite the large number 
of studies in this sphere, the phenomenon of cross-cultural interaction has not been adequately studied in 
the context of cross-cultural management, since behavioral strategies in the process of cross-cultural 
interaction are not sufficiently considered. 

The problem statement. The aim of this study is to identify, compare and analyze behavioral 
strategies of the personnel that are typical of representatives of Ukrainian and Mongolian enterprises in 
the process of cross-cultural interaction as a precondition for the effective development of the enterprise. 

Research results. According to A. Solodka [11], a theoretical analysis of the nature of cross-
cultural interaction indicates that participants in such interaction should have certain characteristics that 
will facilitate its effective implementation. That is why it is possible to assert that effectiveness of the 
process of cross-cultural interaction depends on the personal characteristics of participants (readiness for 
the implementation of cross-cultural interaction). N. Lebedeva and A. Tatarko [8] state that studies of 
cross-cultural interaction are always closely connected with the issues of ethnic tolerance and identity. 
Therefore, on the basis of the provisions of Berry's [1] concept of psychological nature of ethnic 
tolerance and its role in regulating the activity of a social group and on the results of the research, N. 
Lebedeva [12, p. 33] argues that the positive ethnic identity is the basis of the ethnic tolerance and 
readiness for cross-cultural interaction. Also in the study of the multiculturalism hypothesis in Canada 
[1] it was found out that only the confidence in one's own positive identity gives impetus to a culture 
bearer for respecting other cultural groups and manifesting readiness for cross-cultural interaction. On 
the basis of the fact that positive group identity leads to tolerance, and the threat of losing this identity 
leads to intolerance and ethnocentrism, it was concluded [1] that the preservation of the identity of 
cultural groups depends on the level of their ethnocentrism, since the main reason for its preservation as 
a cultural group is the presence of tolerance in the group. 

Thus, to determine the behavioral strategy of personnel in the process of cross-cultural 
interaction, first it is necessary to assess the personnel readiness for this process on the basis of an 
integrated assessment of ethical identity and tolerance as the main characteristics of readiness for the 
process of cross-cultural interaction. 

One of the most universal methodological approaches to the integrated assessment of ethnic identity 
and tolerance, which combines the emic approach and the etic approach, and therefore corresponds to the 
conceptual framework of research in the context of cross-cultural management [13], is the approach based on 
the questionnaire “Types of ethnic identity”, which was developed by G. Soldatova and S. Ryzhkova [7] 
with the aim of diagnosing ethnic self-awareness and its transformation under the conditions of cross-cultural 
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tension. Therefore, this methodical approach is used in this study to determine the behavioral strategy of 
personnel in the process of cross-cultural interaction. According to G. Soldatova [7], the main advantage of 
this methodical approach is the use of the ethnocentrism scale, on the basis of which types of ethnic identity 
are determined. This scale of ethnocentrism includes a continuum of types of identity with different quality 
and degree of manifestation of ethnic tolerance and allows to determine the main types of ethnic identity of 
the respondents. All types of ethnical identity that correspond to a given scale of ethnocentrism from 
hypoidentity to hyperidentity are shown in Fig. 1. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig. 1. Types of ethnic identity according to the scale of ethnocentrism 
 
The dominant types of ethnic identity for a particular respondent are those types of ethnic 

identity that have a higher or high level of manifestation (according to the corresponding type of 
ethnic identity), while the respondent can simultaneously be dominated by several types of ethnic 
identity. On the basis of the results of determining the dominant types of ethnic identity, behavioral 
strategies corresponding to respondents in the process of cross-cultural interaction are identified. 

According to this methodological approach [14] hypoidentity corresponds to the following 
types of ethnic identity: 1) ethnonihilism is the extreme form of hypoidentity, which is a departure 
from one's own cultural (ethnic group) and the search for stable socio-psychological niches 
according to another (not an ethnic criterion); 2) ethnic indifference is the dilution of ethnic identity, 
expressed in the uncertainty of ethnicity, the irrelevance of ethnicity; 3) norm (positive ethnic 
identity) is a combination of a positive attitude towards one's own culture with a positive attitude 
towards other cultures. In a cross-cultural environment, a positive ethnic identity has a character of 
norm and is inherent in the majority of representatives of cultures. This is such an optimal balance 
of tolerance in relation to one's own and other cultural groups, which makes it possible to consider 
its presence, on the one hand, as a condition for the independent and stable existence of a cultural 
group, and on the other hand, as a condition for effective cross-cultural interaction in a cross-
cultural environment. 

Also according to this methodical approach [14] hyperidentity corresponds to the following 
types of ethnic identity:1) ethnoegoism is a relatively lenient manifestation of hyperidentity, can be 
expressed at the verbal level as a result of perception through the lens of the construct “my people”, 
but it can also suggest tension and irritation in communicating with representatives of other cultural 
groups or recognizing for their people the right to solve problems at other people’s expense; 2) 
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ethnoisolationism is a deeper manifestation of hyperidentity, expressed in conviction of the 
superiority of its culture, recognition of the need to “cleanse” the national culture, negative attitudes 
towards inter-ethnic marriages, xenophobia; 3) ethnophanatism is extreme form of manifestation of 
hyperidentity, “national fanaticism”, readiness to take any action for the sake of the interests of 
one's own culture, even use ethnic “purges”, deny representatives of other cultures the right to use 
resources and social privileges, recognize the priority of ethnic rights over human rights, 
justification of any victims in the struggle for the welfare of their culture and people. 

Within the framework of this research, a survey of personnel of Ukrainian and Mongolian 
enterprises in the service sector (60%) and intellectual production (40%) was conducted using a 
methodical approach based on the questionnaire “Types of ethnic identity” [7]. In general, the total 
number of respondents was 50 people, 50% of them was personnel of Ukrainian enterprises and 
50% was of the personnel of Mongolian enterprises. Representatives of all levels of management of 
the studied enterprises participated in the survey: 7% were top management, 43,7% — middle 
management and 49,3% — management of the lowest level of enterprises. 

According to the results of the survey, the dominant types of ethnic identity of the personnel 
of the studied Ukrainian and Mongolian enterprises have been identified. The following dominant 
types of ethnic identity are inherent in the personnel of Ukrainian enterprises: 90% of the personnel 
of Ukrainian enterprises are characterized by a positive ethnic identity (norm), while 35% of the 
personnel of Ukrainian enterprises also have a predominance of ethnic indifference, and 10% of 
personnel is uncertain. However, this group of personnel has an average level of manifestation of 
positive ethnic identity (norm). One can conclude that the dominant types of ethnic identity in the 
personnel of Ukrainian companies are only positive ethnic identity (norm) and ethnic indifference. 
Other dominant types of ethnic identity have not been revealed. 

Mongolian enterprises have the following dominant types of ethnic identity: for 55% of the 
personnel of Mongolian enterprises, a positive ethnic identity (norm) is characteristic, while 5% of 
the personnel of Mongolian enterprises also has a predominance of ethnic indifference, 5% of 
personnel is dominated by ethnonigilism, 10% ethnoegism and 15% have ethnophanatism.  

According to the methodological approach [7] based on the results of determining the 
dominant types of ethnic identity, and within the framework of this study, types of behavioral 
strategies have been identified in the process of cross-cultural interaction. These types are inherent 
in the personnel of the studied Ukrainian and Mongolian enterprises. 

The first group of categories of behavioral strategies of personnel in the process of cross-
cultural interaction are “intermediaries”, which are divided into the following types: 1) active 
“intermediaries” (with the domination of only a positive ethnic identity) is a category of people who 
are determined to develop positive relationships with representatives of other cultures and better fit 
a foreign cultural environment. It is for this category that ethnic tolerance and readiness for cross-
cultural interaction are characteristic. As G. Soldatova and S. Ryzhova [14] note, with the 
dominance of active “intermediaries” in the group, there is a significant psychological potential for 
curbing the growth of cross-cultural tension and activating various cross-cultural contacts; 2) 
passive “intermediaries” (with the dominance of both positive ethnic identity and ethnic 
indifference or only ethnic indifference) is a category of people who do not specifically avoid cross-
cultural interaction and shows calmness and a positive attitude in the process of cross-cultural 
interaction. However, when problems arise in the process of cross-cultural interaction, they try to 
get rid of activities related to the cross-cultural environment. 

The second group of categories of behavioral strategies in the process of cross-cultural 
interaction is the “nationalists”. As G. Soldatova and S. Ryzhova [14] note, “nationalists” strive 
much less than “intermediaries” for the development of positive relations in the process of cross-
cultural interaction. They have ethnic intolerance, they are irritated when communicating with 
representatives of other cultures, do not seek to maintain and develop cross-cultural relations. 
“Nationalists” are also divided into two types: 1) active “nationalists”, with the dominance of only 
hyperidentity (ethnoegoism and (or) ethno-isolationism or (and) ethnophanatism); 2) passive 
“nationalists”, with the simultaneous domination of hyperidentity (ethnoegoism and (or) ethno-
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isolationism and (or) ethnophanatism) and positive ethnic identity, or both hyperidentity and ethnic 
indifference, or both hyperidentity, positive ethnic identity and ethnic indifference. 

The key difference between active and passive “nationalists” is the more aggressive 
behavior of active “nationalists” who are capable of initiating a cross-cultural conflict, while 
passive “nationalists” do not show this ability and can only support active “nationalists” if they are 
in a situation of cross-cultural conflict. 

The third category of behavioral strategies in the process of cross-cultural interaction is 
“ethnophobia’s neurotics”, which apart from ethnophobia, is characterized by a sharp deformation 
of the structure of ethnic identity and a mixture of different trends in its transformation. 

The personnel of Ukrainian enterprises have the following behavioral strategies related to 
the first category of behavioral strategies in the process of cross-cultural interaction: 90% of 
personnel is active “intermediaries” and 10% of personnel is passive “intermediaries”. 

The following behavioral strategies pertaining to the first group of categories of behavioral 
strategies in the process of cross-cultural interaction are inherent to the personnel of Mongolian 
enterprises: 55% of the personnel is active “intermediaries” and 5% of the personnel is passive 
“intermediaries”. However, the personnel of Mongolian enterprises also have behavioral strategies 
related to the second group of categories of behavioral strategies in the process of cross-cultural 
interaction, namely: 25% of the personnel is active “nationalists” and 10% of the personnel is passive 
“nationalists”. Also among the personnel of Mongolian enterprises there is a third category of 
behavioral strategies in the process of cross-cultural interaction — “ethnophobia’s neurotics” (5%). 

Conclusions. Thus, as a result of this study, the behavioral strategies of the personnel that 
are characteristic of representatives of Ukrainian and Mongolian enterprises in the process of cross-
cultural interaction have been identified, compared and analyzed. In general, the personnel of 
Ukrainian enterprises adhere to the behavioral strategy of “intermediaries”, and the personnel of 
Mongolian enterprises adhere to three different categories of behavioral strategies (60% 
“intermediaries”, 35% “nationalists” and 5% “ethnophobia’s neurotics”). This indicates that the 
personnel of the studied Ukrainian enterprises are ready for the process of cross-cultural interaction 
and only need to provide additional information about the culture with which representatives will 
interact. And the personnel of the studied Mongolian enterprises need to conduct additional 
trainings and training in the context of cross-cultural management to increase the level of ethnic 
identity and make it positive, since 40% of personnel is not ready to carry out the process of cross-
cultural interaction. 

As a result of the study, it was determined that the personnel of the studied Ukrainian 
enterprises in comparison with the personnel of the Mongolian enterprises has a more positive 
ethnic identity that indicates readiness for cross-cultural interaction. The personnel of Ukrainian 
enterprises only require additional information about the culture of the representatives of which 
they will be interacting. While only part of Mongolian personnel (60%) is ready for cross-cultural 
interaction and has an appropriate behavioral strategy, 35% of personnel is not ready for cross-
cultural interaction, and 5% of personnel has not yet determined their behavioral strategy in the 
process of cross-cultural interaction. It means that the personnel of the studied Mongolian 
enterprises require to carry out additional training and training in the context of cross-cultural 
management in order to increase the ethnic identity and bring it to a positive level, since almost half 
of the personnel is not ready to carry out the process of cross-cultural interaction. 

The results of the research can become one of the key aspects for the development of 
practical recommendations for the strategy of effective development of these enterprises, taking into 
account the peculiarities of personnel behavior in the process of cross-cultural interaction. 
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ФІНАНСОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ІНДИВІДУАЛІЗАЦІЇ  
РІВНЯ ОПЛАТИ ПРАЦІ 

Анотація. Окреслено основні вектори щодо розуміння сутності диференціації оплати 
праці як соціальної детермінанти в механізмі організації оплати праці. Визначено і 
охарактеризовано основні соціально-економічно-нормативні чинники впливу на процес 
індивідуалізації заробітної плати. Запропоновано систематизацію чинників, які охоплюють 
базові вектори визначення сутності індивідуалізації оплати праці: соціальний вектор (ринок 
праці як регулятор основних тенденцій зайнятості працездатного населення, державне 
регулювання у сфері соціальних гарантій, відповідність оплати праці залежно від ступеня 
володіння професійними компетентностями), економічний вектор (підвищення рівня 
ефективності господарської діяльності як резервів для фінансового забезпечення 
індивідуалізації оплати праці, підвищення рівня ефективності праці суб’єктів трудових 
відносин), нормативний вектор (посилення соціального і правового захисту громадян 
України, які працюють за кордоном, забезпечення нормативно-правовими засадами рівних 
умов оплати праці в різних секторах економіки). 

На основі цього запропоновано модель пошуку резервів фінансового забезпечення 
цього процесу задля прискорення соціального й економічного розвитку національного 
господарства в цілому, яка обґрунтовується за допомогою інструментів кореляційно-
регресійного аналізу. Інтерпретація результатів проведеного дослідження надала можливість 
охарактеризувати основні напрями, які дозволяють визначити чинники впливу на 
формування фінансового забезпечення індивідуалізації рівня оплати у праці, це збільшення 
фонду робочого часу і зменшення кількості працівників, яким нарахована зарплата в межах 
мінімальної зарплати. 

Ключові слова: оплата праці, фінансове забезпечення, індивідуалізація зарплати, 
мінімальна заробітна плата, трудові доходи, диференціація оплати праці, організація оплати 
праці. 
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FINANCIAL PROVISIONS FOR INDIVIDUALIZATION  
OF LOAN PAYMENT LEVEL 

Abstract. The article identifies the main vectors concerning the understanding of the essence 
of differentiation of wages as social determinants in the mechanism of organization of wages. The 
main socio-economic and regulatory factors of influence on the process of individualization of 
wages are defined and characterized. The systematization of factors that cover the basic vectors 
definition of the essence of individualization of wages: social vector (labor market as a regulator of 
the main trends of employment of the able-bodied population, state regulation in the field of social 
guarantees, compliance of wages depending on the degree of ownership of professional 
competencies), economic vector (increasing the level of efficiency of economic activity as reserves 
for financial support of individualization of wages, improving the level of efficiency of labor 
subjects of labor relations), normative vector (strengthening of social and legal protection of 
citizens of Ukraine who work abroad, ensuring the legal principles of equal pay in various sectors 
of the economy, conditions for determining wages within the framework of the legislative field, 
control and protection of labor rights of employees in case of violation, conditions for determining 
wages within the framework of the legislative field).  

On the basis of this the model of search of reserves of financial support of this process for the 
sake of acceleration of social and economic development of national economy as a whole which is 
proved by means of tools of the correlation and regression analysis is offered. The interpretation of 
the results of the study made it possible to characterize the main directions that allow to determine 
the following factors of influence on the formation of financial support for the individualization of 
the level of wages, the increase in the working time Fund and the reduction in the number of 
employees who are paid within the minimum wage. 

Keywords: wages, financial support, individualization of wages, minimum wage, labor 
income, differentiation of wages, organization of wages. 

GEL Classification: J3 
Formulas: 0; fig.: 1; tabl.: 1; bibl.: 10. 
 

Васюренко Л. В. 
к.э.н., старший преподаватель кафедры учета и аудита 

Луганского национального аграрного университета, 
г. Харьков, Украина;  

e-mail: vasulara@yandex.ua; ORCID ID: 0000-0002-7314-6890 
Кукса И. Н. 

д.э.н., доцент, заведующий кафедрой финансов и экономической кибернетики 
Луганского национального аграрного университета, 

г. Харьков, Украина;   
e-mail: igor.kuksa.23@gmail.com; ORCID ID: 0000-0001-8486-2473 

 
ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ИНДИВИДУАЛИЗАЦИИ УРОВНЯ ОПЛАТЫ 

ТРУДА 
Аннотация. Обозначены основные векторы относительно понимания сущности 

дифференциации оплаты труда как социальной детерминанты в механизме организации 
оплаты труда. Определены и охарактеризованы основные социально-экономически-
нормативные факторы влияния на процесс индивидуализации заработной платы. 
Предложена систематизация факторов, которые охватывают базовые векторы определение 
сущности индивидуализации оплаты труда. На основе этого предложена модель поиска 
резервов финансового обеспечения данного процесса ради ускорения социального и 
экономического развития национального хозяйства в целом, которая обосновывается с 
помощью инструментов корреляционно-регрессионного анализа. Интерпретация результатов 
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проведенного исследования предоставила возможность охарактеризовать основные 
направления, которые позволяют определить факторы влияния на формирование 
финансового обеспечения индивидуализации уровня оплаты труда, увеличение фонда 
рабочего времени и уменьшения количества работников, которым начислена зарплата в 
пределах минимальной зарплаты. 

Ключевые слова: оплата труда, финансовое обеспечение, индивидуализация 
зарплаты, минимальная заработная плата, трудовые доходы. дифференциация оплаты труда, 
организация оплаты труда. 

Формул: 0; рис.: 1; табл.: 1; библ.: 10. 
 
Вступ. В умовах побудови ринкової економіки в України й підвищення її 

конкурентоспроможності на всіх рівнях з метою інтеграції до європейської спільноти зростає 
потреба в удосконаленні ефективного мотиваційного механізму, базисом якого є оплата 
праці. Пошук резервів для фінансового забезпечення стабільного зростання державної 
соціальної гарантії, мінімальної заробітної плати дозволить індивідуалізувати порядок 
визначення розміру трудових доходів задля досягнення ідеї соціальної рівності у трудових 
відносинах. 

Аналіз досліджень та постановка завдання. Проблеми визначення  сутності 
соціального інструменту державного регулювання організацією оплати праці, мінімальної 
заробітної плати, в наукових напрацюваннях досліджуються постійно, внаслідок чого 
переважна частка науковців [1, 2, 3] зосереджують свою увагу на удосконаленні методичних 
підходів у визначенні даного інструменту як константи, уніфікованої під організацію оплати 
праці національного господарства країни.  

