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ENSURING THE ECONOMIC SECURITY OF ECONOMIC ENTITIES:  
A PERSONNEL COMPONENT

The article deals with the problems of ensuring economic security of the enterprise in terms of personnel security in the 
context of personnel motivation. The tendency of motivation influence on the system of economic security was investigated. 
The concept of “economic security” and approaches to the definition of “motivation” are considered. Different types of 
motivation are offered, including intangible ones, which will increase the level of economic security at the enterprise. 

Key words: motivation, personnel, system, economic security.
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ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ ЕКОНОМІЧНИХ СУБ’ЄКТІВ: 
КАДРОВИЙ КОМПОНЕНТ

У статті досліджено проблеми забезпечення економічної безпеки підприємства в аспекті кадрової безпеки в 
розрізі мотивації персоналу. Охарактеризовано тенденцію впливу мотивації на систему економічної безпеки. Роз-
глянуто поняття економічної безпеки та підходи до трактування мотивації. Запропоновано різні види мотивації, 
зокрема нематеріальні, які підвищать рівень економічної безпеки на підприємстві.

Ключові слова: мотивація, персонал, система, економічна безпека.
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ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ  
ЭКОНОМИЧЕСКИХ СУБЬЕКТОВ: КАДРОВЫЙ КОМПОНЕНТ 

В данной статье мы исследовали вопрос кадровой безопасности как составляющей экономической безопасности 
в разрезе мотивации персонала. Было схарактеризировано тенденцию влияния мотивации на систему экономиче-
ской безопасности. Рассмотрено понятие «экономической безопасности» и подходы к определению «мотивации». 
Предложено разные виды мотивации, в том числе и нематериальные, которые повысят урівень безопасности на 
предприятии.

Ключевые слова: мотивация, персонал, система, экономическая безопасность.

Target setting. In the current conditions in Ukraine and in the world there is an acute problem concerning 
the formation of an effective and efficient system of motivation at enterprises. Every year there are more and 
more freelancers and self-employed persons and enterprises have problems with the “outflow” of employees to 
competing enterprises, which negatively affects the economic security of the business entity.
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Analysis of recent research and publications. In recent years, more and more scientists are exploring 
methods, tools and mechanisms for the formation of the motivation system as a component of the economic 
security of the enterprise.

Having analyzed the scientific works of Ukrainian and foreign scientists, such as A. Dykyi, A. Yepifanov, 
A. Hrunin, O. Bilous, F. Khmil and others, we can conclude that the motivation of employees in the enterprise 
management system is an important element in the system of economic security of the enterprise and its 
development.

A. Odyntsov studied the economic security of the enterprise and its role in the economic system of Ukraine 
and believed that economic security depends on the stability of the operation of the enterprise and that no one 
would cause damage to the business entity[3]; V. Shlykov researched personnel security and emphasized on 
individual classifications of employee safety[2]; I. Shvets paid attention to the study of risks arising at each 
stage of interaction between the employee and the enterprise, the assessment their probability and methods of 
prevention[2]; A. Dykyi investigated motivation at enterprises in the aspect of intangible incentives[1]. However, 
this problem is relevant and requires more in-depth research.

The purpose of the article is to develop directions for improving the motivation and suggestions for improving 
the economic security of the business entity.

Presentation of the main research material. Today, an important prerequisite for the development of 
modern society is the provision of an effective system of motivation at the enterprise, which creates conditions for 
economic growth and competitiveness in terms of maximum use of innovations for the individual employee and 
the enterprise as a whole, as well as guarantees its economic security. In order to determine the aspects that are 
important for a manager to create motivated personnel, it is necessary, first of all, to determine the basic scientific 
approaches to the essence of the concept of “economic security” and “motivation at the enterprise”.

Table 1.
Scientific approaches to the definition of “Economic security”

No. Author Interpretation

1 А. P. Dykyi [1] Economic security of the enterprise as ensuring conditions of preservation of its property and trade 
secrets

2 Ya. V. Sokolov[1] Ensuring the conditions for the preservation of trade secrets and other sectors of the enterprise

3 А. А. Odyntsov[3] A state of civilized business in which there is no economic or other damage that would be inflicted 
on business intentionally or not intentionally by individuals or social organizations

4 V. V. Bielokurov[1] Compliance of material, financial, personnel, technical and technological potentials and 
organizational structure of the enterprise with its strategic goals and objectives

5 V. V. Shlykov [2] State of protection of vital interests of the enterprise from real and potential sources of danger or 
economic threats

6 A. O Yepifanov[3] The ability of the enterprise to effectively and stably carry out economic activities by using a set of 
interrelated diagnostic and control measures of a financial nature.

7 D. Kovalov, 
T. Sukhorukova [4] The state of protection of the enterprise activity from negative environmental influences

8 O. A. Hrunin[4]
The state of the enterprise in which it, with the most efficient use of corporate resources, achieves 
the prevention, mitigation or protection against existing dangers and threats and ensures the 
achievement of business goals in the conditions of competition and entrepreneurial risk

After analyzing Table 1, we can make a number of generalizations that will help to understand more about 
this category:

– in order to achieve business goals, important corporate resources are the most effective in matters of economic 
security;

– the enterprise is influenced by both external and internal environment: starting with the business model and 
ending with competing companies;

– for the enterprise and its employees, the most important is the protection against external factors.
Based on this study, we can propose the following definition of economic security, that is, an enterprise in a 

state of balance of its components, such as finance, technology and people, in which it generates the most possible 
profit and operates without internal and external threats.

Let’s consider in more detail the functional components of the economic system of the enterprise, namely, 
financial, intellectual and personnel, technical and technological, political and legal, information, environmental 
and power [5].

There is also a certain hierarchy between these components, which distinguishes three main elements: financial 
security, personnel security and information security.
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In the course of the study, it is necessary to consider in more detail the personnel and information security that 
directly interact with each other and depend on employees and their motivation.

It should be noted that the most important thing at the enterprise is knowledge and information, because they 
can help to develop it, or vice versa to bankrupt. In today’s world, almost all information is on digital media and 
is not available. However, even the most automated enterprises have specialists who manage all processes and 
mechanisms. At medium and large enterprises, separate departments are created that ensure the integrity and 
security of information on the life cycle of the enterprise and the information system as a whole. Wherefrom, it 
can be concluded that all commercial data, financial data and other information about the company is in hands of 
hired employees who can use it in bad faith, what is why the issue of trust in employees and in general personnel 
safety is very relevant.

Personnel security should be considered as a set of certain elements that interact with each other and ensure 
its integrity (Fig. 1).

Figure 1. Components of personnel security  
as a lever of interaction of motivation in the economic security system [5]

All four of the above components are required for complete security of the enterprise personnel, but there are 
also factors of threat to personnel security, which can be divided into external and internal.

External factors are conditions of motivation at competing enterprises; “enticement” of employees; attraction 
of employees to dependence on competitors; inflation and a wage level.

Internal factors are mismatch of qualification to the position; lack of personnel evaluation system; inefficient 
motivation system; lack of creative elements in the work; lack of corporate culture.

Henceforth, we will focus on the external factors of the threat to personnel security, which is a major component 
of economic security, since people can influence any of its other elements.

As of today, in Ukraine there is a tough struggle between enterprises for employees. In particular, in the 
Dnipropetrovsk region in 2018, there are approximately 12 companies per employee with 5 years’ experience in 
one industry [6].

That is, “enticement” of decent personnel is an urgent problem of many enterprises in Ukraine, as it is a threat 
to both the ordinary performance of the tasks assigned to employees and the competence of employees, and to the 
economic security of the enterprise.