Разом з тим окремий вектор проблеми щодо поглиблення механізму для диференціації 
розміру трудових доходів населення і пошуку методичних інструментів для зростання 
фінансового забезпечення оплати праці з метою подолання наслідків економічної кризи та 
поступового набуття соціальної рівноваги у трудових відносинах дещо залишається не 
достатньо дослідженими. Метою статті є визначення сутності поняття «індивідуалізація 
оплати праці», систематизація основних соціально-економічно-нормативних чинників 
впливу на даний процес та обґрунтування методичного підходу щодо пошуку резервів 
фінансового забезпечення диверсифікації мінімальної заробітної плати на 
макроекономічному рівні.  

Результати дослідження. Диференціація оплати праці — це фактори, визначені 
державним, обмеженим й індивідуальним регламентування, які обумовлюють різницю в 
обсягах заробітної плати певних працівників або їх груп. Дане поняття не виступає проти ідеї 
соціальної рівності людей,тому що встановлення відмінностей розміру оплати праці має за 
мету не створення переваг окремим працівникам чи їх групам, а досягнення більшої проекції 
розміру оплати праці особливостям трудових відносин, що мають індивідуальну основу [4, с. 
67]. Ми пропонуємо використовувати поняття індивідуалізації рівня оплати праці як систему 
соціально-економічно-нормативних чинників, яка є рушійним механізмом процесу 
визначення розміру ціни праці, яке на відміну від існуючого дозволяє досягти більш реальної 
рівності порівняно з тією, що зазначається загальним трудовим законодавством. Більш за це, 
сама індивідуалізація оплати праці виправдана саме тому, що вона спрямована на 
встановлення рівня соціальної рівності трудових відносин у суспільстві. 

Індивідуалізація — це відмінності в соціальних, економічних та нормативних 
аспектах, зумовлені суттєвими особливостями умов праці в тій чи іншій галузі, значенням її 
для національного господарства, відмінностями в суб’єктах трудових правовідносин, 
характером трудових зв’язків, нарешті, кліматичними умовами. У підґрунті індивідуалізації 
знаходяться усталені суспільні чинники, що визначають відмінності в умовах праці й 
потребують відображення в нормативних актах [1, с. 42].  
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Науковець Р. З. Лівшицьзазначає п’ять чинників диференціації заробітної плати: 
зв’язок з робочим часом, кваліфікація працівника, умови праці, галузь національного 
господарства й географічний район [2, c. 41]. І.М. Твердовський висловлює думку, що на 
сьогодні, окрім перелічених чинників, має місце також індивідуалізація оплати праці за 
іншими критеріями: у зв’язку з установленням широкої сфери дії трудового права можна 
вести мову про такий чинник диференціації, як включення чи невключення працівника у 
відносини власності організації. Останній чинник повинен знайти найширше застосування 
саме при регулюванні оплати праці на підприємствах з приватною формою власності та в 
акціонерних товариствах [3, с. 44]. 

Диференціює оплату праці за професійно-кваліфікаційними групами працівників, за 
категоріями персоналу, а також на підставі аналізу механізму регулювання останньої в 
окремих галузях національного господарства і робить висновок, що індивідуалізація оплати 
праці може провадитися залежно від особливостей виробництва науковець Я. В. Сімутіна [4, 
с. 67, 68]. Вегера В. М. наголошує що основні чинники диференціації розміру заробітної 
плати працівників поділяються на економічні і правові [1, с. 67, 68]. 

На нашу думку, кожна з даних пропозицій має характер визначення окремого напряму 
факторів впливу на диференціацію заробітної плати, тому ми пропонуємо систематизацію 
чинників, які охоплюють базові вектори визначення сутності індивідуалізації оплати праці, 
яка відображена на рис. 1. 

Детальніше охарактеризуємо кожен вектор даного напрацювання. 
Соціальний вектор: 
1. Ринок праці як регулятор основних тенденцій зайнятості працездатного населення: 
– відбиває в динаміці основні напрями зайнятості та її основних складових (галузева, 

професійно-кваліфікаційна, демографічна). 
– гарантування пріоритетності повної і продуктивної вільно обраної зайнятості; 
2. Державне регулювання у сфері соціальних гарантій: 
– гарантування фінансування визначених розмірів соціальних гарантій (мінімальна 

заробітна плата);– гарантування рівних можливостей громадянам у реалізації їх права на 
працю; 

– сприяння підвищенню професійного рівня працездатного населення відповідно до 
суспільних потреб; 

– сприяння зайнятості населення, у тому числі в сільській місцевості й на депресивних 
територіях. 

3. Відповідність оплати праці залежно від ступеня володіння професійними 
компетентностями: 

– наповнення економіки кваліфікованими працівниками; 
– збалансування попиту на робочу силу та її пропозицію (створення умов для 

професійного розвитку, гідних умов для праці та достатньої кількості робочих місць); 
– забезпечення соціального захисту осіб у разі настання безробіття; 
Економічний вектор:  
1. Підвищення рівня ефективності господарської діяльності як резервів для 

фінансового забезпечення індивідуалізації оплати праці. Враховуючи виробничі й фінансові 
ризики, за яких здійснюється діяльність підприємств, і залежність заробітної плати 
працівників від конкурентоздатності продукції підприємства на ринку товарів і послуг 
доцільно поділяти заробітну плату на постійну (тарифна ставка, посадовий оклад) і змінну 
(залежно від досягнутого підприємством результату) за умови, що крім оплати за виконану 
роботу запроваджуються ефективні системи мотиваційно-стимулюючого напряму. 
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Рис.1 Систематизація чинників впливу на процес індивідуалізації рівня оплати праці 
Джерело: розроблено авторами 
 
2. Підвищення рівня ефективності праці суб’єктів трудових відносин.Сутність 

нормування праці виявляється в розробленні і встановленні особливих видів норм, які 
узагальнено прийнято йменувати «норми витрат праці», або «норми праці» [5, с. 116]. 
Нормування праці виконує низку важливий функцій, виступаючи підґрунтям наукової 
організації праці й засобом забезпечення оптимального співвідношення між мірою праці та її 
оплатою. 

Отже, за умов розвитку ринкових відносин і поглиблення економічної самостійності 
підприємств нормування праці набуває вагомого значення як засіб скорочення затрат живої 
праці, зниження собівартості продукції й підвищення продуктивності праці. Воно є як 
засобом визначення міри праці для виконання тієї чи іншої конкретної роботи, так і міри 
винагороди за працю залежно від її кількості та якості. 

Нормативний вектор: 
1. Посилення соціального і правового захисту громадян України, які працюють за 

кордоном, у тому числі шляхом активізації міжнародного співробітництва, укладення 
міжнародних договорів, що стосуються питань захисту прав трудових мігрантів. 

2. Забезпечення нормативно-правовими засадами: рівних умов оплати праці в різних 
секторах економіки, про що свідчить надмірна диференціація оплати праці за сферами 
економічної діяльності та галузями; умов визначення оплати праці у межах законодавчого 
поля; контролю та захисту за збереженням трудових прав працівників у разі їх порушення. 
Проблема тінізації оплати праці присутня у кожній, без винятку, державі, проте її вагомість 
та гострота є відмінними і значно залежать від рівня економічного і соціального розвитку 
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Економічний вектор Соціальний вектор Нормативний вектор 

Індивідуалізації рівня оплати праці  
як система соціально-економічно-нормативних 
чинників, яка є рушійним механізмом процесу 

визначення розміру ціни праці 
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країни. Україна, перебуваючи на стадії становлення ринкової системи господарювання, 
гостро відчуває проблему тінізації не лише у сфері оплати праці, а й в цілому. Тому одним з 
пріоритетних завданням є легалізації доходів працівників, які перебувають поза офіційним 
сектором [5, 6, 7]. 

3. Гарантування належних умов праці. Частина 4 ст. 43 Конституції України 
проголошує право кожного на належні, безпечні та здорові умови праці. Це складне 
об’єктивне суспільне явище, що формується у процесі праці під впливом взаємопов’язаних 
чинників соціально-економічного, техніко-організаційного і природного характеру та 
впливає на здоров’я, працездатність людини, на її ставлення до праці й задоволеність 
працею, на її ефективність та інші економічні результати виробництва, на рівень життя і 
всебічний розвиток людини як головної продуктивної сили суспільства [8].  

Відповідно до нашої гіпотези, в сучасних умовах України, рівень заробітної плати в 
найбільшій мірі визначається нормативними, економічними та соціальними чинниками. 
Нормативні чинники можуть характеризуватися рівнем використання робочого часу та 
продуктивності праці. Вплив економічних чинників можна виявити через динаміку цін 
виробників. Рентабельність підприємств виражає вплив обох попередніх чинників. 
Соціальний чинник може бути представлений рівнем освіти та кваліфікації працівників, який 
характеризує сформований людський капітал. 

Проведені нами дослідження засвідчили, що фінансове забезпечення соціального 
вектору знаходиться у тісному взаємозв’язку з цілим рядом економічних чинників, зміна 
яких прямо чи опосередковано може впливати на джерела його фінансування. Тому, як вірно 
зазначають дослідники Міжнародного бюро праці [9, 10], формування фінансового 
забезпечення повинно обов’язково відбуватися з врахуванням потенційних зв’язків між 
соціальним захистом та економікою. Саме це дає змогу не лише побудувати збалансовану за 
доходами та витратами систему соціального захисту населення, а й забезпечити 
поступальний соціально-економічний розвиток усієї країни. 

Соціальний вектор у організації оплати праці завжди перебуває у тісному 
взаємозв’язку з економікою та її основними детермінантами (ринок праці, розмір заробітної 
плати (доходу), продуктивність праці, рівень інвестування, економічне зростання тощо). При 
цьому дедалі частіше науковці розглядають систему соціального забезпечення не лише з 
соціальної точки зору, а й в якості механізму стимулювання економічного розвитку країни. 
Такий стан речей вимагає проведення більш глибокого аналізу взаємозв’язку економічних 
чинників та соціальних, а саме державного гарантування відповідного рівня оплати праці, 
особливо в контексті формування та використання фінансових ресурсів. 

Виходячи із доступності статистичної інформації автори взяли за мету побудувати 
консолідовану економіко-математичну модель для макрорівня пошуку ресурсів фінансового 
забезпечення індивідуалізації рівня оплати праці, як гарантування соціальної рівноваги.  

Для створення математичної моделі формування фінансового забезпечення, у якості 
показника якого ми обрали макроекономічний показник внутрішнього валового продукту 
національного господарства країни, авторами було виділено сім основних ознак-індикаторів, 
використовуючи показники в цілому по національному господарству України, за видами 
економічної діяльності, за період 2010—2017 роки. 

Функції лінійної регресії виражають вплив на формування фінансового забезпечення 
індивідуалізації оплати праці усіх семи чинників. Дані проведеного дослідження 
акумульовані в таблиці 1. 

Слід відзначити недосконалість системи статистичних показників, які не дозволяють 
усі обрані чинники звести у консолідовану економіко-математичну модель, тому дані, що 
використовуються при побудові моделі показників були зведені до індексів-дефляторів, що 
дозволило уніфікувати одиниці виміру.Відсутній також показник рівня освіти та кваліфікації 
працюючих, який є чинником впливу соціального вектору на індивідуалізацію рівня оплати 
праці.   
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Таблиця 1 
Результат кореляційно-регресійного аналізу впливу  

визначених ознак-індикаторів (х1,…7) на результативний показник (у) 

Гіпотеза щодо впливу аргументу (х)  
на функцію (у) 

К
ое

фі
ці

єн
т 

ре
гр

ес
ії 

К
ое

фі
ці

єн
т 

де
те

рм
ін

ац
ії 

К
ое

фі
ці

єн
т 

Ф
іш

ер
а Висновок про 

підтвердження 
гіпотези 

Зростання середньої заробітної плати за 
відпрацьовану годину штатних працівників (х1) 
сприяє економічному зростанню (збільшенню 
ВВП) (у) 0,3411 0,0393 0,5729 

Не має 
визначального 

впливу 
Збільшення кількості зайнятого населення у 
галузях національного господарства (х2) 
сприяє економічному зростанню(збільшенню 
ВВП) (у) -0,2082 0,0119 0,1684 Спростовано 
Збільшення відпрацьованого часу штатними 
працівниками (х3) 
сприяє економічному зростанню(збільшенню 
ВВП) (у) 1,8072 0,3339 7,0185 Підтверджено 
Збільшення фонду оплати праці штатних 
працівників (х4) 
сприяє економічному зростанню(збільшенню 
ВВП) (у) -0,3144 0,0617 0,9202 Спростовано 
Зростання рівня рентабельності від операційної 
діяльності (х5) 
сприяє економічному зростанню, збільшенню 
ВВП (у) -0,0142 0,0792 1,2049 Спростовано 
Зменшення кількості працівників, 
яким нарахована зарплата у межах мінімальної 
зарплати (х6)  сприяє економічному 
зростанню(збільшенню ВВП) (у) 0,0661 0,2349 0,3296 Підтверджено 
Збільшення середньомісячної заробітної плати 
штатних працівників 
(х7)  сприяє економічному 
зростанню(збільшенню ВВП) (у) -0,0563 0,0035 0,0495 Спростовано 

Джерело: Розраховано авторами за даними Державної служби статистики України[Електронний 
ресурс]: Режим доступуhttp://www.ukrstat.gov.ua/ (дата звернення 20.02.2018).Показники 2013-2017 рр. без 
урахування тимчасово окупованої території Автономної Республіки Крим, м. Севастополя та частини зони 
проведення антитерористичної операції. 

 
В статистичних збірниках рівень освіти працівників характеризується часткою осіб із 

вищою освітою і то лише в розрізі видів економічної діяльності.  
Інтерпретація результатів даного дослідження дає можливість зробити наступні 

висновки щодо визначення чинників впливу на формування фінансового забезпечення 
індивідуалізації рівня оплати в праці: 1) збільшення відпрацьованого часу штатними 
працівниками, тобто фонду робочого часу, при фіксованому положенні інших чинників 
моделі, спричинить  реальне зростання фінансових ресурсів; 

2) зменшення кількості працівників, яким нарахована зарплата у межах мінімальної 
зарплати, при фіксованому положенні інших чинників моделі, спричинить суттєве зростання 
фінансових ресурсів. 

Інші показники, враховані в даній консолідованій моделі не підтверджують висунуті 
гіпотези, або мають негативний вплив на результативний показник.  
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Висновки. Індивідуалізація рівня оплати праці — це  відмінності в соціальних, 
економічних та нормативних аспектах, зумовлені суттєвими особливостями умов праці в тій 
чи іншій галузі, значенням її для національного господарства, відмінностями в суб’єктах 
трудових правовідносин, характером трудових зв’язків. Таким чином пошук резервів впливу 
на поліпшення фінансового забезпечення індивідуалізації рівня оплати в праці, на нашу 
думку, повинен бути зосереджений у сферах, які характеризують індикаторні ознаки: 
середньомісячна заробітна плата саме за відпрацьовану годину та зростання рівня 
рентабельності як прямої ознаки збільшення прибутковості господарської діяльності. 
Водночас не слід забувати і про поліпшення інших соціально-економічних показників, які 
прямо чи опосередковано впливають як на індикаторні ознаки так і на результативну ознаку. 
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Анотація. Розкрито питання впливу заходів режиму «суворої економії» під час 
економічної кризи в державі на дотримання прав людини на прикладі країн Європи.  Автори 
коротко аналізують поняття «суворої економії», зміст заходів «жорсткої економії». Розкрито 
три основні типи заходів суворої економії. Проаналізовані основні міжнародні документи і 
рекомендації міжнародних організацій про вплив економічної кризи на захист прав людини, а 
також практика Європейського суду з прав людини з цього питання. Зокрема, справа N.K.M. 
v. Hungary (рішення від 14 травня 2013 р.), справа Mamatas and Others v. Greece (рішення від 
21 липня 2016 р.). Доведено, що при розгляді цієї категорії справ Європейський Суд з прав 
людини уважно аналізує всі обставини і факти при винесенні рішень стосовно порушення тих 
чи інших статей Європейської конвенції з прав людини в ході застосування державами 
заходів «суворої економії». Вироблено рекомендації стосовно запровадження необхідних для 
подолання кризи заходів та одночасного дотримання прав та свобод людини, особливо 
економічних і соціальних, потрібних для підтримки гідного існування населення в державі. 
Автори акцентують увагу на доцільності визначення універсальних керівних принципів, які 
держави повинні враховувати при введенні заходів «жорсткої економії». До таких принципів 
автори відносять: урахування особливості економічних явищ, що передують застосуванню 
таких засобів; тимчасовість ужитих заходів, їхня розумність та ефективність; заходи мають 
бути якомога більш універсально спрямованими, не повинні створювати умови для 
дискримінації; заходи мають бути максимально пропорційними щодо прав людини; 
громадський контроль за введенням заходів «жорсткої економії». Пропонується особливу 
увагу приділяти інституційним гарантіям прав людини, збільшити коло повноважень 
омбудсмена і посилити судовий захист щодо дотримання прав людини за умов 
запровадження політики «суворої економії». 

Ключові слова: «сувора економія», заходи «жорсткої економії», Європейський суд із 
прав людини, права людини, соціальна держава, державна політика. 
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«СТРОГОЙ ЭКОНОМИИ» НА ПРАВА ЧЕЛОВЕКА: 
 ОПЫТ ЕВРОПЫ 

Аннотация. Раскрыты вопросы влияния мер режима «строгой экономии» во время 
экономического кризиса в государстве на соблюдение прав человека на примере Европы. 
Автор кратко анализирует понятие «строгой, или жесткой, экономии», а также обращается к 
практике Европейского суда по правам человека в этом узком вопросе. Выработаны 
рекомендации по внедрению необходимых для преодоления кризиса мер и одновременного 
соблюдения прав и свобод человека, необходимых для поддержания достойного 
существования населения в государстве. 
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“People’s rights are ... threatened by the impact of the economic 
crisis and growing inequalities. ... European societies have suffered the 
effects of the recent economic crisis, which has deeply affected social 
cohesion in many member States, and which may eventually threaten both 
the rule of law and democracy1.” 

Thorbjørn Jagland [1]. 
Introduction. The global economic downturn that began in 2008 left many governments 

without sufficient tax revenues and revealed that, according to some, what could be defined as an 
unstable level of spending. Several European states, including the United Kingdom, Greece and 
Spain, were forced to introduce austerity policy as a way to partially solve the budget problems. The 
result of such measures (see below) is directly felt by the population of these and other countries, 
which, in particular, may be evidenced by such an interesting fact as the editorial office of the 
Merriam-Webster publishing house has chosen "The Word of 2010" the noun austerity (English – 
"strict economy "," self-restraint "). Lexicographic project experts traditionally base their choice on 
the number of English user requests to Merriam-Webster.com according to one or another word. 
Accordingly, it seems relevant to analyze this phenomenon and consider the peculiarities of the 
impact of such a policy on the state of human rights. 

Analysis of research and problem statement. In the study, the authors refer to the 
experience of European countries in implementing the policy of "severe economy" in terms of the 
impact on human rights, respectively, the main source of service was the practice of the European 
Court of Human Rights, the work of the Council of Europe, reports and recommendations of the 
Steering Committee on Human Rights, official positions on this issue of the European Court of 
Human Rights and the UN Human Rights Committee. 

Research results. "Strict economy" is defined as a set of measures of economic policy, 
which the government can use to control the state sector debt. Austerity measures are a response to 
a government whose state debt is so large that the risk of default or failure to service the required 
payments on its debt obligations becomes a real opportunity. The default risk can quickly get out of 
control; to the extent that the individual, company or country's debt continues to increase, lenders 
increase the level of return on future loans, making it difficult for the borrower to raise capital [3]. 

"Rigorous savings" becomes almost mandatory during the global recession in Europe, where 
members of the Eurozone are not able to solve the problems associated with increasing debt through 
the printing of their own currency. Therefore, since their risk of default has increased, lenders are 
putting pressure on certain European countries to aggressively address issues with costs. 

In general, there are three main types of "hard economy" measures: 
- The first is revenue-generating (higher taxes), and it often even includes the possibility of 

maintaining higher government spending. The goal is to stimulate growth through expense and 
benefit from taxation. 

- The second one is sometimes called the model of Angela Merkel, named after the 
Chancellor of Germany. It consists in focusing on raising taxes, while reducing non-essential state 
functions. 

- The third involves reducing taxes and reducing public spending. This method is expected 
to be the best method in favor of free market supporters. 

Rigid savings occur only when the gap between government revenues and state spending is 
shrinking. The only reduction in public spending is unlikely to fully implement the measures of 
austerity [4]. 

One of the opponents of such policy, Mark Blight gives his own interpretation of this 
phenomenon: "Austerity are a form of voluntary deflation, in which the economy is adjusted 
through lower wages, prices and government spending to restore competitiveness, which 
(supposedly) [our definition is O.V. ., O.L] is best achieved by reducing the state budget, debt and 

                                                
1 «Правам людей... загрожує вплив економічної кризи та зростаючої нерівності. ... Європейські суспільства постраждали від 
наслідків недавньої економічної кризи, яка суттєво вплинула на соціальну згуртованість у багатьох державах-членах і може 
поставити під загрозу як верховенство права, так і демократію». 
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deficit "[5, p. 2]. Among the advantages, the supporters of the regime of austerity argue that every 
dollar from increasing public spending should correspond to one dollar reduction in private 
spending. Jobs created at the expense of incentives are offset by jobs lost as a result of lowering 
private spending; roads can be built instead of factories, but fiscal incentives can not help build both 
those and the same time [6]. Indeed, we can say that automatic stabilizers are very useful in an 
economic downturn, as they support demand. A recession means that the private sector (individuals 
and companies) is trying to cut costs. At the same time, this may seem like the right decision at the 
individual level, but at the general level it can have a negative impact. The general demand falls and 
that puts the private sector in a worse position. State spending can mitigate the impact. 

Nevertheless, in the absence of an unambiguous approach, as far as optimal and useful as a 
result of such measures are concerned, many governments in Europe that impose stringent measures 
sometimes forget about their human rights obligations, especially social and economic rights and 
freedoms of the most vulnerable populations, in particular, the need to ensure access to justice and 
the right to equality before the law. Moreover, international lenders also neglect human rights 
considerations in many of their aid programs [7]. Thus, a separate item on human rights was 
introduced on the agenda of regional and international human rights protection institutions in the 
context of the introduction of a policy of "strict economy". The said also became the subject of a 
study of leading international organizations, including the Council of Europe, which presented in 
2013 the first important research paper on the impact of the economic crisis on human rights – 
"Safeguarding human rights in times of economic crisis" [8, p. 8]. 

At the same time, it is interesting to note that some domestic researchers analyze this 
phenomenon in the wider political-social context. Thus, O. Kharchenko argues that there is a 
genetic link between "hard economy" measures and the "policy of reducing" the social state, 
arguing that such measures lead to crisis phenomena in the state, as well as deepen socio-economic 
and political contradictions. As a result, there is political, government and socio-economic 
instability, which testify to the inability of the social state to perform its functions [9, p. 1]. 

In part, we agree with the aforementioned author on the emergence of social crisis 
phenomena, it seems important to turn to the practice of the European Court of Human Rights 
(ECHR or the Court), which has already made several key decisions in this area. At the same time, 
the fact of appealing to the Court on this line in itself indicates that the state should take more into 
account the aspect of observance of human rights in the implementation of its own "strict economy" 
policy, since a number of applicants in the European Court of Human Rights rely on the European 
Convention on Human Rights, which challenges the measures taken by the States parties in 
response to the economic crisis. These statements are, as a rule, based on Article 1 (property 
protection) of Protocol No. 1 to the Convention, which recognizes that the State has the right "to 
bring into force such laws as it considers necessary to exercise control over the use of property in 
accordance with the general interests or to secure the payment of taxes or other fees or fines "[10, p. 
1]. The applicants also rely on some other provisions of the Convention. 

Thus, one of the first important decisions of the ECHR on this issue is the case of N.K.M. v. 
Hungary (decision of May 14, 2013) [11]. This case concerned a civil servant who complained, in 
particular, that the imposition of a 98-percent tax on part of his retirement assistance under the 
legislation which came into force ten weeks before his dismissal constituted unjustified deprivation 
of property without any legal remedy. The court found that there had been a violation of Article 1 of 
Protocol No. 1. The court found also that the funds used were disproportionate to the legitimate aim 
of protecting the state treasury against excessive payment of retirement age. The applicant also did 
not have a transition period to adapt to the new scheme of payouts. Moreover, by depriving the 
acquired rights, which served a particular social interest in the reintegration of the labor market, the 
Hungarian authorities burdened the applicant with an excessive individual burden. 

Unlike the above, another matter is Mamatas and Others v. Greece (decision of July 21, 
2016) [12] (concerning the compulsory participation of applicants who are private individuals with 
Greek government bonds in reducing the public debt of Greece by exchanging their bonds for other 
debt instruments of a lower value) was marked by a lack of violations of the articles challenged by 
the applicants. In particular, the applicants complained that the exchange of their bonds, required by 
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Law No. 4050/2012 on the rules for making changes to government securities or guarantee 
securities, was de facto expropriation that deprived them of their property or, alternatively, 
interfered with their right to respect for their property. Some applicants also complained that they 
were discriminating against other lenders, in particular, major lenders with bonds of a total value of 
several billion euros. 

Nevertheless, the Court ruled that there had been no violation of Article 1 of Protocol No. 1. 
He noted in particular that this involuntary involvement led to interference with the applicants' right 
to respect for their property in the light of Article 1 of Protocol No. 1. However, this intervention 
served the public interest, that is, the preservation of economic stability and the restructuring of 
public debt, at a time when Greece faces a serious economic crisis. 

Thus, the Court held that the applicants did not suffer any particular or excessive burden, in 
particular in the wider discretion of the State in this area and the reduction of the commercial value 
of bonds that have already suffered from a reduction in the solvency of the state that would 
probably have been unable to fulfill its obligations under the articles included in the old bonds, 
before the entry into force of the new law. The court also considered that the provisions on 
collective action and the restructuring of public debt were a proper and necessary means of reducing 
public debt and saving to keep the state from bankruptcy, and that investing in bonds was never a 
risky business and applicants should have been aware of the particularities and "minuses "of the 
financial market and of the risk of a possible fall in the value of their bonds, taking into account the 
deficit of Greece and the country's high debt even before the crisis of 2009. The Court also found 
that there had been no violation of Article 14 (prohibition of discrimination) of the Convention in 
conjunction with Article 1 of Protocol No. 1 in the applicants case, on the basis that the procedure 
for the exchange of bonds was not discriminatory, in particular because of the complexity of placing 
bonds on such an unstable market, the difficulty of establishing precise criteria for the 
differentiation of bondholders, the risk of a threat to the entire operation, with catastrophic 
consequences for the economy and the need for rapid response to debt restructuring. 

Thus, it can be said that the Court carefully analyzes all circumstances and facts when 
making decisions regarding the violation of certain articles in the course of states' application of 
"strict economy" measures. 

Despite the fact that these decisions indicate that the Court does not always see the violator 
of fundamental rights and freedoms in the state, it has a clear position on this issue as a whole. So, 
in his welcoming speech at the seminar "Observance of the European Convention on Human Rights 
during the economic crisis" in January 2013, Mr. Dean Schpilmann, then the President of the 
European Court of Human Rights, expressed the following opinion: "I must say that those who are 
most affected by the crisis, are vulnerable, for example, prisoners (and in difficult times for the 
economy it is really difficult to bear high charges for the detention of prisons), migrants who are not 
waiting for open arms, pensioners who receive lower pensions are exactly those categories of 
persons that our court must defend in many of its affairs "[13, c. 5]. 

The problems generated by the policy of "severe economy" are being addressed by states 
and international organizations at the international and regional levels (for the purpose of this study, 
the authors have focused on the European region). It is worth highlighting, in particular, the so-
called "Turin Process" aimed at "strengthening the normative framework of the European Charter of 
Human Rights within the framework of the Council of Europe and its links with the legislation of 
the European Union", as it follows from at least the above-mentioned Court practice – often 
standards on human rights do not coincide with the standards of the European Union. The purpose 
of this process is to improve the implementation of fundamental social and economic rights, along 
with the natural and political rights enshrined in the European Convention on Human Rights, at the 
continental level [14]. 

Taking into account the peculiarities of economic phenomena preceding the use of such 
means, as well as the principles that we believe should accompany such remedies, the practice of 
the ECHR and the recommendations of international organizations, it is possible to distinguish 
certain universal guidelines that states may take into account despite that they have a wide range of 
powers on their own economic policy. 
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Thus, when introducing a policy of "strict economy" it is necessary to take into account the 
following: 

1. The need for the objective need to introduce such measures, generated by the dominant 
interest of the state. 

2. Measures of "severe economy" should be temporary, reasonable, and effective (in fact, as 
much as possible «thought over» by the state and accordingly disclosed. All citizens should be 
properly informed about them and have enough time to adapt to them. 

3. In all circumstances, discrimination based on any grounds should be avoided. At the same 
time, in our opinion, the economic crisis and the accompanying measures of the state can create a 
favorable atmosphere for discrimination on various grounds, such as gender (for example, the 
Parliamentary Assembly adopted resolutions 1719 (2010) and 1911 (2010) on "Women and the 
Economic and financial crisis, in which it noted that economic crises have a worse impact on 
women than men), race (cases of refugees, migrants, especially from the East), etc. Measures 
should be as universal as possible. 

4. Measures should be as proportional as possible to the promotion of human rights. In fact, 
the balance should include the effectiveness, duration and public interest of such measures - on the 
one hand, and important human rights such as property rights, the right to respect the private life, 
and the right to a fair trial on the other. 

5. It would be desirable to engage the general public and all interested people as well as 
those who are potentially most exposed to such "severe savings" measures to discuss and make such 
decisions. 

In the context of the interaction of States with the population in the implementation of such 
special measures, particular attention should be paid to the activities and contributions of national 
human rights bodies, such as ombudsmen, human rights commissions, security institutions equal 
rights and so on. As the independent human rights defenders and the principle of equality, such 
bodies have enormous potential to ensure compliance with relevant human rights structures, with 
the means of responding to the crisis and protection; tracking discriminatory measures that lead to 
inequality. They can take an active part in assessing policies and budgets in line with human rights 
standards, and create platforms for dialogue and discussion of tight austerity measures with the 
participation of civil society and government. Due to the simplified procedure for applying to such 
bodies, they can consider complaints and protect people from violations of their rights as a result of 
"severe savings" measures. The authors consider it desirable, under all circumstances, that the 
government should do everything possible to increase the effectiveness and independence of the 
activities of such structures, to give them a key role in ensuring human rights during the economic 
crisis [8, c. 8–15]. 

Conclusions. The economic crisis is the stage of testing the state and its population for 
strength. Despite the need to introduce "strict economy" measures, in order to overcome the crisis, 
the government should not neglect people's rights. 

The authors insist on the need to intensify the European social model based on the principles 
of human dignity, humanity, inter-sectoral solidarity and access to justice for all, even in times of 
crisis. Governments should take care that the severity of the measures does not obscure the future 
for both young people and other categories of people. Effective access to justice for all should be 
guaranteed during the economic crisis by supporting the judicial system and the legal aid system. In 
addition, governments should systematically evaluate the impact of such factors on human rights 
and equality, social and economic policies, state and local budgets, especially on vulnerable groups. 
Also, when developing the necessary measures as the only alternative to overcoming a serious 
economic crisis, states must adhere to the principles of proportionality, non-discrimination, 
transparency and broad public involvement in decision-making. 
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Abstract. The traditional and modern systems of the teaching methods classification are 

presented in article and their main features and components are defined. The innovative 
classification system of teaching methods is singled out as the most integrated and effective in the 
educational process and which promotes the development of professional competence of future 
specialists. It was found that the innovations implementation is impossible without a pedagogue-
researcher, pedagogue-innovator who has systemic thinking, developed ability to creative work, 
formed and consciousness of readiness for innovations. And pedagogues-innovators of this type are 
called pedagogues of innovative direction. The attention has been drawn on the effective motivation 
of financial professionals to educational process, which relieves stress in the learning process, 
creates a two-way contact pedagogue-student, helps to practically master the acquired theoretical 
knowledge, increase self-esteem of the individual. A brief analysis of the experience in the usage of 
innovative methods of training financial specialists in developed countries is carried out. The 
"mixed learning" category is defined in a narrow and broad sense and the most popular models of 
mixed learning such as "audience rotation", "flexible" model, "self-education" and "virtually 
enriched" model are reviewed. The current state of the distance education development in Ukraine 
is characterized, which does not meet the requirements of society, which seeks to integrate into the 
European community. The main obstacles to the development of distance education are identified, 
which are primarily related to the financing of the introduction of distance learning technologies, 
the joint cooperation of universities and state authorities. 
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ІННОВАЦІЙНІ МЕТОДИ НАВЧАННЯ ФІНАНСОВИХ ФАХІВЦІВ  

В УМОВАХ ЄВРОІНТЕГРАЦІЇ ОСВІТНІХ СИСТЕМ 
Анотація. Подано традиційну і сучасну системи класифікації методів навчання та 

визначено їхні основні ознаки і складові. Виокремлено інноваційну систему класифікації 
методів навчання як найбільш інтегровану і ефективну в навчальному процесі та яка сприяє 
розвиткові професійної компетентності майбутніх фахівців. Виявлено, що впровадження 
інновацій неможливе без педагога-дослідника, педагога-новатора, який володіє системним 
мисленням, розвиненою здатністю до творчості, сформованою й усвідомленою готовністю 
до інновацій, а педагогів-новаторів такого типу називають педагогами інноваційного 
спрямування. Зосереджено увагу на ефективній мотивації фінансових фахівців до навчання, 
яка знімає напругу в навчальному процесі, створює двосторонній контакт «викладач — 
студент», допомагає практично засвоїти набуті теоретичні знання, підвищує самооцінку 
особистості. Здійснено короткий аналіз досвіду в напрямі використання інноваційних 
методів навчання фінансових фахівців у розвинених країнах світу. Визначено категорію 
«змішане навчання» у вузькому та широкому сенсах та розглянуто такі найбільш популярні 
моделі змішаного навчання, як «ротація аудиторії», «гнучка» модель, «самоосвіта» і 
«віртуально збагачена» модель. Охарактеризовано стан розвитку дистанційної освіти в 
Україні, який на нинішній день не відповідає вимогам суспільства, що прагне інтегруватись 
у європейську спільноту. Виявлено основні перешкоди на шляху розвитку дистанційної 
освіти, які насамперед, пов’язані із фінансуванням упровадження дистанційних технологій 
навчання, спільною співпрацею вишів і державних органів влади. 

Ключові слова: інновації, освіта, євроінтеграція, методи навчання, фінансові фахівці, 
дистанційна освіта, професійна компетентність.  
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ИННОВАЦИОННЫЕ МЕТОДЫ ОБУЧЕНИЯ  
ФИНАНСОВЫХ СПЕЦИАЛИСТОВ В УСЛОВИЯХ ЕВРОИНТЕГРАЦИИ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ СИСТЕМ 
Аннотация. Представлено традиционную и современную системы классификации 

методов обучения и определены их основные признаки и составляющие. Выделено 
инновационную систему классификации методов обучения как наиболее интегрированную и 
эффективную в учебном процессе. Осуществлен краткий анализ опыта использования 
инновационных методов обучения финансовых специалистов в развитых странах мира. 
Охарактеризовано состояние развития дистанционного образования в Украине, странах мира 
и выявлены основные препятствия на пути ее развития. 

Ключевые слова: инновации, образование, евроинтеграция, методы обучения, 
финансовые специалисты, дистанционное образование, профессиональная компетентность. 
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Introduction. The modern conditions of the society development required the significant 
changes of numbers state activity areas. First of all it concerns the improvement and reform the 
education, which is the key for fulfillment and creative human activity, the means of the individual 
intellectual potential development.   

The educational system development must be based on the modern advanced concepts, 
implementation of the new pedagogical technologies, scientific and methodical achievements inside 
the teaching and educational process, creation of the new system of educational information 
support. The qualitative result of this process can be achieved through the usage of actual methods, 
tools and techniques of the scientific knowledge array acquirement. In such context, the innovative 
methods provide the educational unconventional character, as they lead to the efficiency 
improvements of the educational process. 

In the process of the innovative educational system forming, the preparation of the new 
formations financiers still remains as a difficult task. In the conditions of changing technologies, 
innovations, economies globalization, the requirements for the financial area specialists are 
increasing. Employers are interested in the fact that the financiers, in addition to professional 
knowledge and skills, were good at foreign languages, computer technologies and special programs. 
Nowadays it can be possible only with the implementation of innovative educational methods.      