The so called hunting of employees occurs for two reasons: 
– search for the best employees;
– obtaining secret information about the competing enterprise.
In order to prevent information “leakage”, many enterprises use the practice of signing a Non-disclosure 

document, which is called NDA (Non-disclosure agreement), which points out what data cannot be disclosed 
under any circumstances and what consequences can be followed if terms of the document are violated. 

Having analyzed the experience of Ukrainian enterprises concerning the signing of this document by employees, 
we can note that the disadvantages are associated with the psychological state of employees and the fact that they 
lose the motivation to keep secret and feel distrusted; and the positive are the legal security of non-disclosure of 
ideas, confidential information and compensation in the event of breach of this agreement.

Throughout the material, it is evident that motivation is a key element in ensuring the economic security of 
the enterprise.
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It should also be remembered that enterprises need to use a variety of methods of motivation, ranging from the 
usual praise, ending with financial reward.

Let’s consider different mechanisms of motivation at enterprises (Table 2)
Tab. 2. 

Interpretation of the definition of “motivation” at the enterprise
No Author Approach to determining employee motivation

1 A.S.Nemchenko[7] Ranking the needs of employees in the form of wages, working conditions, career prospects, 
professional development, team atmosphere and relationships with management

2 N. V. Iziumtseva[7] Focus on financial motivation: the increase in wages, bonuses and social packages
3 N. F. Aleksieieva [8] Motivation of employees’ performance and its financial component

4 L. R. Kucher[7] Motivation by taking into account the goals of individual employees and individual approach to 
determining the material and intangible components of motivation

5 I.O. Shchukin [8] Complex use of economic (financial) and non-economic components of motivation on the basis of 
motivational monitoring of performance of tasks by employees

6 G. Kinderman [8] Application of target agreements between the enterprise and the employee and financial motivation 
after achievement of these purposes

Hence, in order to ensure the personnel safety of the enterprise, it is necessary to use the following in addition 
to material motivation: recognition (the main thing is to thank in a timely manner for a job well done); involvement 
(an important source of employees motivation is the level of interest of the manager in their work; it is necessary 
to be periodically interested in how things are going in a particular project); a gift (to give a gift without a 
reason, just for a job well done); day off (if the employee did the work earlier than the scheduled time, it would 
be advisable to offer him to take a day off); acknowledgement (to write a letter of thanks and add “a copy” to 
colleagues or make it public at the meeting).

Therefore, at the heart of the uninterrupted activity of the enterprise, that is, its protection from the internal 
and external environment, that is, its economic security, there are people who need to be properly and effectively 
motivated to achieve maximum results.

Conclusions. The economic security of the enterprise in terms of personnel is a system in which an employee 
may, under certain circumstances, become a victim of it or create a real threat to the organization. Above all, the 
economic security of the business entity depends directly on the sense of security of employees, job satisfaction 
and job position, as well as motivation and belonging to the enterprise as a whole.

A qualitatively developed system of personnel motivation ensures the economic security of the individual, 
which ultimately affects the economic security and success of the enterprise where he works.

Investigating this problem, we have established the interaction of employees’ motivation in the system of 
economic security by a phased study of the components of economic security.

In order to ensure the system of motivation it is necessary to correlate material and moral remuneration of 
employees, to create safe working conditions, to create conditions for timely career growth of personnel, to use 
personnel planning at enterprises, to encourage employees to express ideas for business development, so that 
they can feel their belonging to the company in full; to create differentiation of motivation of employees and their 
income.

In general, motivated employees are the key to guaranteeing the stability and competitiveness of the business 
entity, as well as its rapid development and success in the future.
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У статті розглянуто втрати національної економіки після початку військового конфлікту на території Украї-
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дикаторів визначено ступінь впливу військового конфлікту на соціальний та економічний розвиток вітчизняної еко-
номіки, зокрема сектору інфраструктури. З’ясувано, що водночас із анексію територій, масштабними людськими 
втратами, моральним знищенням, пошкодженням архітектурних споруд та масову розруху інфраструктури країни, 
інформаційну війну, Україна також змушена була змінювати історично складену системи ведення господарства. 
Визначено, що наразі Україна перебуває на шляху відновлення господарства та розбудови нових методів покращення 
економічних показників, а разом з цим соціальне середовище для комфортного життя населення. 
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И ЭКОНОМИЧЕСКОМ РАЗВИТИИ НАЦИОНАЛЬНОЙ ЭКОНОМИКИ 

Статья посвящена рассмотрению потерь национальной экономики после начала военного конфликта на терри-
тории Украины. Определены основные макроэкономические показатели для всестороннего анализа состояния эконо-
мики до начала военных действий (2010–2013 гг.) И после военного конфликта (2014–2018 гг.), А именно: объем ВВП, 
уровень инфляции, уровень миграции, объем внешнеторгового оборота, объем прямых иностранных инвестиций. На 
основе данных макроэкономических индикаторов определена степень влияния военного конфликта на социальное 
и экономическое развитие отечественной экономики, в частности, сектора инфраструктуры. Выяснили, что на-
ряду с аннексию территорий, масштабными человеческими потерями, моральным уничтожением, повреждением 
 архитектурных сооружений и массовую разруху инфраструктуры страны, информационную войну, Украина также 
была вынуждена менять исторически сложившуюся системы ведения хозяйства. Определено, что сейчас Украина 
находится на пути восстановления хозяйства и развития новых методов улучшения экономических показателей, а 
вместе с этим социальная среда для комфортной жизни населения.
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ASSESSMENT OF STRUCTURAL CHANGES IN SOCIAL AND ECONOMIC 
DEVELOPMENT UNDER INFLUENCE OF MILITARY CONFLICT

The article is devoted to the consideration of losses of the national economy after the beginning of the military conflict 
on the territory of Ukraine. The main macroeconomic indicators for a comprehensive analysis of the state of the economy 
before the outbreak of hostilities (2010–2013) and after the military conflict (2014–2018) were determined, namely DP, 
inflation, migration, foreign trade, direct foreign investment. The study of macroeconomic indicators has determined the 
degree of influence of military conflict on the social and economic development of the domestic economy, in particular, the 
infrastructure sector. According to the analysis of the main indicators of economic activity of the country, it should be noted 
that almost all spheres of the national economy activity underwent changes over the period under review. The most vulnerable 
and dangerous were 2014–2015, when all indicators of economic activity were negative. The sharp decline of the economy, 
annexation of territories, migration and declining living standards all prompted urgent and deliberate actions by the state.

The study of the military conflict’s impact on the economic and social development of Ukraine highlighted that the effects 
of hostilities could spread to other countries. This is the reason for considering this issue in the context of world security. 
Another negative consequence of the military conflict is investors’ warnings and a significant reduction in investment activity 
in Ukraine. It is determined that the level of trust in Ukraine from other countries has decreased significantly, which is a 
negative factor for the development of the business sector.

It was found that along with the annexation of territories, large-scale human losses, moral deterioration and neglect 
of Ukraine’s independence, damage to architectural structures and massive destruction of the country’s infrastructure, 
information warfare, Ukraine has suffered even more significant losses such as the restructuring of a historically complex 
economic system. It was determined that at present Ukraine is on the way to rebuilding its economy and developing new 
methods of improving economic performance, and at the same time a social environment for the comfortable life of the people.

Key words: military conflict, annexation, losses, economic and social development.

Постановка проблеми. Військові дії на території України, які розпочалися 2014 року та тривають 
донині, стали найбільшим збройним конфліктом на території Європи у період після закінчення Другої сві-
тової війни. Неконтрольована ситуація, пов’язана із загостренням військового конфлікту на сході України 
та анексією Криму, набула затяжного та масштабного характеру і, як результат, територіальна цілісність 
України була порушена, а національний суверенітет держави зазнав тяжкого удару з боку країни-агре-
сора. Свій відбиток військовий конфлікт на території України залишив не лише у сферах господарської 
діяльності, а й на систему міжнародної безпеки. Наслідки військових дій на території України вплинули 
на соціально-економічний і політичний розвиток інших країн світу (посилення питання національної без-
пеки країн Європи, збільшення кількості переселенців та трудових мігрантів у сусідні країни тощо). Про-
те саме Україна, як один із учасників військового конфлікту, зазнала найбільших незворотніх та суттєвих 
для подальшого сталого розвитку країни наслідків. 