The research analysis and the task setting. The problems of innovative changes of 
modern Ukrainian education reflected in scientific works of V. Andruschenko, S. Goncharenko, M. 
Evtukh, H. Yelnikova, O. Kovalenko, V. Lozova, P. Stefanik, N. Tverezovska, O, Yaroshenko. The 
transition from traditional to innovative educational model with the usage of actual teaching 
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methods was researched by the following foreign scientists: A. Bine, O. Dekroli, A. Lai, E. 
Klaperd, V. Kilpatrick, E. Maiman, E. Thorndike.     

Despite the availability in modern science studies towards improving the educational 
activity, implementation of innovative teaching methods, nowadays, in terms of difficult economic 
situation in Ukraine, these issues still remain relevant.   

The aim of article is the investigation of educational methods in the context of European 
integration.  

The research results. One of the most effective mechanisms of the education 
modernization in terms of European integration is the implementation of innovative teaching 
methods inside the educational process. Innovations do not arise spontaneously, but gradually 
becomes as a result of fundamental researches, scientific analysis and innovative potential of 
scientific and pedagogical personnel.  

Nowadays, under the conditions of intellectual society development, innovative methods 
qualitatively exceed classical methods. They integrate processes, which cannot be united within the 
classical education: teaching, employment, career planning, continuing education. That’s why, the 
key of successful transformation of educational system from classic into innovative, is first of all 
the formatting of the strategic thinking of future professionals, realization of individuals, qualitative 
knowledge transfer from pedagogue to student and their rational usage.  

The innovative activity of the educational process is specific and quite complicated, requires 
specific knowledge, skills, abilities. Implementation of the innovations is impossible without 
teacher-researcher, teacher-innovator, who has systemic thinking, developed ability to creativity, 
developed and conscious willingness to innovations. Educators-innovators of such type are called 
the educators of innovative direction, they are characterized by clear motivation for innovation, 
crystallized innovative position, ability not only to be included into the innovation process, but to 
initiate them by itself.  

Today, the strategic task of educators-innovators is the effective educational motivation for 
students, which will remove the teaching strain, create the bilateral teacher-student contact, assist to 
practically assimilate the acquired theoretical knowledge, increases the self-identity. We believe 
that the effective motivation first of all is the correct selected education methods, which encourage 
students for teaching and effective usage of their knowledge.  

We should pay attention on the positive motivation, because the negative motivation brakes 
the personal development, inhibits creativity and discourages the students education. According to 
Chernyak N. O., the educational stimulation methods can be devided into methods of the cognitive 
process creating and methods of the educational duty and responsibility stimulation [1], which helps 
to develop the humans stable learning needs.  

The research results of Rekun G. and Prus Yu. shows that the reserves for learning 
motivation are very differ and requires the management basis of lecturers. The superiors internal 
reasons are interest in the profession and the desire to get higher education for the further self-
fulfillment. Among the external factors of educational motivation, students indicated such as 
authority, universities prestige, opportunities to find an interesting and lucrative work place [2].    

Among the main tasks of our scientific research is the foreign experience analysis of the 
innovative educational methods usage. Thus, while studying the German experience, it should be 
noted that in terms of forming the structural components, the most effective are group work, role-
playing and business games, mentoring, expert interviews and others. The most popular German 
innovative educational method is the project training, the essence of which is to divide students into 
different groups for their further work on specific project [3]. This method helps to develop students 
individual abilities, critical thinking, solve concrete problems, which can arise during the project 
work, and teaches the team work.  

The defining positive feature of economic education in USA is the usage of different 
methods and models of students training organization, including: educational games, usage of 
speeches of Nobel laureates in economics, case method (case studies), method “Video on Demand” 
[4]. 
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The educational methods, which practically help to realize for students their knowledge are 
using in Chinese higher education system on the basis of declared Strategy of accelerated capacity 
building. They are: meetings with famous practices, world well-known professors, “professional 
training”, students work in different industrial laboratories and technological parks [5].  

There are excreted the main two classification systems of training methods, which 
characterize educational system, without taking into account the modern requirements of 
informational society development (table 1). 

 
Table 1  

The educational methods classification 
The classification 

systems 
Features Components 

 
 
 
 

Traditional system of 
the educational methods 

classification 
 

types of students educational work oral, written; lectures, independent, outside 
lectures; 

general teaching methods collective, group, individual; 
source of knowledge, skills and 
abilities 

lecture, document analysis, work with legislative 
basement, usage of visual aids and internet sources; 

degree of independence and the 
character of students participation in 
the educational area 

active, interactive, passive methods of education; 

level of sustainability and innovation traditional, classical, custom. Innovative; 
 
 

Current system of the 
educational methods 

classification 
 

methods that ensure mastery of the 
learning process 

verbal, visual, practical, reproductive, problem-
search, inductive, deductive; 

methods that stimulate and motivate 
the teaching and research activities 

educational discussions, problem situations, 
professionally-oriented business games, creative 
tasks, search and research, experiments, 
competitions and quizzes; 

control and self-control methods in 
educational activity 

survey, test, exam, control papers, tests, questions 
for self-control. 

Source: based on [6-9] 
 
Among the wide variety of known methods that contribute the development of professional 

competence of future professionals, it should be distinguished, in our view, innovative teaching 
methods classification system, which is the most integrated and effective nowadays, and 
emphasizes the practical orientation of the educational process (fig. 1). 

Nowadays it becomes increasingly popular mixed education, which involves a combination 
of electronic and mobile, “pervasive” and “inverted” training. 

Analysis of publications reveals the basic definition of the “mixed education”. Mixed 
education — is the purposeful process of acquiring knowledge and skills in the terms of integration 
of classroom learning and extracurricular activities of educational process on the basis of mutual 
complement traditional technology, electronic, remote and mobile learning [10, 29]. It is the 
combination of traditional means of formal training – work in the classroom, studying theoretical 
material – with informal, for example, the discussion by e-mail and Internet Conference [11]. 

Bugaichuk K. L. proposes to consider the category of "mixed education" in two senses – 
narrow and wide. In a narrow sense, the author realizes purposeful process of acquiring knowledge 
and skills, which is implemented by educational institutions of various types within formal 
education, part of which is implemented remotely using ICT and technical training, which are used 
to store and delivery of training material, implementation of control measures and interaction 
between the subjects of the educational process (consultation, discussion) and in which there is s 
self-control of students time, place and pace of learning routes. 

In a broad sense, mixed education is a combination of different variants of forms and 
methods of formal, informal teaching and learning, committed person to achieve pre-defined 
learning objectives while preserving mechanism of control over time, place and pace of learning 
routes [14]. 
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Figure.1. The innovative system of the educational methods classification 

Source: based on [12-13] 
 
Nowadays scientists propose to consider such the most popular models of blended 

education, as: 
- The “Audience rotation” model; 
- The “Flexible” model; 
- The “Self-education” model; 
- The “Virtually enriched” model. 
The “Audience rotation” model is characterized by the combination of traditional methods 

of the full-time study with the distance and electronic education. With the help of this model, the 
audience activity in small groups increases, group projects are developing, certain problems are 
solving. Most of the higher educational institutions are using rotation, which provides the involving 
of one of the students into the discussion of certain problem or situation, when at the same time 
another part of students are working in on-line mode with a combination of Internet technologies. 
Also one of the audience rotation methods is that students are available to work in different 
apartments inside the educational institution.  

Increasingly popular nowadays becomes the elements of “inverted learning” inside the 
“Audience rotation” model. Research and teaching staff of SHEI “University of banking” actively 
use the “inverted learning” inside the educational process, namely: students get the new theme 
material (via presentations, video, texts etc.) and individually study it at home. An active discussion 
of the elaborated material between lecturer and students takes place on the next lesson. They work 
in different forms (individually, in small groups) and at the same time different aspects of the same 
theme are exploring.  

The main idea of the “Flexible” model is that lecturer remotely accompanies students, and 
also consults them in full-time and distance forms. This model is convenient for the students of 
distance form of learning, as it gives an opportunity to study lectures and other material outside the 
institution.   
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e-learning (electronic education) – the educational system, which propose 
the usage of Internet-technologies, electronic libraries, educational and 
methodical multimedia materials, virtual libraries, workshops etc. 

m-learning (mobile education) – the knowledge transfer to mobile devices 
with the usage of WAP and GPRS technologies. 

u-learning (pervasive education) – the continuous learning methods with the 
usage of information and communication tools in all 
areas of society. 

flipped-learning (“inverted education”) – the form of active education, 
which allows to “invert” the common educational process in the next way: 
Students outside the audience revises the educational materials, which will 
be considered at the next lesson, independently studying theoretical material, 
and inside the audience they are engaged in a discussion, perform practical 
tasks.  

blended-learning (mixed education) – education, within which students 
acquires knowledge, internally and independently online, and which provides 
the creation of a comfortable educational and informational environment, 
communications systems, which are delivering the information. 
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According to the “Self-education” model, students can choose additional courses, which are 
conducted by different educational institutions. Elements of this model should be used in the 
educational activities of the university, since self-education is a significant component of the 
individual’s development, a guarantee of professional preservation in today’s changing 
environment.  

The "Virtually enriched" model is characterized by the fact that students during their studies 
share their time between visiting classrooms and distance learning. 

Analysis of teaching methods suggests that one of the promising directions of the 
educational process today is the creation of the students informational environment with the usage 
of multimedia, hypermedia facilities, electronic textbooks, high-quality development of 
communication tools, development of distance education. 

The level of development of Ukrainian distance education today does not meet the 
requirements of a society that seeks to integrate into the European community. The lack of 
telecommunication data transmission networks and the application of distance learning technologies 
in preparing, retraining and improving the qualifications of specialists from different fields and 
levels, - all these factors estrange the Ukrainian community from the possibility of learning by 
remote technologies. But the first steps in this direction have already been made. According to 
different research in Ukraine, about 30% of educational institutions said that they already have or 
plan to organize distance education [15]. 

It is necessary to take into account that the advantage of the distance learning development is 
the cost reducing for the specialists training. According to UNESCO, the cost of e-learning for one 
student is approximately three times less than that of a traditional education system of the same 
country. Such result allows to reduce the load on the state budget of the country on the one hand, 
and on the other – it facilitates the education of representatives of the socially affected population, 
as well as persons with special needs. In the context of the global financial crisis, the costs reducing 
and improving the efficiency of learning process becomes one of the most important tasks of 
training centers and universities [16]. 

The world experience of the educational distance form development testifies about their 
popularity and demand. For example, at the UK Open University, which was founded in 1969, 
225,000 students are studying in a distance form. The tuition costs for about a fifth part of these 
students are covered by employers. 75 of the 100 companies listed on the London Stock Exchange 
FTSE 100 fund additional remote programs for their employees [17]. The distance education in 
France has acquired the status of national project from 1995. From 1996, the open educational 
platform “Electronic campus” is functioning, which include 3,000 programs and 265,000 students 
from 200 countries [18].  

At the same time, it should be noted that many obstacles arise in the development of 
distance education in Ukraine. First of all, they are: the financing of the distance technologies 
implementation, cooperation between universities and state authorities, as well as regulatory 
support, which will promote the development and support of distance learning.  

Although the Law of Ukraine "About Higher Education" outlines the main principles of 
state policy in the field of higher education (promoting the sustainable development of society 
through the preparation of a competitive human capital and the creation of conditions for lifelong 
education; accessibility of higher education; international integration and integration of the higher 
education system of Ukraine into the European Higher Education Area) [19], but it is not 
characterized how to implement these principles in practice and reality. Scientists note that the 
implementation of the principles of state policy in the field of higher education requires significant 
modernization of the Ukrainian educational system, the introduction of innovative teaching 
methods, namely the development of distance education. This is primarily due to the difficult 
economic situation in the country, the economy of financial resources, and the desire to receive 
education without the work interruption. 

Conclusions. Today, in the context of the intellectual economy development, the knowledge 
acquiring on the basement of non-traditional approach is an important component of the specialists 
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education system in the area of companies financial management in the context of European 
integration. First of all, it is the usage of innovative teaching methods for the financial specialists 
that emphasize the practical orientation of the educational process in higher education. But the 
introduction of these methods in Ukrainian realities is hampered by a number of problems, which, 
first of all, are manifested in the imperfect legislative framework, difficult economic and political 
situations in the country. In our opinion, it is never necessary to stop in the direction of improving 
teaching methods. After all, the qualified training of the financial specialist will help him to form 
strategic thinking, values of doing business, self-determination in life. And this is one of the most 
important tasks of the implementation of innovative methods of training and the success of the state 
as a whole. 
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CONSOLIDATED BUDGET AS A SOCIAL DEVELOPMENT TOOL1 

Abstract. The financial system significant element is consolidated budget, which includes all 
levels budgets and certain types of centralized funds. The budget policy implemented through the system 
of budgetary mechanisms and should ensure budgetary equilibrium and effective impact on socio-
economic processes. A budget is a powerful tool for influencing socio-economic processes, and it 
performs regulatory, stimulating, social functions that determine its economic purpose. The mechanism of 
the volume and structure of budget revenues and expenditures formation is an important part of the budget 
regulation for ensuring the comprehensive development of society. 

The authors analyzed and evaluated the consolidated budget of Ukraine for 2008-2017, 
determined the share of revenue and expenditure components in the structure of the gross domestic 
product and the consolidated budget of Ukraine. At the same time, the authors analyzed the share of major 
taxes in the revenues of the Consolidated Budget of Ukraine and evaluated their dynamics in the gross 
domestic product.  

The article examines the influence of the budget revenues formation for social and economic 
development. The budget revenues are the financial and economic basis for the relevant authority 
members budgeting and performance of functions and tasks of the public authorities. 

Budget expenditures are an important area of influence on economic and social processes. In the 
paper, the authors prove that the direction of public expenditures on population social security has a 
significant impact on the social and economic development of the country. In order to achieve the efficient 
allocation of budgetary resources in terms of their limitations, improving the quality of public services and 
the availability of budget for the society is important to use program-target budgeting method. At this 
stage of development, the important task is to determine priorities in allocating budget expenditures and 
increase their effective use. The mechanism for evaluating the effectiveness of budget expenditures 
requires further improvements involving central government, which form the financial policy. 

Keywords: budget, consolidated budget, budget revenues, budget expenditures, tax revenues, 
social development, program-target method. 
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ЗВЕДЕНИЙ БЮДЖЕТ ЯК ІНСТРУМЕНТ СУСПІЛЬНОГО РОЗВИТКУ 
Анотація. Визначено, що бюджет є вагомим інструментом впливу на соціально-

економічні процеси та виконує відтворювальну, регулятивну, стимулювальну, соціальну 
функції, які визначають його економічну сутність і призначення. Формування бюджету 
здійснюється з огляду на економічний потенціал країни, нагальність і масштабність завдань, 
що постають перед нею, ролі держави в економіці та інші фактори. Механізм формування 
обсягу та структури доходів і видатків бюджету є важливою складовою бюджетного 
регулювання для забезпечення всебічного розвитку суспільства. 

Проведено аналіз та оцінку Зведеного бюджету України за 2008—2017 роки, 
визначено частку дохідної і видаткової частин у структурі валового внутрішнього продукту і 
Зведеного бюджету України. Досліджено вплив процесів формування дохідної частини 
бюджету на соціально-економічний розвиток країни. Зазначено, що дохідна частина 
бюджету є фінансово-економічною основою для здійснення відповідних повноважень 
учасниками бюджетного процесу та виконання покладених функцій і завдань на органи 
державного управління.  

Видатки бюджету є дієвим інструментом фінансового регулювання, що має значний 
вплив на структурні перетворення в галузях економіки та соціальної сфери. Важливим є 
забезпечення оптимального розподілу обмеженого обсягу бюджетних коштів за напрямами 
соціально-економічного розвитку, забезпечення відповідності структури видатків бюджету 
визначеним стратегічним цілям країни. 

Доведено, що задля досягнення ефективного розподілу бюджетних ресурсів в умовах 
їхньої обмеженості, підвищення якості надання державних послуг, а також доступності 
бюджету для суспільства важливим є використання програмно-цільового методу формування 
бюджету. Визначено, що на цьому етапі розвитку першочерговим завданням стає визначення 
пріоритетів при розподілі бюджетних видатків і забезпечення підвищення рівня їх 
ефективного використання. Потребує подальшого вдосконалення механізм оцінки 
ефективності видатків бюджету за участі центральних органів державного управління, які 
формують фінансову політику країни.  

Ключові слова: бюджет, зведений бюджет, доходи бюджету, видатки бюджету, 
податкові надходження, суспільний розвиток, програмно-цільовий метод. 

Формули: 0; рис.: 0; табл.: 3; бібл.: 11. 
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СВОДНЫЙ БЮДЖЕТ  

КАК ИНСТРУМЕНТ ОБЩЕСТВЕННОГО РАЗВИТИЯ 
Аннотация. Указано, что бюджет является важным инструментом влияния на 

социально-экономические процессы. Проведены анализ и оценка Сводного бюджета 
Украины за 2008—2017 годы, определены доля доходной и расходной частей в структуре 
валового внутреннего продукта и Сводного бюджета Украины. Исследовано влияние 
процессов формирования доходной части бюджета на социально-экономическое развитие 
страны. Определено, что направленность государственных расходов на социальное 
обеспечение населения оказывает значительное влияние на развитие социальной и 
экономической сферы страны. Установлено, что для достижения эффективного 
распределения бюджетных ресурсов в условиях их ограниченности, повышения качества 
предоставления государственных услуг, а также доступности бюджета для общества важно 
использование программно-целевого метода формирования бюджета. 

Ключевые слова: бюджет, сводный бюджет, доходы бюджета, расходы бюджета, 
налоговые поступления, общественное развитие, программно-целевой метод. 

Формул: 0; рис.: 0; табл.: 3; библ.: 11. 
 
Problem statement. Solving problems arising in financial support for social policies to 

stimulate domestic demand sufficiently dependent on mechanisms of the budget, which should be 
transparent and balanced, including the indicators of volume and structure of public debt, budget 
deficit, accounts receivable and accounts arrears of budget institutions. The budget is an important 
instrument for influencing social and economic processes and performs reproductive, regulatory, 
stimulating, social functions that determine its economic essence and purpose. The improvement of 
the budget formation system is relevant and interconnected with the expansion of the financial and 
budgetary institutions tasks. 

Research essence of the budget as a tool for social and economic development is a quite 
topical issue at these stage transformations. More efficient use of financial resources redistributed 
through the budget system depends on understanding the nature of this category and the main 
factors that determine its development. The budget formation system develops dynamically, 
depending on the social needs evolution, the depth of transformation in the economic and social 
sphere, changes in economic conditions. Solving tasks in the field of defense, social policy financial 
support, human capital development, employment growth, stimulation of domestic demand depends 
on the methods of budget formation and implementation. 