Водночас із анексією територій, масштабними людськими втратами, моральним знищення, пошко-
дженням архітектурних споруд та масовою розрухою інфраструктури країни та інформаційною війною 
Україна ще й зазнала суттєвої зміни історично складеної системи ведення господарства. Уваги потребу-
ють також перетворення, які стосуються торгової політики, фінансової політики та бюджету. 

Усе це зумовило необхідність більш ґрунтовного дослідження низки факторів, які вплинули на зміну 
векторів розвитку кожного з регіонів України, а також зовнішньоекономічних зв’язків з іншими країнами. 
Саме тому зростає інтерес до дослідження стану економічного та соціального середовищ в Україні у два 
умовно зазначених періоди (2010–2013 рр. та 2014–2018 рр.).

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Інтерес до вивчення впливу військових конфліктів на роз-
виток країн виникає в багатьох вітчизняних та зарубіжних науковців. Аналіз цієї проблеми є об’єктом 
дослідження політологів, які опрацьовують вплив військового конфлікту на політичні зв’язки або роз-
глядають політичні причини як такі, що спонукали до конфлікту; економістів, які намагаються проана-
лізувати нинішню ситуацію в країні, оцінити масштаби збитків та спрогнозувати перспективні напрямки 
вирішення посталих питань з найменшими втратами для держави; соціологів, які вивчають соціальне 
середовище країни та зміни в ньому під впливом внутрішніх чи зовнішніх факторів. Отже, дослідження 
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впливу військових дій на розвиток країни відбувається у різних напрямках та аспектах, тому детальніше 
розглянемо деякі з них. 

Так, варто зазначити праці А. Зволінського [8], у яких автор описує вплив військового конфлікту на 
економічний та демографічний розвиток, К. Боратинська у своїх роботах [9] розкриває сутність військо-
вих конфліктів та залежність економічної складової країни від військових дій, які відбуваються на її тери-
торії. Ще одним важливим дослідженням є праця С. Кожей [10], у якій розкрито питання військової без-
пеки в державі та проаналізовано, які країни становлять найбільшу загрозу для глобальної безпеки в світі. 

До науковців, які безпосередньо розглядали проблеми українського військового конфлікту, нале-
жать В. В. Анісімова, К. М. Корнієнко, О. П. Корнійчук, котрі вивчали питання збитків від анексії Кри-
му. Економічні наслідки бойових дій на території Сходу України висвітлено у працях С. Ф. Гаркавого,  
Е. Л. Лібанової, Т. Ю. Загорельської.

Незважаючи на значний інтерес науковців до розгляду цього питання, зазначимо, що існують причини 
подальшого вивчення військового конфлікту та його наслідків, а саме: недостатній рівень дослідження 
особливостей зміни економічних та соціальних показників після початку військового конфлікту; оцінка 
структурних зрушень в економічному та соціальному розвитку України до та під час військових дій.

Мета і завдання дослідження. Метаю дослідження є аналіз економічних та соціальних показників 
розвитку країни у період з 2010 до 2013 р. та з 2014 до 2018 р. та виявлення структурних зрушень в еко-
номічному та соціальному розвитку України в контексті збройного військово конфлікту на сході України 
та анексії Криму.

Виклад основного матеріалу. Кожна країна оцінює власний потенціал та можливості. За результатами 
діяльності суб’єктів господарювання, органів державного управління, а також від пріоритетів фінансової 
та економічної політики визначається роль та місце країни на міжнародній арені. Індикаторами розвитку 
країни є ключові макроекономічні показники, завдяки яким можливо простежити позитивну чи негативну 
тенденцію розвитку. Для того, щоб якнайкраще та достовірніше оцінити вплив військового конфлікту 
на території України на економічний та соціальний розвиток, проаналізуємо такі економічні показники 
діяльності країни: обсяг ВВП, рівень міграції, рівень інфляції, обсяг прямих іноземних інвестицій, обсяг 
експорту та імпорту товарів й їх географічну структуру. Сукупний аналіз цих даних дозволить всебічно 
охарактеризувати рівень впливу військового конфлікту на соціальний та економічний розвиток країни. 

Найважливішим показником розвитку економіки є ВВП, який демонструє ринкову вартість всіх кінце-
вих товарів та послуг, які були виготовлені на території України впродовж року, які можна експортувати 
чи накопичити в результаті економічної діяльності. За даними Світового Банку та МВФ номінальний ВВП 
України в період з 2010 до 2013 рр. збільшувався та коливався в межах від 136419 млн дол США до 183310 
млн дол США відповідно (рис. 1). Такі показники зумовлені зростанням в роздрібному та невиробничому 
секторі. Обсяг ВВП України у 2014-2015 рр. мав тенденцію до зменшення та становив 131805 млн. дол. 
США у 2014 р., що на 28,1% менше ніж 2013 р., тоді як 2015 року було 90615 млн. дол. США, що на 31,3% 
менше ніж 2014 року. Варто відзначити, що за період 2013-2015 рр. відбулося рекордне зменшення ВВП 
у доларовому еквіваленті (на 50,5%).

Рис. 1. Динаміка зміни номінального ВВП України з 2010 до 2018 роки в доларовому еквіваленті

Факторами, які стали причиною погіршення економіки України та появи структурного дисбалансу у 
розвитку економіки країни, є те, що під час військових дій були втрачена частина промислових територій, 
котрі мали промислові комплекси зі системоутворюючим значенням для державного бюджету. 

Аналізуючи останні три роки досліджуваного періоду, зазначимо, що показники обсягу ВВП збіль-
шувалися і досягли 2018 року 130832 млн. дол. США. Однією із причин покращення обсягу виробництва 
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2016 р. стала рекордна кількість зібраного врожаю, яка допомогла збільшити ВВП на 2,3%, однак у порів-
нянні з падінням ВВП протягом попередніх років на 16 % такий темп все ще залишався незначним. 

Отже, проаналізувавши показник обсягу ВВП в період з 2010 до 2018 рр., можемо зробити висновок, 
що до початку військового конфлікту на території України обсяг ВВП мав стабільно однакові показники, 
які мали позитивну тенденцію. У період після початку втручання країни-агресора на територію України 
ми спостерігаємо скорочення ВВП майже вдвічі, тобто ринкова вартість усіх кінцевих товарів та послуг в 
країні 2013 року становила 183 млн. дол. США, а 2015 року – 91 млн. дол. США. Обсяг ВВП України все 
ще не досягнув рівня, який існував до початку воєнних дій на території України: обсяг номінального ВВП 
в Україні 2018 року був на 28,9% меншим, ніж 2013 року.

Наступним макроекономічним показником є рівень інфляції цін, який демонструє купівельну спро-
можність національної грошової одиниці, що є визначальним як для економічного розвитку, так і для 
загального рівня життя населення. За даними Державної служби статистики України в період розвитку 
України до військового конфлікту (2010–2013 рр.) індекс споживчих цін коливався від 9,1 % до 0,5 % 
(рис. 2), що вказує на відносно помірну інфляцію, тоді як річні темпи інфляції у 2014-2015 рр. становили 
24,9% та 43,3% відповідно. 

Рис. 2. Динаміка індексу споживчих цін з 2010 до 2018 роки в Україні

Отже, рівень інфляції є важливим показником економічного та соціального зростання, оскільки він 
визначає платоспроможність та рівень життєдіяльності населення. Результати проведеного аналізу дозво-
ляють стверджувати, що з початком військового конфлікту інфляція збільшувалась швидкими темпами, 
що вплинуло на загальний розвиток економічної діяльності та рівень добробуту населення України. 