Analysis of research and problem statement. Significant research on the development of 
theoretical and methodological foundations of the budget as an important instrument of social 
development belong to such foreign scientists: R. Barro, J. Buchanan, A. Wagner, S. Witte, J. M. 
Keynes, P. Krugman, A. Laffer, R. Masgrave, R. Mandell, K. Rau, D. Ricardo, J. Sax, P. 
Samuelson, A. Smith, M. Speransky, J. Stiglitz, G. Tallock, V. Tanzi, S. Fischer, G. Shahova. 

The local scientist’s research devoted to the formation and implementation of fiscal policy in 
the current situation transformations, and the impact of its instruments on the dynamics of economic 
development. Among them: T. Bogolib, O. Vasylyk, V. Heyets, V. Glushchenko, A. Danilenko, I. 
Zapatrina, N. Kornienko, L. Lisyak, I. Lukyanenko, I. Lunina, I. Lyuty, A Mazaraki, V. Makogon, 
V. Oparin, D. Polozenko, M. Pasichniy, V. Fedosov, I. Chugunov, S. Yuriy. 

The purpose of the article is to improve the quality of forming consolidated budget as a 
tool for social development in the system of financial and economic regulation, given the 
transformation in financial and budgetary policy of our country. 

495



Research results. The budget as a financial plan plays an important role in the redistribution of 
national income and social reproduction. Through the Consolidated Budget of Ukraine, about 30 
percent of the gross domestic product has been partitioned over the past years. It allows satisfying the 
national needs and actively influencing the social and economic processes, ensuring implementation of 
strategic programs and plans for the development of the country. At the same time, the budget has an 
integrated impact on society as a financial document, an economic lever, and a tool for ensuring socio-
economic development of the country [1]. 

The country's budget is planned according to available opportunities to attract financial 
resources and the necessary direction of financing expenditures. It is a specific indicator of the 
economic, social and political peculiarities of the state's development. Budgeting is based on the 
economic potential of the country, the urgency and scale of the tasks, and the role of the state in the 
economy and other factors. Sources of budget revenues identifying the economic situation and trends of 
expenditure set priorities at the current stage of its development [2].  

The directions for using the budget make it possible to talk about it as an active tool for ensuring 
economic growth, which is used to ensure the development of social production and increase its 
efficiency. The role of the instrument is objectively determined by the general regulation of economic 
ties, which determines the form of using budget relations through the main financial document. It also 
takes into account the distributive nature of the budget, which allows it to be used as an important 
economic lever of influence on social production. 

According to the Budget Code of Ukraine, the budget is a plan for the formation and use of 
financial resources for the tasks and functions carried out by the government during the budget period 
[3]. Based on this definition, consider the impact of the formation of budget revenues for socio-
economic development, especially taxes, their structure and budget expenditures in terms of budget 
classification. 

Thus, fiscal policy, which is implemented through budgetary mechanisms, should ensure budget 
balance and effective impact on the socio-economic processes. The mechanism of formation of the 
volume and structure of budget revenues and expenditures is an important part of the budget regulation 
for ensuring the comprehensive development of society. It is especially important to solve this problem 
for transitive economies, which are marked by heterogeneity and dynamism of the public environment. 
It is necessary to increase the role of fiscal policy in the system of state regulation and to develop the 
conceptual foundations for the construction of its effective model [4]. 

Budget revenues are the financial and economic basis for the relevant authority members 
budgeting and performance of functions and tasks of the public authorities. In addition, the rate of 
redistribution of GDP and national income through the budget revenues significantly affects the level of 
savings, investment, and final consumption, changes in indicators of aggregate demand, the structure of 
the output. 

Most of Ukraine's budget revenues according to budget classification formed by tax revenues 
(table 1). Thus, their share was 76.30 percent in 2008, 80.95 percent in 2012 and 73.23 percent in 2017. 
The highest share of this type of revenues was observed in 2011 and 2016 — 83.99 percent and 83.13 
percent, respectively, the least — in 2010 and 2017 with shares of 74.55 percent and 73.23 percent, 
respectively. The second type of revenue is non-tax revenue in the budget revenue, from 20.31 percent 
in 2008 to 23.71 percent in 2017. At the same time, the largest share of this source was recorded in 2010 
and in 2017 — 23.47 percent and 23.71 percent, respectively. The third largest source of revenue of the 
Consolidated Budget of Ukraine is the proceeds from incomes from capital operations. Their share does 
not exceed one percent, except for 2008, 2009 and 2017 — 2.25 percent, 1.36 percent, and 1.77 percent, 
respectively. A similar trend was observed on official transfers from governments of foreign countries 
and international organizations and proceeds to the trust funds except in 2014 with a value share of 1.18 
percent and 2008 with a share of 1.11 percent, respectively. 

On average for the period 2008—2017, the tax revenues share in the structure of revenues of the 
Consolidated Budget of Ukraine was 78.68 percent, non-tax revenues — 19.65 percent, income from 
capital transactions — 0.89 percent, official transfers — 0.34 percent, revenues to trust funds — 0.45 
percent. 
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Table 1 
The structure of revenues of the Consolidated Budget of Ukraine, % [5, 6] 

 

Years Tax 
revenues 

Non-tax 
revenues 

Incomes from 
capital operations 

Official transfers from governments 
of foreign countries and 

international organizations  
Trust funds 

2008 76,30 20,31 2,25 0,03 1,11 
2009 76,22 21,39 1,36 0,22 0,81 
2010 74,55 23,47 0,99 0,10 0,89 
2011 83,99 15,05 0,58 0,13 0,25 
2012 80,95 18,16 0,67 0,04 0,18 
2013 79,96 19,18 0,36 0,34 0,16 
2014 80,60 17,67 0,44 1,18 0,11 
2015 77,85 21,49 0,28 0,29 0,09 
2016 83,13 16,03 0,20 0,54 0,10 
2017 73,23 23,71 1,77 0,48 0,81 

 
It is advisable to analyze the share of main taxes in the revenues of the Consolidated Budget 

of Ukraine and assess their dynamics in GDP. The analysis of data in Table 2 shows that the largest 
share was the main budget-forming source — the Value Added Tax in the revenues of the 
Consolidated Budget of Ukraine and GDP (30.92 percent and 9.71 percent in 2008, 29.98 percent 
and 8.82 percent in 2013 and 30.87 percent and 10.53 percent in 2017, respectively). 

The factors that determine the fiscal efficiency of the Value Added Tax are the quality of 
administration, the size of the shadow economy, the state of development of the industries of an 
economy and technological productions with a high share of value added, investment activity and 
foreign economic activity of business entities [7]. The most crucial issues the administration of 
Value Added Tax facing institutions of government is to reduce the extent of tax evasion, reduce 
the list of benefits and create transparent mechanisms of redress. During 2008—2017, the average 
share of the Value Added Tax in the revenues of the Consolidated Budget of Ukraine was 30.10 
percent, in GDP — 9.57 percent. 

 
Table 2 

The share of basic taxes in the revenues of the Consolidated Budget of Ukraine 
and GDP for 2008-2017, % [5, 6] 

 

Years 
 

Value Added Tax Corporate Income Tax Individual Income Tax Excise Tax 
share in 
revenue 

share in 
GDP 

share in 
revenue 

share in 
GDP 

share in 
revenue 

share in 
GDP 

share in 
revenue 

share in 
GDP 

2008 30,92 9,71 16,08 5,05 15,41 4,84 4,30 1,35 
2009 30,99 9,26 12,09 3,61 16,30 4,87 7,91 2,36 
2010 27,44 7,97 12,85 3,73 16,22 4,71 9,00 2,61 
2011 32,64 9,99 13,80 4,23 15,10 4,62 8,53 2,60 
2012 31,16 9,84 12,53 3,95 15,29 4,83 8,62 2,73 
2013 28,98 8,82 12,42 3,78 16,31 4,96 8,29 2,52 
2014 30,49 8,87 8,82 2,57 16,49 4,80 9,89 2,88 
2015 27,37 9,13 5,99 2,00 15,33 5,12 9,68 3,23 
2016 30,09 11,58 7,69 2,96 17,73 6,82 13,00 5,00 
2017 30,87 10,53 7,22 2,46 18,26 6,22 11,35 3,87 

 
Excise Tax plays an important regulatory role in the consumption of harmful excisable goods. 

Informing the state tax policy governments institutions have strike a balance between filling the budget 
constraint and consumer groups relevant to excisable goods. The growth of Excise Tax rates, the 
improvement of the tax administration mechanism, and the expansion of cooperation in the field of 
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counteracting tax offenses are extremely relevant given the practical implementation of the provisions of 
the Association Agreement with the European Union, the European Atomic Energy Community and their 
member states [8]. The average share of the Excise Tax in the revenues of the Consolidated Budget of 
Ukraine for the period of 2008—2017 amounted to 9.06 percent, in GDP - 2.92 percent. At the same time, 
there was the positive growth trend of this type of revenues in the consolidated budget revenues — 4.30 
percent in 2008, 8.62 percent in 2012, 13.00 percent in 2016 and 11.35 percent in 2017. The share of 
Excise Tax in GDP did not exceed 5.00 percent in 2016, the lowest share was recorded in 2008 — 1.35 
percent. 

Individual Income Tax is characterized by a number of indicators that are characteristic only for it, 
in particular, the procedure for its administration and distribution among different levels of the budget 
system, and ranks second in the structure of revenues of the Consolidated Budget of Ukraine and is an 
average of 16.24 percent. For 2006—2010 the share of the indicator was 15.41 percent, in 2011—2015 — 
15.82 percent, 2016—2017 — 18.00 percent. 

The Corporate Income Tax is fundamental to the state budget revenues. There is re some limited 
opportunities regulation proportions transfer taxes to budgets of different levels. During the investigated 
period, the share of this type of tax has a steady negative trend in the consolidated budget revenues (from 
16.08 percent in 2008 to 12.42 percent in 2013 and 7.22 percent in 2017), and in GDP (from 5.05 percent 
in 2008 to 3.78 percent in 2013 and 2.46 percent in 2017). The average share of this tax in the revenues of 
the Consolidated Budget of Ukraine was 10.95 percent, and GDP — 3.43 percent for 2008—2017. 

The revenues are largely determined by the volume of expenditures of the budgets of Ukraine. 
This is one of the principles of the budget system. Thus, its structure is due to the socio-economic 
orientations facing the state at a certain stage of development. 

Budget expenditures involved in the formation of value funds consumption and accumulation in 
the state, so they are an important area of impact on economic and social processes. Overall fiscal policy in 
public expenditure is an important instrument of influence on socio-economic development, especially in 
economic reforms and limited financial resources of the state [9]. 

In the consolidated budget expenditures for state functions (table 3), which provide 
implementation costs, hold the largest share of social protection and social security to an average of 26.57 
percent over the period 2008—2017. A significant place in terms of expenditures share within the 
Consolidated Budget of Ukraine is taken by expenditures for education with an average of 19.18 percent, 
state functions — 13.09 percent, economic activity — 11.64 percent and healthcare — 10.98 percent. 

Table 3 
The structure of expenditures of the Consolidated Budget of Ukraine  

for 2008—2017, % [5, 6] 
 

Functional 
classification 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

State functions 9,90 10,70 11,84 11,79 11,00 12,18 14,55 17,23 16,02 15,71 
Defense 3,75 3,13 2,98 3,13 2,92 2,93 5,18 7,62 7,09 7,02 
Public order, security 
and judiciary 8,69 7,83 7,59 7,74 7,39 7,78 8,49 8,05 8,60 8,36 

Economic activity 17,24 13,67 11,89 14,62 13,26 10,04 9,13 8,64 8,08 9,84 
Environmental 
protection 0,90 0,81 0,76 0,93 1,07 1,10 0,66 0,81 0,75 0,69 

Housing and 
communal services 2,88 2,42 1,45 2,09 4,11 1,59 3,43 2,32 2,12 2,62 
Healthcare 10,77 11,80 11,79 11,60 11,79 12,16 10,82 10,40 9,00 9,67 
Spiritual and physical 
development 2,53 2,68 3,03 2,56 2,74 2,70 2,62 2,38 2,02 2,30 
Education 19,52 21,53 21,04 20,48 20,47 20,84 18,96 16,72 15,46 16,80 
Social protection and 
social security 23,81 25,44 27,61 25,06 25,25 28,67 26,15 25,84 30,87 26,99 
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The focus of public spending on social welfare of the population and increase their volume 
has a significant impact on the social and economic sphere. Since 2002, the program-targeted 
budgeting method has been introduced in the budget system of Ukraine; it provides medium-term 
planning and implementation of the budget, aimed at achieving a specific goal in accordance with 
the established priorities. This method is used to achieve an efficient allocation of budget resources, 
according to its limited, more efficient use of them, increase transparency of the budget process, 
improve the quality of public services, and budget affordability for society. 

The program-target method of budget expenditures planning is applied at the level of the 
state budget and local budgets and allows tracking of the efficiency and effectiveness of spending 
budget funds to a certain extent. This is done by using information on performance indicators and 
other information contained in the budget requests, budget programs, and reports on the 
implementation of budget programs. There is a possibility to track the compliance of expenditures 
from the budget with the state goals and objectives, which is the basis for assessing the expenditures 
efficiency [10]. 

At this stage of development, the priority task is to determine priorities in allocating budget 
expenditures, as well as to ensure the level of their efficient use. Ensuring optimal allocation of 
expenditure for state needs is possible due to scheduling practices that would ensure the 
establishment of clear priorities within the existing budget and reporting to the public on the 
effectiveness of public service delivery [11]. 

Conclusions. The mechanism for forming the volume and structure of budget revenues and 
expenditures is an important part of budget regulation for ensuring public welfare. Priorities of 
fiscal policy should be based on sound grounds in the system of a comprehensive program of social 
and economic development of the country. Indicators of the investment component of budget 
expenditures and tax burden characterize the possibilities of the regulatory potential of fiscal policy 
to stimulate high-tech sectors of the economy. 

Budget expenditures are an effective instrument of financial regulation; it has a significant 
impact on structural transformations in the economy and the social sphere. The important thing is 
the optimal allocation of limited budgetary resources on areas of socio-economic development and 
ensuring that budget expenditure structure defined strategic goals of the country. 

It is important to take into account the effectiveness of the implementation of state target and 
budget programs in the past when planning current budget expenditures. The feasibility of 
implementing the budget program should be based on the ultimate goals envisaged by the plans of 
the main spending unit for the medium-term perspective. 

In order to ensure targeted and efficient use of public funds, it is necessary to implement 
thematic and integrated monitoring program at appropriate stages of implementation. The 
mechanism for evaluating the effectiveness of budget expenditures requires further improvements 
involving central government, which form the financial policy. It is necessary to standardize the 
performance indicators by common industry approaches, as well as to increase the effectiveness of 
measures in the field of development and approval of budget program passports. 

Actual performance is to increase the use of budget funds for the implementation of 
infrastructure projects, high-tech development. However, it is necessary to build the institutional 
environment for the conduct of appropriate investment in productive capital and improve the 
instruments of public-private partnership. 
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CONDITIONS AND FACTORS OF INVESTMENT SECURITY 

AS A DECISIVE FORCE OF SOCIAL AND ECONOMIC DEVELOPMENT: 
THEORETICAL AND PRACTICAL ASPECTS 

Abstract. The article deals with investment security as a critical factor of social and 
economic development of the state, especially in the conditions of active opening of its own 
economic space that is typical for Ukraine in particular.  

It has been substantiated that investment security is not only the scope of investments to 
meet the needs of the national economy, but also their capacity to provide economic development 
by the means of the appropriate quality and structure of investment.  

Through the prism of generic concepts such as “national security”, “economic security” and 
“financial security” the author defines the essence and theory basis of the notion of investment 
security.  

It has been proved that creation of the system of holistic administration of investment 
security demands the integration into a single whole such components as investment policy, 
investment strategy and the organization of investment process, as well as the mechanism of 
investment activity of economic entities on the condition of their synchronization with the national 
policy, which under the influence of turbulence of internal and external environment also require 
some corrections.  

The author has established a close link of investment security with intellectual and 
informational security, which are both vitally needed to provide the former under the current 
conditions. Special attention is paid to the development of innovative financial instruments, for 
example various forms of electronic money that are able to create obstacles for the formation of real 
cost and the increase of investment potential. 

The approaches and possibilities for the choice of administrative and market methods for the 
regulation of the factors defining the investment security have been generalized. The principal 
provisions, which the investment security should be based on with the aim to provide social and 
economic development, have been distinguished.  
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investment resource, investment security, conditions and factors of investment security. 
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Анотація. Розглянуто інвестиційну безпеку як вирішальний чинник соціально-
економічного розвитку країни, особливо в умовах активного відкриття нею власного 
економічного простору, що характерно, зокрема, Україні.  

Обґрунтовано, що інвестиційна безпека — не лише обсяг інвестицій для потреб 
національної економіки, а і їхня спроможність шляхом відповідної якості та структури 
інвестування забезпечити економічний розвиток. 

Крізь призму родових понять «національна безпека», «економічна безпека» та 
«фінансова безпека» з’ясовано сутнісно-теоретичні основи поняття інвестиційної безпеки.  

Доведено, що створення системи цілісного управління інвестиційною безпекою 
вимагає інтегрування в єдине ціле таких складових, як інвестиційна політика, інвестиційна 
стратегія і організація інвестиційного процесу, механізм інвестиційної діяльності суб’єктів 
господарювання за умови їх синхронізації із загальнодержавною політикою, що під впливом 
турбулентності внутрішнього і зовнішнього середовищ також потребує коригувань.  

Виявлено тісний зв’язок інвестиційної безпеки з інтелектуальною та інформаційною 
безпекою, що в сучасних умовах постає в низці стратегічних умов її забезпечення. Особливу 
увагу приділено розвиткові інноваційних фінансових інструментів, зокрема, різних форм 
електронних грошей, що здатні створювати перешкоди формуванню реальної вартості та 
збільшенню інвестиційного потенціалу. 

Узагальнено підходи і можливості вибору адміністративних або ринкових методів 
регулювання факторів, що визначають інвестиційну безпеку. Визначені принципові 
положеннях, на яких повинно ґрунтуватися повноцінне виконання інвестиційною безпекою 
своєї ролі в забезпеченні соціально-економічного розвитку. 

Ключові слова: соціально-економічний розвиток, інвестиційний ресурс, 
характеристики інвестиційного ресурсу, інвестиційна безпека, умови і фактори інвестиційної 
безпеки. 