Зміни в державній політиці країни впливають на всі сфери життя суспільства, зокрема на масштаби 
міграційного руху. Міжнародна мобільність населення була характерною для України завжди. Протягом 
2010–2013 рр. майже щороку близько 20956 тис. громадян України виїжджали в інші країни, тобто 4,6% 
від загального обсягу населення країни (рис. 3) [2]. Водночас із початком воєнних дій та анексії Криму 
зросла кількість економічно активного населення України, яка емігрувала. 2018 року за офіційними дани-
ми Держприкордонслужби 27977 тис. громадян України виїхали в інші країни світу (6,6% від загального 
обсягу населення), що на 3987 тис. осіб більше, ніж 2013 року. Варто зазначити, що офіційні дані не 
відображають реальної ситуації із зовнішньою трудовою міграцією, оскільки значна кількість громадян 
України працює неофіційно. Крім того, експерти оцінюють, що на сьогодні за кордоном працює від 4,5 до 
10 млн українських громадян. Підтвердженням стрімкого зростання кількості трудових мігрантів за кор-
дон є також збільшення обсягу грошових переказів в Україну. Так, 2018 року обсяг приватних переказів 
в Україну становив 11,111 млрд. дол. США, або 8,5 % від ВВП, а 2013 року – 8,537 млрд. дол. США, або 
4,5 % від ВВП [2]. 

Рис. 3. Динаміка громадян України, які виїхали в інші країни протягом 2010–2018 рр., тис осіб
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Наступним показником є прямі іноземні інвестиції. За досліджуваний період найбільший рівень пря-
мих інвестицій, які надійшли в Україну, був 2012 р. та становив 8,4 млн. дол. США, найнижчий показ-
ник – 2014 року (410 тис. дол. США). Після початку військових дій на території України частка прямих 
іноземних інвестицій в Україну значно скоротилась і 2018 р. становила 2,4 млн. дол. США, що на 4,1 млн. 
дол. США менше порівняно з 2013 роком [2]. 

Рис. 4. Динаміка обсягу прямих іноземних інвестицій в Україну протягом 2010–2018 рр.

За роки незалежності близько третини зовнішнього економічного обороту України відбувалося за уча-
сті Росії, а тому запровадження економічних санкцій щодо заборони здійснення будь-яких операцій з су-
сідньою країною вимагало від господарських структур швидкої переорієнтації на інші ринки збуту. Більш 
детально проаналізуємо ключові структурні зміни в зовнішньоторговельній політиці України в контексті 
впливу військово конфлікту. 

У зв’язку з девальвацією національної валюти та втратою експортоорієнтованих підприємств на тери-
торії Донбасу та Криму зовнішньоторговельний оборот України 2018 року становив 96,5 млрд дол. США, 
що на 31,2 % менше, ніж 2013 року. Зазначимо, що скорочення обсягу експорту та імпорту товарів з 2013 
до 2018 року відбулося в усіх країнах, що є торгівельними партнерами України. Попри дію заборони на 
торгівлю з контрагентами із Росії та ввезення на території країни російських товарів, 2018 року експорто-
вано близько 9,2 % товарів від загальної кількості, тоді як імпортовано – 16,7%. Для порівняння 2013 року 
частка експорту товарів у Росію в загальному обсязі експорту з України становила 29,1%, тоді як близько 
третини (33,4%) імпорту до нашої країни надходило з Росії.

Для оцінки структурних зрушень у зовнішній торгівлі України з ключовими країнами-контрагентами 
використано такі показники [7]:

– індекс А. Салаї 

(1)

інтегральний коефіцієнт структурних зрушень К. Гатеєва

(2)

рівень відносних відмінностей структури В. М. Рябцева

(3),

де d1, d0 – питома вага ознаки в загальній сукупності в поточному та попередньому періоді, %. 
Методичний підхід до оцінки структурних змін, який розробив В. Рябцев, має шкалу оцінки міри 

 істотності різниць структур (табл. 1) [7].
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Таблиця 1 
Шкала оцінки міри істотності різниць структур за Рябцевим

Інтервал значень критерію Характеристика міри структурних різниць
0,000-0,030 тотожність структур
0,031-0,070 занизький рівень різниць
0,071-0,150 низький рівень різниць
0,151-0,300 істотний рівень різниць
0,301-0,500 значний рівень різниць
0,501-0,700 дуже значний рівень різниць
0,701-0,900 протилежний тип структур
0,901 і вище повна протилежність структур

Результати оцінки зрушень у структурі зовнішньоекономічної діяльності України представлено в таб-
лиці 2. 

Таблиця 2 
Результати оцінки зрушень у структурі зовнішньоекономічної діяльності України 2018 року  

по відношенню до 2013 року
Експорт товарів, 2013/2018 Імпорт товарів, 2013/2018

Індекс А. Салаї 0,261 0,207

Інтегральний коефіцієнт структурних зрушень  
К. Гатеєва 0,532 0,367

Індекс В. М. Рябцева 0,407 0,271

Проведений аналіз дозволяє стверджувати, що вища інтенсивність структурних змін була зафіксова-
на у сфері експорту товарів. Індекс Салаї у розрізі експорту та імпорту товарів становив 0,261 та 0,207 
пункти відповідно, що свідчить про достатній рівень зрушень у структурі торгівлі із зовнішньоекономіч-
ними країнами-партнерами України. Аналогічну тенденцію має й інтегральний коефіцієнт структурних 
зрушень К. Гатеєва. Індекс В. Рябцева становить 0,407, що засвідчує наявність значного рівня відносних 
відмінностей структури експорту України. 

На основі вищезазначеного аналізу змін макроекономічних показників у досліджуваний період за-
значимо, що військовий конфлікт на території країни завдав чималих збитків для всіх сфер економіч-
ної діяльності України. Дисбаланс у системі зовнішньоекономічної діяльності, національному вироб-
ництві та державному регулюванні всіх процесів має негативні наслідки у вигляді збільшення інфляції, 
збільшення міграційних потоків з країни та погіршення соціального середовища для комфортного жит-
тя населення. Якщо у кількісному виразі відображати масштаби збитків сектору інфраструктури краї-
ни від військового конфлікту, то станом на 2018 рік вони оцінюються у сумі 463 млн дол. США. Най-
більше зазнали збитків транспортний та енергетичний сектори – на суму 352 млн дол. США та 52,70 
млн дол. США відповідно. Наступними за ступенем збитків постраждали галузі водопостачання –  
22,40 млн дол. США, житлові будинки та будівельні споруди – 21,60 млн дол. США, охорона здоров’я – 
6,50 млн дол. США, освіта – 4,90 млн дол. США та сфера соціального забезпечення – 2,90 млн дол. США. 
Збитки, понесені у цих сферах, потребують термінового відновлення, оскільки вони є першонеобхідними 
для повноцінного існування населення. Незважаючи на масштабні втрати матеріального та морального 
характеру, військовий конфлікт негативно вплинув і на імідж країни, на рівень довіри інших країн до 
України і, як результат, зменшення потоків інвестицій та збільшення ступеня ризиків з боку інвесторів. 

Висновки. Отже, військовий конфлікт на території України залишив значний відбиток на рівні 
соціаль ного та економічного розвитку. Відповідно до здійсненого аналізу основних показників еконо-
мічної діяльності країни зазначимо, що за досліджуваний період майже більшість сфер діяльності націо-
нальної економіки зазнали змін. Різкий занепад економіки, анексія територій, міграція та зниження рівня 
життя населення – усе це спонукало до термінових та виважених дій з боку держави. Сьогодні економіка 
України починає відновлюватися і тримати курс на реформування та зміни у багатьох галузях діяльності 
суб’єктів господарювання. Проведений аналіз збитків від військового конфлікту має стати важливим еле-
ментом у процесі відновленя та розбудови вітчизняної економіки. 