Формул: 0; рис.: 0, табл.: 0, бібл.: 23. 
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УСЛОВИЯ И ФАКТОРЫ ИНВЕСТИЦИОННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ КАК 

РЕШАЮЩИЙ ФАКТОР СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ: 
ТЕОРЕТИКО-ПРАКТИЧЕСКИЙ АСПЕКТ 

Аннотация. Рассмотрена инвестиционная безопасность как решающий фактор 
социально-экономического развития страны, особенно в условиях активного открытия ею 
собственного экономического пространства. Акцептуется внимание на единстве 
количественных и качественно-структурных характеристик инвестиционного ресурса. 
Особенное внимание приделено выяснению условий и факторов достижения 
инвестиционной безопасности. Определены принципиальные положения, на которых должно 
базироваться выполнение инвестиционной безопасностью своей роли. 

Ключевые слова: социально-экономическое развитие, инвестиционный ресурс, 
характеристики инвестиционного ресурса, инвестиционная безопасность, условия и факторы 
инвестиционной безопасности. 

Формул: 0; рис.: 0; табл.: 0; библ.: 23. 

Introduction. The accumulation of investment resource is the fundamental basis of all 
economic reforms. At the same time, the accumulation of such a resource should correspond not 
only to the current state of functioning of the economic system, but also to the prospects for its 
development and to be able to respond adequately to the dynamic changes in terms of development, 
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since it is difficult to hope that the country will reach the level of the developed countries in the 
conditions of a narrow reproduction of a social product. 

At the same time, the provision of economic development and the growth of the welfare of 
the population cannot be limited to a quantitative increase in investment. Equally important is the 
problem of quality and harmonization of the structure of the investment resource. It is the unity of 
quantitative and qualitative structural parties that outlines the investment security of the decisive 
factor of economic security, which ensures independence, competitiveness and stability of the 
national economy. 

The urgency of achieving investment security in the unity of these parties is confirmed by 
the progressive appearance of "financial bubbles", which is considered by individual scholars as a 
problem of the use of investment opportunities, which has sharply increased due to market 
liberalization. Underestimation of market self-regulation of investments is put among the main 
causes of such bubbles [1]. On the other hand, It is emphasized the formation of a new model of 
economic development, including the financial system, characterized by a combination of market 
mechanisms and active state regulation in all spheres of the economy, which, in particular, has 
provided significant economic development in most countries of the Asia-Pacific region [2, с. 472]. 
Such ambiguity of assessments also determines the ambiguity of their impact on the organization of 
investment management of the economy needs.  

In Ukraine, the chosen by this country eurointegration progressive trajectory on the 
background of the rapid globalization processes has led to the active opening of its economic space. 
Along with the positive conditions for the modernization of the national social and economic 
system, it simultaneously brought threats to national interests and opportunities for their protection. 

In connection with the existing contradictions, it becomes important once again to turn to the 
analysis of the conditions and factors of the investment security of the national economy to find the 
most effective ways of realization the possibilities of its ensuring. 

Analysis of research and statement of the problem. The issue of investment security is 
the subject of scientific research by a large number of scholars, including O. Baranovskyi, I. 
Vlasova, V. Gorin, M. Dyba, O. Zhychor, V. Zymovets, M. Yermoshenko, A. Kachynskyi, O. 
Korystin, T. Maiorova, V. Martynenko, A. Fomenko, O. Yurkevych and many others. 

However, despite their significant contribution, the versatility and dynamism of this problem 
objectively predetermine the existence of a number of unresolved problems, which requires the 
continuation of their research. The purpose of the article is to reveal the theoretical foundations in 
the investment provision of the needs of the national economy and to find out the conditions and 
factors for achieving its investment security. 

Research results. Recognizing the special role of investment security in ensuring economic 
development, the priority for such a role is to clarify the essence of this concept theoretical basis.  

At the same time, before continuing to search for an answer to this question, we will define 
our position according to which investment security will be associated precisely with economic 
development, which means "... qualitative changes in the economic system of society, which 
provide a quantitative increase in its resource potential and qualitative improvement of the basic 
elements of shaping structures", considering economic growth as "an organic component of 
economic development "[3]. 

Despite a certain self-sufficiency of investment security for economic development, at the 
same time, in order to clarify the essence-theoretical basis of the concept of investment security, 
there is a clear need to consider it through the prism of tribal concepts, namely, "national security", 
"economic security" and "financial security". Their ratio makes it possible to define the essence of 
investment security more precisely, which is the primary basis for understanding the conditions and 
factors of its provision. Certain integration of these concepts, which are not identical with the 
essential content, based on their unique nature, and lies in the "security" plane, allows 
distinguishing the aspects of their equal interaction for the achievement of economic development. 

National security, in accordance with Article 1 of the Law of Ukraine "On the Fundamentals 
of National Security of Ukraine", is defined as the protection of vital interests of a person and a 
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citizen, a society and a state through which society’s development is ensured, timely detection, 
prevention and neutralization of real and potential threats to national interests.  

Economic security, as one of the defining elements of national security, is defined as the state of 
the national economy, which makes it possible to maintain resilience to internal and external threats, to 
ensure high competitiveness in the global economic environment and characterizes the ability of the 
national economy to achieve sustainable and balanced growth "[4]. 

The notion of "financial security", which is no less important for an understanding of investment 
security, is interpreted as a universal category that reflects the security of socio-economic relations at all 
levels and is revealed through the protection from the negative effects of the environment and the ability to 
eliminate various threats or to adapt to existing conditions that are not reflected negatively on its activities 
[5, p. 48]. 

Despite the pluralism of scientists in defining these concepts, it is not difficult to notice that their 
essence is associated with the concepts of "ability" and "security". In the etymological aspect, the concept 
of ability is interpreted as "the possibility to commit something or the presence of conditions favorable to 
something, circumstances that help for some reason, opportunity“ [6, p. 399], and “protection”, based on 
the term "protect" as "the defence or guard someone/something from attack, assault, blow, hostile action, 
or to follow the inviolability of something, to  do a lot for this, as well as from the term "protection " — the 
action with the meaning  defending or guarding, and also intercession or support" [7, p.733]. 

Taking into account the interpretation of the concept of "security” as “a state, when someone or 
something is not threaten by anything, is safety" [7, p.83], the definition of investment security as a 
protection of interests in the field of investment reveals the nature of this phenomenon. In a more concrete 
way, investment security is the protection of interests in the field of investment (increasing in production, 
increasing its technical and technological level, preventing the moral and physical depreciation of fixed 
assets), which is ensured by the creation of appropriate conditions for the formation of investment 
resources and their efficient use [8].  

By the term "capability", in our opinion, the essence of the content of the notion of security is 
already reflected, namely, through its appointment by means of appropriate investment to ensure 
economic growth, the realization of which, in its turn, provides for the creation of appropriate conditions 
for the formation of investment resources and their effective use. So, there are grounds to see in the above 
definitions the disclosure of both the nature and the essence of the concept of "investment security", which 
in their unity is capable of forming an adequate scientific and theoretical basis for further defining the 
ways to achieve that state, "when someone or something is not threatened ", that means safety. 

It is worth noting here that due to the existence of a close connection between the concepts of 
"ability" and "security" in the economic literature, it is quite natural to use the term "securability" as well. 
For example, in the field of customs security, as one of the decisive factors in ensuring a favorable internal 
economic stabilization of the country, the concept of "customs security" determines the ability of the 
customs system, regardless of any external and internal threats, to ensure twenty-four hours a day an 
effective achievement of the goals and tasks set by the state using existing infrastructure, personnel, 
material and technical support [9]. The main objective of ensuring customs securability is to achieve the 
required level of reliability of the customs system and ensure that the customs service performs its 
functions. Naturally, the achievement of customs securability is related to the implementation of a number 
of tasks and requires adequate mechanisms and indicators of evaluation [10], and those that characterize 
investment security occupy a significant place among them. 

These interpretations and approaches and, as was said above, investment security is not only 
the volume of investments for the needs of the national economy, but their ability to ensure 
economic development by means of appropriate quality and structure of investment, that brings us 
closer to  understanding the conditions and factors for ensuring investment security. At the same 
time, in our opinion, in the methodological context, firstly, there can be no changes in the measure 
and criteria for socio-economic development, which, according to A.Gritsenko, becomes the 
reconstructive type [11, p. 48-52]. The latter combines development, which is aimed at: 1) solving 
internal problems (introverted); 2) inclusion of the country into the environment (inclusive); 3) 
restructuring the economy based on the latest achievements (innovative). Under these 
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circumstances, the process of providing and developing specific investment security measures is 
even more complicated and requires a comprehensive approach. Secondly, it is appropriate to 
mention the importance of taking into account the evolutionary approach in describing the changes 
taking place in the development process in relation to various institutions, which was paid attention 
by the Nobel Prize winner F. Hayek. He compared them with the effect of evolution in nature, when 
the worst, less viable forms are discarded in the process of historical advancement. In the course of 
the evolution of society, more progressive economic, social and political orders are taken up and 
developed, as a result of a kind of "evolutionary selection" [12, p. 54]. That is, the methodological 
significance gets the use of the unity of complex and evolutionary approaches in the process of 
achieving the goal of our study. 

Under the complexity and uncertainty of the internal and external environment, the accumulation 
of investment resource to ensure the expanded reproduction and modernization of the national economy 
faces an extremely difficult obstacle – the separation of the financial sector both from expanded 
reproduction and from the real economy in general. First of all, the nature of this phenomenon should be 
sought, as S. Onyshko points out, in the loss of finance of its fundamental function. With the beginning of 
the twenty-first century, it began to progress the trend towards the replacing the main function of finance 
(the formation and distribution of cash flows) with another function – the production of fictitious value. As 
a result, in today’s world, the growth rate of world finances is several times higher than the growth of the 
real sector of the economy, and a significant part of the financial assets is filled with not economic, but 
virtual fictitious value [13, p.190]. One of the consequences of this situation is the lack of capitalization of 
the real sector of the Ukrainian economy, which forms significant restrictions for economic development. 
Even in the conditions of the restoration of economic growth, which began in 2010, the positive dynamics 
of industrial production was accompanied by a significantly lower GDP growth rate than gross fixed 
capital accumulation. The political and economic crises further again negatively affected the volumes and 
rates of investment activity, which significantly decreased in 2013-2014, and subsequently gained positive 
trends with GDP growth that did not meet the development needs. Naturally, the state of investment 
security should be characterized accordingly. Under such conditions, as noted by the scholars, "the 
question of state interference in the economic system goes from the category of necessity to the category 
of possibility", since the state is limited in its ability to regulate the economy [8]. 

Secondly, by analogy with the cause-effect links of dynamics reflected in the field of 
financial relations with the help of the chain of "financial policy" – "financial system" – "financial 
mechanism" [13, p.190], the creation of an integral management system of investment security also 
requires such integration of its components into a single whole. Here we can speak about such 
components as investment policy, investment strategy and organization of the investment process, 
the mechanism of investment activity of economic entities provided that these components are 
synchronized with the national policy, which, in turn, requires adjustments under the influence of 
turbulence both internal and external environments. In particular, the statement in the UN review on 
the revision of the norms developed for the material economy against new models of digital 
business may serve as a separate confirmation [14]. 

In general, in the modern environment the close relationship of investment security with 
intellectual and information security appears in a number of strategic conditions for its providing. It 
is also associated with the rapid development of innovative financial instruments, in particular, 
various forms of electronic money, including cryptocurrency, recognized in the research of the 
Cambridge University’s Center for Alternative Finance, "Global Comparative Analysis of 
Cryptocurrency" as its gradual transformation into the most important part of society and the 
technological revolution [15]. Naturally, such processes cannot deal with the problems of providing 
security, in particular, investment security. 

This is important because the indicated financial innovation does not lead to the creation of 
real value and to the increase of the investment potential. On the contrary, it can lead to the decrease 
of the potential, because of the investment into cryptocurrency it can occur the fall of total 
savings in monetary form as the basis of investment resources in conditions of uncertainty of its 
status today. With the legalization of cryptocurrency in Ukraine, according to M. Savluk, slowing of 
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investment processes is possible "... due to further weakening of state control over capital outflow 
from Ukraine and complicating the mechanisms of transformation of savings into investments that 
were formed within the traditional banking and financial markets" . The loss of interest from 
income is added because cryptocurrency is not related to the commission, and such income is an 
effective tool to stimulate savings as investment resource [16, p. 95]. In these circumstances, the 
problem of the risks that accompany the development of the cryptocurrency market and therefore 
complicate economic processes gets the special importance. 

However, this does not mean that this tendency is constant. Many countries are looking for a legal 
framework for determining the status of cryptocurrency and regulatory actions for its functioning and 
potential. The Digital Agenda for Europe was adopted in 2010 and the implementation of it was scheduled 
for 2020. It became the basis for the relevant national programs of digital society development for the EU 
countries. Within this agenda, the EU has adopted the Digital Single Market strategy, with a planned 
investment of EUR 300 billion for 7 years. 

Certain steps in this direction are carried out by Ukraine, in particular concerning to the 
development of the system of electronic payments. So, at the meeting of the Financial Stability 
Board (August 2017), the need to develop and stimulate innovations for the national economy and 
to search for a common position of financial market regulators of cryptocurrencies, taking into 
account the decisions of key players of the world market, is recognized. A joint statement was made 
by the NBU, the National Commission for Regulation of Financial Services Markets and the 
National Commission on Securities and Stock Market on the Status of cryptocurrency in Ukraine 
(November 2017). In the Сomplex Program of the National Bank of Ukraine, "Cashless Economy", 
the extension of the non-cash payments sphere is determined as one of the priority directions of the 
development of the financial market. 

However, today the scientists argue that an increase of capitalization of the cryptocurrency 
market does not lead to the growth of GDP, total amount of savings and does not create additional 
investment potential, but can "cause redistribution of world savings due to the high volatility of 
investments in cryptocurrency " [17, p. 36-37]. To the possible negatives on the scale of investment 
processes and legalization of cryptography we can add the following influences on: the fiscal 
system, the imbalance of the state budget, the growth of external debt, the parameters and 
effectiveness of the banks, the decline in demand for the national currency, which will lead to the 
loss of the opportunity to generate emission income as the main internal source of financial 
resources of the country, etc. This is due to serious threats to the state interests, which are affecting 
the interests of the whole society. 

Therefore, the decision of the problem of investment security requires balanced actions from 
the state. Thus, during the development of the new economy, it is noted that the increased attempts 
to regulate the financial sector by state regulators often narrow down the possibilities for the active 
introduction of self-regulation mechanisms for new information and network technologies [18]. On 
the other hand, negatives that are inconsistent with economic growth can be minimized through the 
introduction of state regulation for transactions in cryptocurrency markets, which will lead to a fall 
in demand for it [19]. However, the consequences of the strict state regulation of a number of 
processes, which led to the loss of key characteristics of their compliance with modern market 
requirements and the expected positive results in stimulating economic development, are also 
known in practice. Therefore, there is a question of the limits of state actions, which obviously must 
be based and determined by the level of its security, and in our case, investment security, as an 
extremely important part of it. 

Today, there are official figures of the level of Ukraine’s investment security -  indicators 
and threshold values of indicators, which are provided by "Methodology of calculation the level of 
economic security of Ukraine", approved by the Order of the Ministry of Economy of Ukraine 
dated 02.03.2007 № 60 [20]. Such indicators are the ratio of investments in fixed assets to GDP, 
(threshold value is not less than 25%), the ratio of net foreign direct investment (FDI) to GDP 
growth (threshold value is at least 5–10%), the share of FDI in total investments (threshold value is 
not less than 20 to 30%) [21], which determine the factors of investment security.  
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Based on the understanding of safety as the conditions of existence of the subject, controlled 
by it [22, p.11], and taking into account the possibility of choosing administrative or market 
regulatory methods, we can name a number of countries in which the market mechanisms dominate; 
at the same time, there are a number of countries with strong state regulation positions. It is obvious 
that the main criterion, which is important to be guided, is their ability to lead to the achievement of 
the goals set by each state in a specific period of its development. But it is equally obvious that none 
of the countries is limited in its choice by a single type of methods and regulatory instruments, but 
each country uses them in complex giving preference to some of them, thus forming certain 
regularities. 

In providing the investment security, a special role belongs to capital expenditures related to 
the state’s investment in fixed assets and intangible assets in the formation of state stocks and 
reserves. In contrast to current expenditures, which prevail today, capital expenditures determine 
the budget of development, which, in its turn, is able to testify the level of investment security in the 
country. The low level of financing of capital expenditures indicates the insignificant impact of the 
budget on the accumulation of fixed capital in Ukraine. Under such conditions it is difficult to rely 
on the investment activity of business entities and especially on foreign investments.  

The main directions of the state’s activities regarding to providing of investment security 
include: continuous improvement of the investment climate and the potential of the economic 
system; improvement of legal procedures for the consolidation and protection of property rights, 
licensed, patent and related rights; ensuring of stable convertibility and stability of the national 
currency; ecological, social and patriotic motivation of investment activity of enterprises (firms) 
and population; effective tax and customs regulation; ensuring openness of the investment process 
(raising awareness of all subjects of the investment sphere). [23]. Their implementation will support 
the proper level of investment security of the country and ensure its competitiveness. 

Conclusions. The full realization of its role by the investment security in ensuring social and 
economic development should be based on the following principles: 1) investment security should 
become a separate object of state policy and regulation, and not only an integral part, even one of 
the determinant of economic and national security of Ukraine. The key argument of such  approach 
lies in the dominant significance of investment security in order to ensure economic development as 
the basis of the fullest satisfaction of the needs of society as a whole; 2) the implementation of the 
main purpose of investment security through the appropriate investment, economic development 
determines the fact that specific investment security measures are derivative and variable depending 
on the real conditions; 3) it is necessary to create a system of the integral management for 
investment security on the basis of its components integration into a single unit, namely: investment 
policy, investment strategy and organization of the investment process, the mechanism of 
investment activity of economic entities and their synchronization with the national policy; 4) 
identification of existing and potential threats of the investment security should be based on 
continuous monitoring carried out at all levels of the organization and management of the 
investment sphere; 5) the problem of the correlation of state and market regulators, which continues 
to be debatable today, should be solved only on the basis of interaction and realization of their 
potential in order to reach the interests of all participants of the investment sphere and subjects of 
investment relations, this is the guarantee of the further development of the state; 6) the priority of 
the role of the state in the regulation of investment security can be justified, given the objectively 
existing short-term balance of economic interests as a result of the influence of various factors and 
the need to ensure their equilibrium in the long-term perspective due to the formation of a high level 
of investment and economic security, by means of timely reaction and effective involvement of the 
whole number of methods in all spheres of public life. 
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PECULIARITIES OF FOREIGN LANGUAGE TEACHING TO FUTURE SPECIALISTS OF 
FINANCIAL AND CREDIT FIELD IN CIRCUMSTANCES OF EUROINTEGRATION AND 

GLOBALISATION  
Abstract. The article reveals the peculiarities of foreign language teaching to future specialists 

of financial and credit field at higher educational establishments in the circumstances of modern 
financial and economic transformations. It has been highlighted that the European Community deems 
qualitative education to be a critical requisite for establishingand maintaining a competitive market 
economy, piece and reverence to other nations, thus it initiated the Erasmus+ Program to support 
academic mobility within the EU and since 2018 the funding of international collaboration projects is 
announced to be doubled for the upcoming decade. Consequently, to vie for grants of international 
mobility students are required not only to have B2 level of English, but cultivate life competences of a 
new generation. It has been determined that there are twoclusters of competences students are to 
develop concurrently with the foreign language acquisition: 1) thinking and learning skills and 2) social 
skills. Thinking and learning skills encompass creativity, critical thinking, digital literacy and ability to 
learn. Social skills are constituted by ability to collaborate, communicate, emotional intelligence, social 
responsibility. The ways and tools of forming the aforementioned competences have been substantiated, 
namely debates, role-plays, project work, attribute listing, challenge assumptions, personal analogy, 
scribing, video scribing, screen casting, digital storytelling, Web based platforms to design interactive 
vocabulary and grammar exercises. The method of mastering a foreign language within a short time 
frame on the basis of Halperin and Talyzina’stheory of sequential learning and the forgetting curve of 
Ebbinghaushas been elaborated and put forward.  

Keywords: foreign language teaching to future specialists of financial and credit field, European 
life competences, digital literacy, multimedia platforms, methods of creativity and innovative thinking 
development, multilingualism, globalization. 
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ОСОБЛИВОСТІ НАВЧАННЯ ІНОЗЕМНОЇ МОВИ  
МАЙБУТНІХ ФАХІВЦІВ ФІНАНСОВО-КРЕДИТНОЇ СФЕРИ  

В УМОВАХ ЄВРОІНТЕГРАЦІЇ І ГЛОБАЛІЗАЦІЇ 
Анотація. Розкрито особливості навчання іноземної мови студентів — майбутніх 

фахівців фінансово-кредитної сфери в закладах вищої освіти в контексті сучасних фінансово-
економічних перетворень. Наголошено, що для Європейського співтовариства якісна освіта — 
запорука створення та підтримки конкурентоспроможної ринкової економіки, миру і поваги до 
інших націй, тому з ініціативи Європейської Комісії було створено програму Erasmus + для 
підтримки академічної мобільності у країнах ЄС; з 2018 року фінансування проектів 
міжнародного співробітництва упродовж наступного десятиліття буде збільшено удвічі. Таким 
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чином, нові соціально-економічні умови вимагають від студентів не лише володіння 
англійською мовою на рівні В2, а й набуття життєвих компетенцій нового покоління. Визначено 
два кластери компетенцій, які студенти повинні розвивати паралельно з вивченням іноземної 
мови: 1) навички мислення та навчання, 2) соціальні навички. Навички мислення і навчання 
охоплюють креативність, критичне мислення, цифрову грамотність і здатність вчитися. 
Соціальні навички складаються з уміння співпрацювати, спілкуватися, емоційного інтелекту, 
соціальної відповідальності. Обґрунтовано шляхи і засоби формування вищезазначених 
компетенцій, а саме: дебати, ділові ігри, проектна робота, скрайбінг, відеоскрайбінг, 
скринкастинг, цифрові історії, веб-платформи для створення лексичних і граматичних вправ. 
Розроблено та обґрунтовано методику опанування іноземної мови за короткий термін на основі 
теорії поетапного формування розумових дій П. Гальперіна і Н. Тализіної та кривої забування 
Еббінгауза. 

Ключові слова: іншомовна підготовка майбутніх фахівців фінансово-кредитної сфери, 
європейські компетентності, цифрова грамотність, мультимедійні платформи, методи 
формування креативності й інноваційного мислення, мультилінгвізм, глобалізація.  

Формул: 0; рис.: 0; табл.: 0; бібл.: 10. 
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ОСОБЕННОСТИ ОБУЧЕНИЯ ИНОСТРАННОМУ ЯЗЫКУ  

БУДУЩИХ СПЕЦИАЛИСТОВ ФИНАНСОВО-КРЕДИТНОЙ СФЕРЫ  
В УСЛОВИЯХ ЕВРОИНТЕГРАЦИИ И ГЛОБАЛИЗАЦИИ 

Аннотация. Раскрыто особенности обучения иностранному языку студентов — будущих 
специалистов финансово-кредитной сферы в учреждениях высшего образования в контексте 
современных финансово-экономических изменений. Обосновано способы формирования у 
студентов необходимых компетентностей европейского уровня, продиктованных современными 
вызовами глобализации, на занятиях по иностранному языку. Освещены возможности 
использования мультимедийных платформ для повышения цифровой грамотности будущих 
специалистов финансово-кредитной сферы и освоения ними английского языка.  

Ключевые слова: иноязычная подготовка будущих специалистов финансово-кредитной 
сферы, европейские компетентности, цифровая грамотность, мультимедийные платформы, 
методы формирования креативности и инновационного мышления, мультилингвизм, 
глобализация.  

Формул: 0; рис.: 0; табл.: 0; библ.: 10. 
 

Introduction. Aiming at being accepted to the European Union, currently Ukraine is 
undergoing the stage of economy transformation to meet the European standards and values. The 
European Parliament set objectives to create a competitive market economy which takes into account 
people’s wellbeing and social needs, to achieve a skilled workforce and a high standard of technological 
production and to support the advancement of science and technology and invest in education. Having 
acknowledged that high quality education is vital for the stable and sustainable development of the 
economy and nations, maintenance of piece and solidarity to other cultures, the European Union 
launched the Erasmus+ Program to support academic mobility within the EU higher educational 
establishments [1]. The main purpose of this project is to consolidate the efforts of the academic and 
educational community and governments of Europe to significantly increase the competitiveness of the 
European system of science and higher education. In mid-2018 the European Commission announced 
the decision to double funding for new Erasmus program for 2021—2027 to €30 billion with €25.9 
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billion for education and training, €3.1 billion for youth and €550 million for sport. Consequently, the 
EU will seek more innovative and creative projects. To win grants of international collaboration and be 
competitive players on the European market of educational services students are required not only to 
have B2 level of English, but develop life competences of a new generation, such as creativity, critical 
thinking and problem-solving, digital literacy, ability to learn, communication, emotional development 
and social responsibilities [2]. Moreover, although English functions as the means of international 
communication, there arises the need to master other official languages of European countries, since the 
language is no longer perceived just as a code, a thingto be studied but a way of seeing, understanding 
and communicating about the world and each language user uses his or her language(s) differently to do 
this. People use language for purposefulcommunication and learning a new language involves learning 
how to use words, rules and knowledge about language and its use in order to communicate with 
speakers of the language. This understanding of language sees a language not simply as a body of 
knowledge to be learnt but as a social practice in which to participate [3]. Language is something that 
people do in their daily lives and something they use to express, create and interpret meanings and to 
establish and maintain social, economicand interpersonal relationships [4]. These insights influence 
pedagogies, curriculum and methods to be applied in higher education, in particular with regard to 
foreign language teaching to students of financial and economic specialties, since mainly students of 
these fields of study are to become the driving force of ensuring the development and prosperity of 
national and world economies.  

Literature review and the problem statement. Both national and foreign methodologists have 
researched the topic in question: Bespalko V., Boholiubov V., Klarin M., Levina M., Mavrin S., 
Selevko G., Smyrnov S., Tatarinova S.Barnes A., Calkins S., Cox R., Jorda S., Kramsch C., Liddicoat 
A., Light G.,Maley A.Pachler N., Ramsden P., Richards J.Scarino A.Tatsumi A., Westbrook C. to name 
a few. However, little or no attention has been paid to formation of such life competences, as digital 
literacy, ability to learn, social skills (social responsibility, emotional development, efficient 
communication and collaboration) with regard to foreign language teaching to future specialists of 
financial and credit field. 

The article aims to reveal the modern ways to foster critical competences of students — future 
specialists of financial and credit field in the course of foreign language preparation by methods of 
creative modelling and analytical generalization of existing teaching methods, elaborated by the world 
community. 

Research results. Studentsmaster a language faster, when they are exposed to authentic 
resources, captivated by the content of assignments and deal with the language of their field of study. 
The following methods and tools of foreign language teaching in conjunction with the development of 
critical life competences turn out to be the most efficient as far as students — future specialists of 
financial and credit field are concerned.  

Debates and role-plays aim to teach students to defend and argue a particular stance, make 
concessions, find non-conventional solutions, be able to capture the interest and attention of the 
audience, use the language powerfully and subtly. Essentially, debates and role-plays allow students not 
only to share own opinions about any topic in English, but assist in comprehending the concepts being 
learnt. What is meant by this is that in the course of learning the discipline «Professional English and 
International Business Communications», via debates or role-plays on the topic «Types of economic 
systems» students disclose the essence of the economicsystems by means of taking over a role of 
«Traditional Economic System» and «Market Economic System» and arguing the significance, 
advantages and disadvantages of each system. The same instruction is relevant to the following topics: 
«Tariff and non-tariff restrictions», «Types of inflation», «Reasons and types of unemployment», 
«Accounts receivable and accounts payable», «Forms of international settlements», «Types of 
securities».  For the first debate or role-play a language teacher invites two or four students to role-play 
/debate a written by a teacher in advance scenario in front of the entire group, and afterwards the group 
analyzes the situation, identifies the key aspects and issues, which require further discussion with a 
teacher or group mates. For the next workshop students are assigned to prepare a similar role-play or 

512



debate on a specific topic. Completeness, correctness, relevance, creativity, language accuracy, fluency 
and subtlety are assessed by the teacher and students.  

The follow-up activities are conducted to enhance the degree of comprehension of the topic 
having being debated and language accuracy and fluency [5].   

1. Challenge assumptions. A group takes a concept or a grammar rule, for example, «Tariff and 
non-tariff restrictions» and lists the assumptions they have on the topic and fundamentally challenge 
them by asking ‘What if… was not true?’ 

2. Personal analogy. Students personify the subject or analog by giving it human characteristics, 
the subject or analog may be a concept, process, animate or inanimate object (e.g. inflation, bond, share, 
loan, agenda, assets, liabilities, deferred tax, and excise duty). By pretending to be the subject students 
create a new context for its examination. They identify emotionally with the subject and describe 
movement, mobility, relationship with the environment not normally associated with that object or 
process. Subsequently, students communicate the personification by means of creating a product that 
can communicate it, i.e. essays, pictures, posters. 

3. Attribute listing. For the object or thing in question, students list as many attributes as they 
can. For example, a ‘corporation’ has attributes of ‘unlimited life’, ‘limited liability’, ‘separate legal 
entity, «relative ease of transferring ownership rights» etc. Then for each attribute, a teacher asks ‘What 
does it give?’ Students seek the real value of each attribute. It is also possible that attributes have ‘a 
negative value’, and students look for ways in which they can modify the attributes in some way, thus to 
increase value, decrease negative value or create new value.  

Storytelling takes an indispensable role in facilitating foreign language acquisition, but it is twice 
productive when is supported by software enabling students to create professionally-oriented 
educational animated stories, presentations, storyboards, video stories, cartoons etc. Besides, such kinds 
of assignments aim to develop digital literacy, analytical skills and creativity of students, teach to 
collaborate, delegate the tasks, hold shared responsibility for the projects. The mentioned digital 
products are designed by methods of scribing, screen casting, cartoon creation, digital storytelling, time 
lapse motion, storyboard creation etc.  

Scribing allows to create animated presentations and animated explainer videos. Free-access 
Web-based animation software Powtoon provides opportunities for designing animated presentations by 
inserting pre-created objects, imported images, provided music and user-created voice-overs. Another 
option is GoAnimate, which offers a wider set of tools to create characters and props to appear in the 
scene.  

Video scribing that is represented by Web-based software Video Scribe differs from the 
previous ones in the regard that all pictures and texts are drawn by a virtual pen, pencil or a hand in a 
live mode rather than appear as ready still images.  

With screen casting a student can record (film) everything occurring on a user’s PC, laptop 
monitor. Currently there are following free to download or use online programs, such as Grabilla for 
screenshot ad screencast 1.09 and Sceencast-O-metic. The recorded videos may be either saved on the 
drives or uploaded on YouTube.  

Digital storytelling platforms allow users to make visual stories very fast. Due to the wealth of 
artwork templates that are to be used as ready illustration background for stories any kind of a text turns 
into appealing, fascinating, bright and alive. The platforms with free access are Storybird, My Animoto 
Video, ZooBurst. ZooBurstis a digital storytelling tool that is designed to let anyone easily create their 
own customized 3D pop-up books, whereas Storybird and My Animoto Video construct flat images and 
are perfectly devised to create books and comics.  

Several avenues are open for teaching English to students — future specialists of financial and 
credit field using digital tools.  

1. Create and tell a story. The sequence of steps will be outlined on the example of topic «Retail 
banking. Meeting a client and negotiating a deal». Having learnt the necessary vocabulary (overdraft, 
statement, accounts, debt, interest rate, collateral, loan, charges, fees, standing order, direct debit, ATM) 
and useful phrases for communication with «a customer», like «You are our valued customer», «I am 
afraid you misunderstood me», «How can I be of assistance», «I will sort it out», «Could you 
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provide…?» etc., students are split into groups and each group is assigned to elaborate a story with the 
target vocabulary using any type of software. Further, students retell stories one another, learn the most 
grammatically and lexically complex story by heart. Alternatively, upon creation of the story, students 
do not reveal its advent of events, but rather carry out story-asking, eliciting target vocabulary and 
grammar from the rest of the group.   

2. Note down a story. One of students shows and reads a created story, others listen to it trying 
to comprehend the plot, after that the student re-reads the story, while students jot down key words, and 
in groups compose and writedown the original story with possible follow-ups. Finally, a teacher invites 
one member of each group to present their output. 

An effective resource for refining Business and Professional grammar and vocabulary is the Hot 
Potatoes platform that includes six applications to create interactive multiple-choice, short-answer, 
jumbled-sentence, crossword, matching/ordering and gap-fill exercises for the World Wide Web.  

The competitive edge of using ICT for teaching Professional English is substantiated by two 
aspects: firstly, software operates in English solely that exposes students to the authentic materials and 
advocates the same genuine output, and secondly, acquired skills equip students with the experience to 
meet the requirements of the European Committee and pass the test on digital literacy —European 
Computer Driving License (ECDL). It tests skills in Computer Essentials, Word Processing, IT 
Security, Web Design etc. according to three modules: base, intermediate and advanced. The rationale 
of certification is explained by the following: a study in Austria compared peoples’ perception of their 
digital skills with the reality as shown through a test. 94% of participants thought their digital skills were 
‘average’ to ‘very good’. After testing, only 39% did that well. A parallel study in Switzerland found 
that people with digital skills certification did 24% better than average in practical tests of digital skills. 
Studies elsewhere in Europe and beyond have shown similar results [6]. Therefore, dealing with test 
tasks in the course of learning English students faster master the professional and general vocabulary, 
improve reading comprehension as well as writing and speaking skills as they design test tasks for their 
peers and self-assessment. 

Being multilingual is generally thought of as a perspective for personal and professional growth 
as well as better job opportunities. Having language skills poses numerous opportunities for 
advancement and broadening social interactions. Therefore, it is of critical importance for students of 
the modern world community to be capable of mastering national languages of their strategic economic 
partners in a short time frame. 

Hermann Ebbinghaus’ experiments on memorizing random combinations of syllables, known as 
‘the curve of forgetting’, showed that for meaningless syllables to retain in the long term memory they 
have to be revised in the following intervals after the encoding:immediately, 20 minutes after the first 
one, one hour after the second one, eight hoursafter the second one, one day after the third on, a week 
after the first one, two or three weeks after the first one, 31 days after the first one [7].Sullivan and 
Thompson discovered the following sequence of revision for the successful memorizing: after five 
seconds, 25 seconds, two minutes, ten minutes, one hour, five hours, one day, five days, 25 days [8].  

According toHalperin and Talyzina’stheory of sequential learning a concept (a lexical unit) will 
be efficiently encoded and firmly stored in the memory provided it undergoes definite stages: 1) 
presentation; 2) establishing connections with the material world; 3) aloud pronunciation; 4) inward 
pronunciation [9].   

At the presentation stage students must see a word written on a smartboard, hear the way it is 
pronounced and see the concept it denotes. The fulfillment of the second stage is achieved by 
employment of the Total Physical Response method. At the stage of the aloud pronunciation learners 
have to see the word they repeat after a teacher or a tape. To increase the efficiency of the rehearsal the 
author suggests that after several repetitions in a usual manner, students a) pronounce the word or the 
words learnt and visualizethem in the meanwhile and b) pronounce with the gradual increase in the pace 
and c) pronounce or read out with diverse intonations (as if being angry, excited, indifferent). 
Eventually, learners read the words to themselves.  

This approach purports to be applicable not only to teaching vocabulary, but grammar and 
spelling as well. Ren proposed his method of teaching spelling that essentially greatly overlaps with 
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Halperin andTalyzina’s pedagogy. Ren called his method OVAL Writing and as to succeed learners are 
required to: observe (paygreater attention to how each character is written), visualize (picture each 
character with eyes closed), articulate (say each character aloud), listen (listen to a tape containing the 
sound of the characters taught in class), write (write out charactersone by one in a repeated fashion) 
[10]. Ren reports that each of the five steps is bound to a particular sensory mode of learning. 
Consequently, the completion of the task set ensures the maximum sensory input andhence fast memory 
creation. 