Роботу виконано в межах науково-дослідної теми «Моделювання та прогнозування соціо-економі-
ко-політичної дорожньої карти реформ в Україні для переходу на модель стійкого зростання» (номер 
державної реєстрації 0118U003569).



ISSN 2311-5149 
ЕКОНОМІКА ТА УПРАВЛІННЯ НАЦІОНАЛЬНИМ ГОСПОДАРСТВОМ

© В. В. Боженко, А. О. Бойко, А. В. Кіріл’єва

Наукові записки Національного університету «Острозька акаде мія», серія «Економіка», № 15(43), грудень, 2019 р.16

Література:
1. Офіційний сайт Міністерства фінансів України. URL: https://minfin.com.ua/ (дата звернення 10.09.2019).
2. Офіційний сайт Національного Банку України. URL: https://bank.gov.ua/statistic (дата звернення 

10.09.2019).
3. Офіційний сайт Державної служби статистики України. URL: http://www.ukrstat.gov.ua/ (дата звернення 

10.09.2019).
4. Полчанов А. Ю. Втрати української економіки від військового конфлікту. Житомирський державний 

технологічний університет. АГРОСВІТ, Вип. 11, 2017. URL: http://www.agrosvit.info/pdf/11_2017/8.pdf (дата 
звернення 12.09.2019).

5. Іванов С.В. Вплив збройного конфлікту (війни, бойових дій) на вартість підприємства: монографія. Дні-
пропетровськ : Вид-во Маковецький, 2015. 175 с.

6. Гераймович Л. Вплив війни на економіку східних міст України: кейси Маріуполя, Краматорська і Слов’ян-
ська. URL: https://donbasstudies.org/vpliv-vijni-na-ekonomiku-shidnih-mist-ukrayini-kejsi-mariupolya-kramatorska-
i-slov-yanska/ (дата звернення 7.09.2019).

7. Ясинська Н. А. Управління особистими фінансами: навчальний посібник. Львів : Видавництво Львівської 
політехніки, 2015. 356 с.

8. Zwoliński A. Biedy Afryki. Kraków. 2009. 324 s.
9. Koziej S. Aspekty bezpieczeństwa militarnego w ujęciu Strategicznego Przeglądu Bezpieczeństwa Narodowego. 

Bezpieczeństwo Narodowe. 2012. 3–4. P. 37–54.
10. Boratyńska K. Ekonomiczne oraz społeczne aspekty bankructw państw. Ekonomia dla przyszłości. Odkrywać 

naturę i przyczyny zjawisk gospodarczych. Warszawa, 2013. 137 s.
11. Звіт щодо оцінки відновлення та розбудови миру на Східній Україні (ОВРМ). URL: http://un.org.ua/

images/RPA_V2_Ukr_.pdf (дата звернення 12.09.2019).



ISSN 2311-5149 
ЕКОНОМІКА ТА УПРАВЛІННЯ НАЦІОНАЛЬНИМ ГОСПОДАРСТВОМ

© А. І. Крисак

Наукові записки Національного університету «Острозька акаде мія», серія «Економіка», № 15(43), грудень, 2019 р. 17

УДК: 332.2

JEL-класифікація: Q15
Крисак Алла Іванівна,

доктор економічних наук, завідувач сектору, 
Національний університет водного господарства та природокористування
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У статті обґрунтовано потребу організації пошуку нових фінансових резервів у сфері регулювання земельних 
відносин з метою покращення меліоративної інфраструктури. Доведено необхідність формування інституціональ-
ного підґрунтя відтворення та охорони меліорованих земель із застосуванням сек’юритизації земельних активів 
як нового фінансово-економічного інструменту. На основі ретроспективного аналізу появи інституту сек’юрити-
зації подано структуру процесу заміни банківських запозичень цінними паперами, забезпечених заставою у вигляді 
земельних активів, зокрема меліорованих земель. Проаналізовано нормативно-законодавче поле та чинні інститу-
ціональні обмеження процесу сек’юритизації іпотечних земельних активів. Запропоновано магістральні напрями 
підвищення інвестиційної привабливості меліоративних земель. 
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ОБЕСПЕЧЕНИЯ ВОССТАНОВЛЕНИЯ И ОХРАНЫ МЕЛИОРИРУЕМЫХ ЗЕМЕЛЬ

В статье обосновано, что с целью улучшения мелиоративной инфраструктуры возникла необходимость орга-
низации поиска новых финансовых резервов в сфере регулирования земельных отношений. Доказана необходимость 
формирования институциональных основ для восстановления и охраны мелиорированных земель с применением 
секьюритизации земельных активов в качестве нового финансово-экономического инструмента. На основе ретро-
спективного анализа создания института секьюритизации представлено структуру процесса замены банковских 
заимствований ценными бумагами, обеспеченных залогом в виде земельных активов, в частности, мелиорированных 
земель. Проанализированы нормативно-законодательное поле и существующие институциональные ограничения 
процесса секьюритизации ипотечных земельных активов. Предложены магистральные направления повышения ин-
вестиционной привлекательности мелиорированных земель.
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SECURITIZATION: NEW CHALLENGES IN THE SYSTEM OF INSTITUTIONAL 
PROVISION OF RECOVERY AND PROTECTION OF MELIORATED LAND

The article substantiates that a need to find new financial reserves has arisen within a land relations sphere in order to 
improve a meliorative infrastructure. The author proves that it is required to form an institutional ground for recreation and 
preservation of ameliorated lands using a land assets securitization as a new financial instrument. The structure of the process 
of bank loans replacement by securities, which are supported by land assets mortgage, is presented based on the retrospective 
analysis of the securitization institute emergence. Five stages have been defined in order to organize land mortgage assets, 
according to these stages the securitization agreement should be planned and prepared; the land assets evaluation should 
be completed to support the future stream of payments and predefined pool of land assets should be formed;  the agreement 
should be structured, the specifically created establishment should be picked as well as other counter-parties, and documents 
should be prepared to get signed; the reinvestment should be held via the direct emission of securities engaging target 
groups of investors; the ongoing support and control of the securitization agreement should be set up. The article also 
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provides the analysis of a normative and legal field of existing limitation concerning land mortgage assets securitization. 
Magistral directions, which can increase the investment attractiveness of ameliorated lands, has been proposed, such as: 
land market infrastructure development; gradual withdrawal of the moratorium, which is prohibiting agricultural lands free 
realization, in particular ameliorated lands; formation of the institute of private and collective property for some categories 
of lands; institutionalization of the land assets securitization mechanism; corporatization of land assets. It is claimed that the 
approbation of the securitization should be started with private property lands, and later considering the outcome efficiency 
of this process, and new experience implemention, it should also be applied to lands, which refer to a private and collective 
property. The author designates, that the position of the state should enforce institutional conditions towards lands realization 
rights (agreement, emphyteusis, superficies), land auctions, securitization agreements development, formation of the land 
preservation and recreation funds, investments to the nature conservation and nature improvement projects with a strict state 
control over the targeted usage of land resources.

Key words: ameliorated lands, securitization, land mortgage assets, investment attractiveness.