Conclusions. In the modern economic situation, the nature and the scope of foreign language 
learning has been modified and extended. Teachers of foreign languages are responsible for preparation 
of new generation students, especially future specialists of financial and credit field, who will be capable 
of collaborating in synergy with people of different social, linguistic and economic backgrounds, solve 
problems of humanity, analyze information meticulously, convey views concisely and coherently. 
Basically, these are two big clusters of competences to be formed concurrently with the foreign 
language learning: thinking and learning skills and social skills. Thinking and learning skills encompass 
creativity, critical thinking, digital literacy and ability to learn. Social skills are constituted by ability to 
collaborate, communicate, emotional intelligence, social responsibility. The offered application of active 
and interactive methods and tools of teaching, such as debates, role-plays, project work, attribute listing, 
challenge assumptions, personal analogy, scribing, video scribing, screen casting, digital storytelling, 
Web based platforms to design interactive vocabulary and grammar exercises foster the development of 
these skills. The prospects of further research in this area deal with profound search of methods to form 
intercultural competence and exact criteria and means to evaluate it. 
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НОВА МОДЕЛЬ ЕКОНОМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ 

ЧИ ПРИВАТИЗАЦІЯ УНІВЕРСИТЕТІВ? 
Анотація. Автор характеризує суперечності нової моделі економічної діяльності 

університетів, пов’язані з генеруванням ними власних (позабюджетних) доходів і 
збільшенням частки приватних джерел фінансування. Закордонні вчені розглядають такі 
процеси як приватизацію державних університетів. Стаття узагальнює їхні думки щодо 
передумов, видів і форм приватизації у сфері вищої освіти.  

В Україні залучення коштів приватних осіб могло б сприяти розвиткові університетів. 
Однак воно не зможе розв’язати навіть поточні проблеми університетів. По-перше, 
українські заклади вищої освіти (ЗВО) потребують значних коштів на оновлення і 
розширення матеріально-технічної бази, розвиток науково-дослідної роботи та фінансування 
інших украй важливих потреб. Такі витрати під силу лише державі. По-друге, в 
інституціональному середовищі України приватне фінансування університетів зіштовхується 
з численними пастками недовіри з боку споживачів (платників) освітніх послуг, 
роботодавців, приватних інвесторів і потенційних донорів. Найменшу зацікавленість у 
розвитку університетської освіти виявляє приватний бізнес. 

Автор пояснює це тим, що освітні послуги за своєю природою є довірчими благами: 
їхня якість не можна виміряти й оцінити під час вступу до ЗВО та укладення контракту на 
навчання, а іноді й під час освітнього процесу. Можна лише довіряти (або не довіряти) 
університетським рейтингам, оцінкам національних органів із контролю якості освіти, які 
беруть на себе високі витрати вимірювання якості, рекомендаціям фахівців тощо. Крім того, 
сам ринок освітніх послуг є ринком з асиметричною та неповною інформацією, а його 
суб’єкти можуть виявляти недобросовісну та опортуністичну поведінку. Наведено фактичні 
та статистичні дані на підтвердження таких висновків. 

Автор аналізує спроби акціонування університетів у деяких країнах і пропонує 
вивчити досвід деприватизації університетів у Польщі. Запровадження нової моделі 
економічної діяльності університетів потребує також змін у правовому регулюванні та часу 
для їх усвідомлення суспільством. 

Ключові слова: вища освіта, університет, приватизація, пастки приватного 
фінансування, деприватизація. 
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processes concerned with growth of a share of private sources for financing education as 
privatization of universities. The article generalizes opinions of the scientists in the form of pre-
conditions, types, and forms of these processes.     

In Ukraine, involving funds of private persons would foster development of the universities. 
Nevertheless, this method could not solve even current problems of the universities. Firstly, the 
Ukrainian higher educational institutions require large sums of money for renovation and expansion 
of equipment capacity, development of scientific research work and financing other extremely 
important needs. Only the state can cope with such expenditure. Secondly, an education 
environment of Ukraine contains numerous traps of private financing caused by the lack of 
confidence in activity of the domestic higher educational institutions on the part of consumers 
(payers) of educational services, employers, private investors and potential donators. Private 
business is the least interested in the development of university education. 

The authorex plainst hatsuch distrustis caused by the fact that educational services, by 
nature, are credence goods: their quality can not bemeasured and evaluated during anapplication 
proces sand, sometimes, an education process. Applicants may only trust (or do not trust) university 
rankings, estimates of national agencies for quality control in education, recommendation of 
specialists, et al. In addition, the very market of educational services is a market with asymmetric 
and incomplete information. Moreover, behavior of its members may be opportunistic and unfair. 
The article presents the actual and statistical data to support such conclusions. 

The author analyzesat tempts of corporatization of universities in certa in countries and 
proposes to examine experience of deprivatization of universities in Poland. The implementation of 
a new model of economic activity of universities requires change in the legal regulation, 
aswellastimetorealizethesechangesbysociety. 
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НОВАЯ МОДЕЛЬ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ИЛИ ПРИВАТИЗАЦИЯ УНИВЕРСИТЕТОВ? 
Аннотация. Автор характеризует противоречия новой модели экономической 

деятельности университетов, связанные с генерированием ими собственных (внебюджетных) 
доходов и увеличением доли частных источников финансирования. Зарубежные ученые 
рассматривают такие процессы как приватизацию государственных университетов. В статье 
доказано, что в институциональной бреде Украины частное финансирование сталкивается с 
ловушками недоверия со стороны потребителей образовательных услуг, работодателей, 
частных инвесторов, потенциальных доноров и благотворителей. Автор анализирует попутки 
акционирования университетов в некоторых странах и предлагает изучить опит 
деприватизации университетов в Польше. Введение новой модели экономической 
деятельности университетов требует также изменений в правовом регулировании ивремени 
для ихосознания обществом. 

Ключевые слова: высшееобразование, университет, приватизация, ловушки частого 
финансирования, деприватизация. 
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Вступ. В Україні обговорюєтьсянова модель економічної діяльності у сфері вищої 
освіти України, одна з основних цілей якоїполягає у забезпеченні права закладу вищої освіти 
на економічну самостійність (фінансову автономію), у тому числі на визнання можливості 
генерувати власні (позабюджетні) доходи.  

Для цього передбачено:  
1) зміну правового статусу державного ЗВО на неприбутковий ЗВО відповідно до 

СНР 2008. Це означає, щоправо на отримання економічних вигод, пов’язанихз економічною 
діяльністю, має не засновник (юридичний власник) ЗВО, а безпосередньо ЗВО як 
інституціональна одиниця (економічний власник). При цьому весь можливий дохід 
(прибуток) належить ЗВО і може бути спрямованим на його розвиток; 

2) надання ЗВО права господарського відання замість права оперативного управління 
їхнім майном, власником якого фактично є держава, що розширює майнові права ЗВО; 

3) упровадження корпоративного управління університетами, у тому числі 
фінансового менеджменту, спрямованого на постійний пошук додаткових, насамперед 
приватних, джерел інвестування університету[1]. 

Аналіз досліджень та постановка завдання. Більшість закордонних учених 
пов՚ язують зростання ролі приватного фінансування університетів із процесами їх 
приватизації. Однак при цьому не йдеться ні про передавання власності від держави до 
приватних осіб, ні про акціонування.  

M. Kwiek визначає приватизацію університетів як скорочення державного 
фінансування та зростання підприємницької активності ЗВО; надання їм більшої автономії 
та децентралізацію; збільшення залежності від ринкових методів управління вищою 
освітою. Приватизація у сфері вищої освіти може мати дві форми: пряму (збільшення 
кількості приватних ЗВО) і непряму (зростання частки приватних джерел фінансування)[2].  

C. Polster виокремлюєп’ять видів приватизації університетів, які підкріплюють один одного:  
1) посилення залежності університетів від приватного фінансування окремих осіб, а 

саме від плати за навчання, при одночасному збільшенні кількості університетських програм, 
які повністю фінансуються студентами; 

2) розширення участі університетів у дослідженнях для бізнесу, який оплачує частину 
витрат і контролює їх результативність; 

3) упровадження державними університетами управлінських практик приватного 
сектору, при цьому академічні критеріїрозподілу інституціональних ресурсів заміщуються 
економічними критеріями; 

4) управління університетами адміністративними органами, в яких домінують і 
реалізують свої інтереси бізнес-організації;  

5) участь університетів у підприємницьких проектах, створенні бізнес-компаній із 
метою одержання прибутку [3]. 

R. L. Geiger характеризує приватизацію університетів за трьома критеріями: 1) 
посилення залежності від приватних ресурсів; 2) розширення співробітництва з приватним 
сектором; 3) зростання кількості, престижу або впливу приватних освітніх установ [4, с. 
140—141]. 

A. S. Abate і R. Lakshmipathi аналізують переваги й недоліки приватного фінансування 
ЗВО в аспектах ефективності і справедливості, а також діяльність приватних університетів [5].  

Статті B. C. Sanyal і D. B. Johnstone [6], N. LaRocque [7] і R. Hahn [8] містять 
обґрунтування сутності та ролі державно-приватного партнерства в сфері фінансування 
вищої освіти, необхідності законодавчих реформ, які б сприяли та регулювали приватне 
фінансування.  

Важливим зрізом досліджень закордонних науковців є виявлення наслідків 
приватного фінансування університетів [9; 10; 11]. 

Мета моєї статті — виявити особливості впровадження нової моделі фінансування 
університетів в Україні в контексті очікуваного зростання ролі приватних джерел 
фінансування.  
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Результати дослідження. Посилаючись на досвід інших країн, багато дослідників 
університетської економіки в Україні розраховують на залучення коштів приватних осіб 
шляхом: встановлення плати за навчання; формування підприємницьких університетів, які 
здатні комерціалізувати результати своєї наукової діяльності та засновувати інноваційні 
компанії; одержання доходів від власної статутної діяльності, від депозитів, інвестицій тощо;  
використання грантів, позик, механізмів страхування та пайової участі; створення 
ендавментів; випуску облігацій, як це вже робили Кембриджський університет (Велика 
Британія), Гарвардський та Прінстонський університети (США). 

Проте схеми фінансування вищої освіти насправдіє різними. У США, Японії, 
Австралії, Ізраїлі приватні кошти перевищують половину всіх джерел фінансування вищої 
освіти, а в Південній Кореї та Чилі взагалі сягають 75%. Але в цих державах найвищою є й 
плата за навчання в університетах. Натомість у більшості країн ОЕСР держави фінансують 
до 70% усіх обсягів бюджетів університетів, що дозволяє їм впливати на процеси 
перетворень в університетах та досягнення позитивних результатів в освітній сфері в цілому. 

В Україні залучення коштів приватних осіб не зможе розв’язати навіть поточні 
проблеми університетів. По-перше, українські ЗВО потребують значних коштів на оновлення 
і розширення матеріально-технічної бази, розвиток науково-дослідної роботи та 
фінансування інших украй важливих потреб. Такі витрати під силу лише державі. По-друге, і 
це головне, освітнє середовище України містить численні пастки для приватного 
фінансування, адже в суспільстві існує недовіра до діяльності вітчизняних ЗВО з боку 
споживачів (платників) освітніх послуг, роботодавців, приватних інвесторів і потенційних 
благодійників.  

За даними Державної служби статистики України, у 2000—2010 рр. кількість 
приватних ЗВО ІІІ-ІV рівнів акредитації зростала, частка студентів, які навчалися в них, була 
стабільною, а у фінансуванні ЗВО в цілому переважали кошти фізичних осіб 
(домогосподарств). Проте у 2010—2016 рр. тенденція змінилася на протилежну: кількість 
приватних ЗВО скоротилася з 99 до 80; частка студентів, які в них навчалися, впала з 12,4 % 
до 8,4 %. Мало  місцетакожзменшення питомої ваги студентів, які навчалися за рахунок 
фізичних осіб у ЗВО усіх форм власності,з 60,3 % до 51,0 %.При цьому за 2009—2016 рр. 
кількість українських студентів за кордоном збільшилася з 28 тис. до 68 тис. [12]. Тобто 
проблема не в платоспроможності абітурієнтів та їхніх родин, а значною мірою в недовірі до 
вітчизняної вищої освіти. 

Річ у тім, що освітні послуги за своєю природою є довірчими благами: їх якість не 
можна виміряти й оцінити під час вступу до ЗВО та укладення контракту на навчання, а іноді 
й під час освітнього процесу (споживання освітньої послуги). Можна лише довіряти (або не 
довіряти) університетським рейтингам, оцінкам національних органів із контролю якості 
освіти, які беруть на себе високі витрати вимірювання якості, чи рекомендаціям фахівців. 
Крім того, сам ринок освітніх послуг є ринком з асиметричною та неповною інформацією, а 
його суб’єкти можуть виявляти недобросовісну та опортуністичну поведінку.  Якщо 
споживач освітніх послуг очікує від ЗВО дій відповідно до чинного законодавства, правил 
прийому та умов контракту, але може приховувати інформацію щодо своєї 
платоспроможності, то університети сподіваються на високу навчальну активність студентів, 
але теж можуть виявляти несумлінність: наймати викладачів із нижчою кваліфікацією, 
підвищувати вартість навчання за контрактом, не виконувати обіцянок щодо стажування. За 
даними активістів антиплагіатної ініціативи «Дисертгейт», в Україні кожен третій-четвертий 
зі 120 тис. осіб із науковими ступенями здобув їх неправомірно. При перевірці в CEDOS 
отриманої від університетів інформації про цитованість статей, опублікованих у наукових 
виданнях, виявилося, що три-чотири десятки університетів давали неправдиві дані [13]. За 
таких умов якість освітніх послуг з’ясовується тільки на ринку праці, проте жоден ЗВО не 
компенсує втрати студентів або замовників освітніх послуг.  

Найменшу зацікавленість у розвитку університетської освітивиявляє приватний 
бізнес.Його участь у фінансуванні ЗВОяк роботодавця й замовника освіти залишається на 

519



рівні 0,8 %, і тільки у післядипломній освіті — до 12 % витрат [14, с. 12, 14].  За 
результатами досліджень CEDOS, підприємці готові фінансувативищу освіту лише за умови 
високої якості освіти, підготовки студентів для своїх організацій, участі в розробці 
навчальних планів і підсумковій атестації випускників. Але й егоїстичні інтереси бізнесу теж 
очевидні: роботодавці шукають можливість отримати робочу силу, витрати на додаткову 
підготовку якої будуть меншими, ніж витрати на ймовірну заробітну плату випускникам із 
високим рівнем знань та навичок [15]. 

Фактор недовіри стримує приватний бізнес і як інвестора. Відповідно до 
«TheGlobalCompetitivenessReport 2016—2017», за показником «Співробітництво 
університетів із промисловістю у сфері досліджень і розробок» Україна посіла лише 57 
позицію [16, c. 7, 351] — і то завдяки великим технічним університетам, які мають значний 
досвід комерціалізації наукових досліджень, входять до складу технопарків, інноваційних 
центрів тощо. Однак природа недовіри тут інша: а) недостатня захищеність прав власності 
суб’єктів господарювання: останні, боячись насильницького відчуження бізнесу, виводять 
кошти за кордонабо витрачають на захист бізнесу; б) відсутність ефективного захисту прав 
інтелектуальної власності, що породжує численні суперечності між інноваторами і 
власниками бізнесу; в) невпевненість підприємців у прозорому використанні коштів 
керівництвом університетів.  

Не стало надійним джерелом фінансування ЗВО іблагодійництво у формі створення 
ендавментів. Якщо у США близько 20 % університетів та загальноосвітніх коледжів за 
рахунок інвестиційних доходів від ендавментів повністю фінансують навчальні й науково-
дослідницькі проекти, то в Україні функціонують лише невеликі за розмірами ендавменти 
при Інституті міжнародних відносин Київського національного університету імені Тараса 
Шевченка, Університеті банківської справи та  Національному університеті «Києво-
Могилянська академія». При цьому законодавча база для створення університетських 
ендавментів існує (Закон України «Про благодійну діяльність та благодійні організації» від 
05.07.2012 № 5073-VI;  Закон України «Про вищу освіту» від 01.07.2014 №1556-VІІ-2 та ін.), 
а вкладення коштів в університетські ендавменти могли б демонструвати відкритий механізм 
їх розміщення та використання інвестиційних доходів. 

Утім, студентів і випускників від благодійності стримують низька репутація окремих 
університетів, бракзаощаджень та негативні спогади про навчання; підприємців —невіра в 
можливістьприбутково розмістити кошти ендавментів в умовах корумпованої економіки, 
відсутності ефективних інвестиційних ринків та юридичної неврегульованостіінвестування в 
закордонні активи. Самим же університетам бракує фінансових менеджерів, які б уміли 
управляти ендавмент-фондами. 

Висновки. Нова модель економічної діяльності у сфері вищої освіти України 
передбачає реалізацію права університетів на економічну самостійність, 
генеруваннявласних, позабюджетних доходів, зростання ролі приватного фінансування 
розвитку. Більшість закордонних учених розглядають такі процесияк ознаку приватизації 
університетів. Дослідження та розробки у цьому напрямі слід продовжити, аби 
спрогнозувати її можливі наслідкита виявити альтернативи. 

Так, на тлі недостатнього бюджетного фінансування, у тому числі ів Україні, з часом 
може виникнути питання не тільки про використання приватних коштів, а про 
повноціннеакціонування ЗВО. Відомо, що в 2009 р. уряд Фінляндії пропонував закон про 
приватизацію державних університетів. Передбачалося, що з 01.01.2010 р. університети 
почнуть працювати й управлятися як акціонерні товариства [17]. У Казахстані акціонування 
державних ЗВО було складовою урядового плану приватизації на 2014—2016 рр. Як вдалий 
приклад наводився досвід Алматинського університету енергетики та зв’язку, у якому 63,5 % 
акцій належали приватним особам, решта — державі [18]. Проте через значні небезпеки 
такої трансформації від акціонування ЗВО в обох країнах поки що відмовилися. 

Водночас варто брати до уваги, що у світі розвиваються і процеси деприватизації: 
заміщення державною підтримкою плати за навчання та перехід до більшої залежності від 
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державного фінансування. Система вищої освіти Польщі, скажімо, пройшла кілька 
кардинальних етапів свого розвитку: повністю публічна (суспільна) система вищої освіти за 
комуністичного режиму (1945—1989 рр.); подвійна (змішана) публічно-приватна система вищої 
освіти, але з домінуванням публічної освіти за часткою студентів і престижем (1990—2005 рр.); 
процеси деприватизації у перехідний період, коли приватний сектор і приватне фінансування 
відігравали дедалі меншу роль (2006—2016 рр.); деприватизована система з незначною роллю 
приватного сектору (з кількістю студентів не більше 10%) і домінуванням держави та 
державного фінансування (2017—2025 рр. і далі) [2]. І такий досвід теж потрібно вивчати. 

Перші кроки зі зміни моделі економічної діяльності у сфері вищої освіти України, 
принаймні, свідчать про те, що вона відбуватиметься поступово, потребуватиме змін у 
правовому регулюванні та часу для їх усвідомлення суспільством. 
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