Постановка проблеми. Пошук фінансових ресурсів для здійснення превентивних заходів щодо охо-
рони та відтворення земель тривалий час є головною проблемою їх інституціонального забезпечення. 
Тому, переймаючи кращі світові практики на основі бенчмаркінгу, варто звернути увагу на інноваційні 
інструменти, які зарекомендували себе як більш ефективні та такі, що можуть привести до досконалі-
шої форми організації виявлення фінансових резервів та є дієвішими, ніж ті, що нині існують. Особливо 
гострим це питання постає для меліорованих земель (як осушених, так і зрошених) у силу фізичного 
спрацювання меліоративних систем, відсутності їх модернізації та у зв’язку із необхідністю залучення 
значних матеріальних та фінансових ресурсів на покращення меліоративної інфраструктури. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Проблематиці раціоналізації та екологізації вико-
ристання меліорованих земель тривалий час приділяють увагу вчені провідних наукових установ, 
а саме: Інституту водних проблем і меліорації, ННЦ «Інститут ґрунтознавства та агрохімії імені  
О. Н. Соколовського», ННЦ «Інститут аграрної економіки» НААН України, Державної установи «Ін-
ститут економіки та прогнозування НАН України», Національного університету водного господарства 
та природокористування та ін. Однак для активізації роботи меліоративних систем варто більше уваги 
звернути на фінансове забезпечення акумуляції інвестиційного потенціалу.

Мета і завдання дослідження. Обґрунтувати формування інституціонального підґрунтя відтворення 
та охорони меліорованих земель із застосуванням такого фінансово-економічного інструменту, як сек’ю-
ритизація земельних активів.

Виклад основного матеріалу. Сьогодні жваво обговорюється питання приведення в дію механізму 
ринку земель сільськогосподарського призначення. Близько 25% площі цих земель, тобто 10,4 млн. га, пе-
ребувають у державній власності. Не можна нехтувати тим, що необхідною умовою цього процесу повин-
не стати контрольоване регулювання здійснення заходів з охорони та відтворення сільськогосподаських 
земель, зокрема осушених та зрошених, а також оперативне управління меліоративними системами. Пер-
спективним напрямом інституціонального забезпечення відтворення та охорони земель, на нашу думку, 
є сек’юритизація, яка пов’язана з діяльністю банківських установ. Незважаючи на те, що Закон України 
«Про іпотечні облігації» був прийнятий 22 грудня 2005 року і на законодавчому рівні регламентовано ор-
ганізаційно-правові засади здійснення сек’юритизаційних договорів, нині в Україні використання досвіду 
сек’юритизації іпотечних активів ще не розповсюджене. Лише в окремих випадках спостерігалося запро-
вадження сек’юритизації, а у сфері земельних відносин взагалі цей напрям не розвивається. 

Сек’юритизація іпотечних активів є інновацією фінансового характеру, яка набула поширеної практи-
ки в розвинених країнах та значно збільшила спектр залучення довгострокових фінансових ресурсів із ви-
користанням сучасного фінансового інструментарію. Термін «сек’юритизація» уперше з’явився в колонці 
«Чутки зі Стріт» Wall Street Journal  1977 р. Він був «винайдений» Льюісом Ранієрі (Lewіs S. Ranіerі), 
главою іпотечного департаменту Salomon Brothers. Саме цей термін Ранієрі запропонував використову-
вати репортеру Wall Street Journal Анн Монро (Ann Monroe) у статті, присвяченій опису андеррайтингу 
першого випуску цінних паперів, забезпечених заставою прав вимоги по іпотечних кредитах. Угода була 
заснована на використанні структури прямого розподілу (pass-through), за якої спеціальна проектна ком-
панія SPV (Special Purpose Vehicle) розподіляє між власниками цінних паперів усі «згенеровані» пулом 
кредитів кошти на момент чергової виплати по паперах. У якості андеррайтера був  Salomon Brothers. 
Угода одержала ім’я «Bank Amerіca іssue» (емісія Банку Америки). Фактично поява інституту сек’юри-
тизації є однією з віх на шляху тисячолітнього процесу пошуку забезпечення, що почалося ще з грецької 
hypotheca (іпотеки) і почало розвиватися в інститутах Римського права pіgnus (застава), feducіa (передача 
титулу) і безпосередньо hypotheca [2]. У широкому розумінні термін «сек’юритизація» є англомовним. 
«Security» означає цінний папір. У вітчизняних наукових дослідженнях через новітні підходи впрова-
дження у банківську діяльність новизни сек’юритизації характеристика її сутності глибоко ще не вивчена 
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і відображається досить однобоко. Зокрема, сек’юритизація активів визначається як процес заміни банків-
ських запозичень і кредитів емісією боргових цінних паперів [3; 4; 5]. 

Найбільш повне і ґрунтовне визначення терміна «сек’юритизація» дав німецький вчений Х. Бер, який 
під сек’юритизацією активів вбачає інноваційну техніку фінансування, за якої диверсифікований пул фі-
нансових активів списується з балансу банку та набуває юридичної самостійності шляхом передачі спе-
ціально створеній юридичній особі (SPV), яка здійснює його рефінансування на міжнародному ринку 
капіталів або грошовому ринку шляхом випуску цінних паперів [6]. 

 

1 Етап Планування та 
підготовка 
сек’юритизаційної 
угоди 

1. Створення експертної групи. 
2. Визначення цілей фінансування. 
3. Фінансово-економічне обґрунтування доцільності фінансування 
іпотечних земельних активів шляхом їх сек’юритизації. 
4. Розробка декількох проектів структурування. 

2 Етап Оцінка земельних 
активів та 
формування пула 

1. Вибір земельних активів, придатних для сек'юритизації.  
2. Формування попереднього пулу земельних активів 
із визначенням критеріїв відбору земельних активів: 
– географічне розширення;  
– визначення найбільшого розміру боргу на 1 боржника,  
– строк давності вимоги (щоб не перебільшувала два роки);  
– співвідношення: розмір кредиту – вартість нерухомості (значення 
LTV);  
– порядок погашення кредиту (класичний чи ануїтетний); 
– відсоткова ставка (фіксована чи плаваюча). 
  

3 Етап Структурування та 
підготовка 
документів 

1. Компонування договору (рівень підпорядкування, частка 
старших траншів по заданому рейтингу);  
2. Вибір SPV (спеціально створеної юридичної особи) та інших 
контрагентів по угоді;  
3. Підписання договорів. 
  

4 Етап Рефінансування 
(випуск цінних 
паперів) 

1. Остаточний варіант структурованої угоди виноситься на розгляд 
інвесторам або здійснюється публічна підписка.  

5 Етап Поточний супровід 
та нагляд 

1. Виконання передбачених умовами договору обов’язків та 
доручень, що передбачають обслуговування кредитів (нагляд за 
станом кредитного портфелю, вимоги по оплаті, вжиття 
превентивних заходів; а також здійснення транслювання потоків 
оплат щодо послуг з цінними паперами на рахунки спеціально 
створеної юридичної особи; управління надлишковими коштами, 
що надійдуть від боржників, та їх реінвестування; щотижневе 
звітування про стан земельних активів). 

Рис. 1. Етапи проведення сек’юритизації іпотечних земельних активів. 
Складено автором на основі аналізу [6 ]

Ми погоджуємося з думкою Х. Бера, який вважає, що весь процес проведення класичної сек’юритиза-
ції іпотечних активів доцільно поділити на 5 етапів, які представлено на рисунку 1. 

Трансформуючи дійсні напрацювання випуску цінних паперів до процесу сек’юритизації іпотечних 
земельних активів, розкриємо його послідовність. Спочатку організовується аудиторія експертів, вста-
новлюються орієнтири фінансування, підготовлюється фінансово-економічне обґрунтування доцільності 
фінансування іпотечних земельних активів шляхом їх сек’юритизації та розробляються декілька проектів 
структурування [6]. У процесі підготовки фінансово-економічного обґрунтування сек’юритизації земель-
них активів необхідно проаналізувати кредитну якість обраних для сек’юритизації іпотечних земельних 
активів та якість управління цими земельними активами [6]. Перевірка стану іпотечних земельних активів 
передбачає їх відповідність за певними критеріями. Також вивчається ретроспективний стан та поведінка 
земельних активів, встановлюється частота невиконаних зобов’язань позичальниками, можливість до-
строкового погашення або, навпаки, затримки платежів по кредитах [7]. 

Здійснюючи аналіз іпотечних земельних активів та результатів господарської діяльності оригінатора 
у відповідності до визначених орієнтирів, опрацьовується певна кількість варіантів структурування [9]. 
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Х. Бер зазначає, що, окрім загальних юридичних аспектів проведення сек’юритизації іпотечних земель-
них активів, досить детально повинні бути описані бухгалтерські та податкові наслідки операції [6]. Лише 
після цього керівництво банку обирає той варіант фінансування, який є найбільш придатним із точки 
зору діагностики доцільності та можливості здійснення сек’юритизаційної угоди земельних активів та 
зрештою приймає кінцеве рішення щодо впровадження цього проекту [9]. Зарубіжний досвід банківської 
діяльності засвідчує, що підготовчий етап сек’юритизаційної угоди може тривати досить довгий період 
часу, інколи до 1 – 1,5 року [7]. 

На другому етапі проведення сек’юритизації іпотечних земельних активів обираються ті земельні ак-
тиви, що визнаються придатними для сек’юритизації, та виробляється попередній пул [9] іпотечних зе-
мельних активів, які у перспективі будуть створювати необхідні для обслуговування іпотечних цінних 
паперів потоки регулярних платежів.

На думку спеціалістів, здійснення сек’юритизації земельних активів можливе за умови забезпечення 
контролю за витратами та використання відповідних критеріїв [9] вибору земельних активів до пулу: 
обмеження географічної концентрації, мінімальна кількість та мінімальний розмір кредиту, максимальне 
співвідношення розміру кредиту до вартості нерухомості тощо [10].

Слід зазначити, що особливо важливим у визначенні попереднього пулу земельних активів є легкість 
обчислення та прогнозування потоків платежів [6], що породжуються земельними активами, які будуть 
формувати конкретний пул. Банківський досвід для визначення значень майбутніх потоків платежів най-
частіше використовує імовірнісний аналіз, екстраполяцію та метод Монте-Карло [7]. 

На третьому етапі сек’юритизації іпотечних земельних активів сек’юритизаційна угода структуру-
ється (визначається рівень підпорядкування, частка старших траншів за заданим рейтингом), обирається 
спеціально створена юридична особа та можливі інші контрагенти за угодою, підписуються договори, 
які стосуються купівлі-продажу іпотечних земельних активів, надання додаткового управління пулом і 
відповідними рахунками, організаційного забезпечення, тощо [8]. 

На четвертому етапі сек’юритизації іпотечних земельних активів безпосередньо повинне відбуватися 
рефінансування, у ході якого остаточний варіант компонування договору виноситься на розгляд інвесто-
рам чи ж здійснюється публічна підписка [8]. 

Для успішного завершення сек’юритизації іпотечних земельних активів найвагомішим є останній етап, 
на якому учасники сторін зобов’язані виконувати умови сек’юритизаційної угоди, здійснювати поточний 
супровід та нагляд за впровадженням в дію цього договору [9]. 

Вищезазначеним Законом України «Про іпотечні облігації» регламентовано, що проведення сек’юри-
тизацій здійснюється шляхом випуску звичайних та структурованих іпотечних облігацій [1], тобто цінних 
паперів. В умовах інституціональних обмежень на землі сільськогосподарського призначення у моратор-
ний та постмораторний період до таких цінних паперів можна зарахувати заставні спочатку для приват-
них, а в подальшому і комунальних чи державних земель. Крім того, відновлення заставних операцій 
банківськими установами щодо земельних активів дадуть змогу вкладати отримані фінансові ресурси у 
проведення заходів з охорони та відтворення земель, уникаючи залишкового принципу, як є досі.

Поширення практики сек’юритизації іпотечних земельних активів, як стверджує Трегуб О. В., надасть 
такі переваги вітчизняним банківським кредиторам: можливість доступності до дешевших довгостроко-
вих фінансових ресурсів; зменшення розміру регулятивного капіталу та кредитного ризику (у випадку 
позабалансової сек’юритизації); розгалуженість і різноманітність джерел залучення коштів; покращення 
якості управління іпотечними земельними активами, а також ліквідністю та ризиками; стабілізація влас-
ного іміджу, зростання фінансових можливостей та покращення рейтингу [9]. 

Однак для подальшого розвитку сек’юритизації іпотечних земельних активів в Україні надзвичайно 
важливим є прийняття закону про сек’юритизацію, у якому буде чітко окреслено порядок її здійснення; 
визначено права та обов’язки учасників сек’юритизаційної угоди; встановлено процедуру оподаткування 
сек’юритизаційної угоди; розроблено модель стандартного пулу земельних активів із однаковими крите-
ріями відбору земельних активів; проведено ознайомлення персоналу банків та консультування потен-
ційних інвесторів [9], зокрема, землевласників та землекористувачів, трастових фондів та страхових ком-
паній, із сек’юритизацією іпотечних земельних активів. У такому випадку особливого значення набуває 
функціювання інституту сільськогосподарського дорадництва, який, на жаль, сьогодні в цих питаннях 
є недієздатним. Основним завданням інституту дорадництва повинне бути забезпечення донесення ін-
формації до сільського землевласника про переваги та потенційні ризики, які можуть виникнути під час 
сек’юритизації, отримання навичок організації, послуговування та реалізації подібних угод. Водночас 
за допомогою інституту дорадництва селяни будуть захищені від можливих рейдерських захоплень та 
спекуляцією земельними наділами. Більше того, коли йдеться про меліоровані землі, то треба мати на 
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увазі, що вони потребують особливого режиму використання, тому не можна допускати асиметричності 
інформації щодо отримання кредитних коштів під заставу сільськогосподарських земель, адже ці кошти 
повинні вкладатися у здійснення заходів з охорони та відтворення земель. 

Головною проблемою модернізації мереж гідротехнічних споруд як в зоні осушення, так і в зоні зро-
шення, на думку академіка М. І. Ромащенка, є значний дефіцит інвестиційних ресурсів [11]. Передувати 
розробці програмних та проектних рішень щодо інвестиційного забезпечення відновлення меліоративних 
систем мають глибока інвентаризація меліоративного фонду та створення асоціацій водокористувачів, 
які дадуть можливість активізувати роботу меліоративних систем на новій технологічній основі [11]. Роз-
виток інституту стейкхолдерства забезпечить перманентне відтворення земельно-ресурсного потенціалу 
шляхом посилення громадського нагляду і контролю, здійснення громадських слухань щодо прийняття 
управлінських рішень, забезпечення освіченості та культури поведінки землекористувачів.

М. А. Хвесик зосереджує увагу на необхідності диверсифікації сільської економіки в зоні ризикового 
землеробства за рахунок комплексного використання ренатуралізованих земель, особливо в період де-
централізації влади та реформи місцевого самоврядування [11]. Адже об’єднані територіальні громади 
не завжди мають повну інформацію про свої нові землі, тому і тут також виникає питання інвентаризації 
земель запасу, резерву, оскільки існують випадки самовільного захвату земель або нецільового викори-
стання і несплати чи недоотримання земельного податку, відшкодування втрат сільськогосподарського 
виробництва і т. д. Ми погоджуємось із думкою вченого, що варто забезпечити імплементацію сучасних 
форм державно-приватного партнерства та інших форм господарювання у сфері землекористування. 

Додаткове залучення кредитних ресурсів у систему розширеного відтворення господарства територі-
альних утворень для збільшення кількості реалізації соціальних та інфраструктурних проектів в умовах 
поточної кризи зумовлене необхідністю підтримки і підвищення інвестиційної привабливості об’єктів 
комунальної власності на первинних та вторинних ринках нерухомості, зокрема земель різного функцій-
ного призначення.

На наше переконання, для подальшого розвитку меліоративної інфраструктури та підвищення інвести-
ційної привабливості меліоративних земель вкрай необхідно забезпечити:

– розбудову інфраструктури ринку земель через введення додаткових інституцій щодо регулювання 
процесів купівлі-продажу та інших форм перерозподілу земельних ресурсів;

– поступове зняття мораторію на вільний оборот сільськогосподарських, зокрема меліорованих, зе-
мель з метою підвищення інвестиційної привабливості аграрного бізнесу і усунення дискримінаційних 
умов землеволодіння, які на цей час не дають можливості власникам земельних ресурсів розпоряджатися 
ними на свій розсуд;

– формування інституту приватної та комунальної власності на землі водного та лісового фондів через 
спрощення процедури зміни цільового призначення земель задля формування комунального та приватно-
го сектора у землеволодіння трудового типу;

– інституціоналізацію механізму сек’юритизації земельних та земельно-господарських активів через 
впровадження заставно-іпотечних відносин, насамперед, щодо земель сільськогосподарського призна-
чення;

– корпоратизацію земельних активів через внесення земельного капіталу в статутні фонди корпоратив-
них утворень та входження в такі утворення муніципалітетів із землями комунальної власності.

Висновки. Нині проблеми розпорядження земельною власністю в основному пов’язані із накладеним 
мораторієм на продаж земель сільськогосподарського призначення. Важливою умовою відкриття рин-
ку земель сільськогосподарського призначення є проведення інвентаризації земель для внесення необ-
хідної інформації до державного земельного кадастру (про стан, кількість, якість земель тощо), зокрема 
земель меліоративного фонду. Тому мораторій потрібно знімати поступово, спочатку на деградовані, по-
тім – малопродуктивні землі, далі – на землі зі спеціальним режимом використання (осушені, зрошені і 
т.д.), водного фонду та лісогосподарського призначення, а уже наостанок – на продуктивні землі сіль-
ськогосподарського призначення. Апробацію сек’юритизації варто починати із меліорованими землями, 
що перебувають в приватній власності, а згодом, врахувавши результативність цього процесу, можна 
імплементувати отриманий досвід і до земель, що перебуватимуть у державній або комунальній власно-
сті. Отже, ми удосконалили інструментарій сек’юритизації земельних активів, який передбачає випуск 
цінних паперів під заставу земель приватної власності, які потребують додаткових інвестицій щодо їх 
рекультивації, що дасть можливість залучити земельні ресурси в систему товарно-грошових відносин та 
зміцнити фінансову самодостатність землевласників та землекористувачів, покращити фінансування при-
родоохоронних та природовідтворювальних ініціатив. Державницька ж позиція в цей період на підґрунті 
дирижистської теорії економіко-екологічного регулювання земельних відносин повинна полягати в тому, 
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щоб забезпечити інституційні умови щодо продажу прав користування землею (оренда, емфітевзис, су-
перфіцій), аукціонів, сек’юритизаційних угод, формування фондів з охорони та відтворення земель, інвес-
тування у природозберігаючі та природооблаштувальні проекти зі здійсненням контролю з боку держави 
за цільовим використанням земельних ресурсів.
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ОЧІКУВАНІ ПАРАМЕТРИ РОЗВИТКУ РИНКУ ПЛОДІВ І ЯГІД В УКРАЇНІ

У статті розкрито особливості розвитку кон’юнктури вітчизняного ринку плодів і ягід. Основна частка про-
дукції в країні виробляється господарствами населення. Імпорт формується переважно за рахунок об’єктивно не-
обхідних поставок. Перші три лідерські позиції у світовому виробництві плодів і ягід займають банани, яблука та 
апельсини. Потреби населення в плодоягідній продукції задовольняються на 70%. У найближчій перспективі очіку-
ється завдяки незначному зростанню обсягів виробництва, імпорту плодів і ягід, платоспроможного попиту рівень 
споживання до 60 кг на особу в рік. 
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ОЖИДАЕМЫЕ ПАРАМЕТРЫ РАЗВИТИЯ РЫНКА ПЛОДОВ И ЯГОД В УКРАИНЕ

Раскрыты особенности развития конъюнктуры отечественного рынка плодов и ягод. Основная доля продукции 
в стране производится хозяйствами населения. Импорт формируется преимущественно за счет объективно не-
обходимых поставок. Первые три лидирующие позиции в мировом производстве плодов и ягод занимают бананы, 
яблоки и апельсины. Потребности населения в плодово-ягодной продукции удовлетворяются на 70%. В ближайшей 
перспективе ожидается, благодаря незначительному росту объемов производства, импорта плодов и ягод, плате-
жеспособного спроса, уровень потребления до 60 кг на человека в год.
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EXPECTED PARAMETERS OF FRUITS AND SMALL FRUITS MARKET  
DEVELOPMENT IN UKRAINE

The inland fruit and small fruit market in spite of the considerable term after Ukraine has obtained the status of the 
country with the market-oriented economy may not be called perfect either concerning the proposition formation structure or 
as for the demand provision. It is evident, however, that in recent years commercial entities are interested in the formation of 
the considerable fruit and small fruit product lots for sales, especially walnut and minor crops. Actual for today is the problem 
of the optimum inland fruit and berry market development based on those products efficient consumption.

The research is aimed at determining the peculiarities of the fruit and small fruit market performance formation and its 
development expected parameters taking into consideration the hard political and economic situation in the country.

In Ukraine fruit and berry products are manufactured by two categories of farms agricultural enterprises and private 
peasant farms, the bulk of the fruits and small fruits nestling to the latters – 78.5% (2014.7 ths. tons).

The first three leading positions concerning the fruit and berry production volumes belong to bananas, apples and oranges.
In 2018 the fruit and small fruit consumption level was up to 57 kg per individual per year. That corresponds to a standard 

of 82 kg (without grapes) at 70%. Almost 30% of the fruit and berry consumption fund is formed by the import, supplies. The 
greatest volumes of the objectively necessary import (citrus fruits, bananas, dates, pineapples) are 14.4 kg per individual per 
year.

Lower manufacturing level in 2019 as compared to the previous year is foreseen because of the fruit tree over loading and 
favorable natural and climatic conditions. The year 2018 distinguished itself for the record apple harvest in all the categories 
of farms.
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The inconsiderable expansion of the inland production of the objectively necessary import, increase of the effective 
demand and present dynamics of the population reduction in Ukraine will influence the fruit and small fruit consumption level 
formation. For instance, those products consumption is expected at the level 60 kg per individual in 2020.

In the future to ensure the market volume spread, growth of the population requirements in high-quality fruits and berries, 
effective consumption standards, export supplies expansion and the country status diversion from the raw material supplier to 
that of the ready-made fruit and small fruit products it is necessary to expand production by agricultural enterprises because 
the products manufactured by private peasant farms are uncompetitive in the world market in terms of quality and price.

The geographical apple distribution may change in favour of the EU member countries: Estonia, Finland, Latvia, 
Denmark, Ireland, Sweden, Slovakia, Bulgaria, Greece. 

Key words: market, fruits, small fruits, production, consumption.

Постановка проблеми. Вітчизняний ринок плодів і ягід, незважаючи на значний термін після отри-
мання Україною статусу країни з ринковою економікою (визнано ЄС 2005 р., США 2006 р.), неможли-
во назвати довершеним як за структурою формування пропозиції, так і за забезпеченням попиту. Однак 
очевидно, що в останні роки комерційні структури зацікавлені у створенні значних партій плодоягідної 
продукції для збуту, особливо горіха грецького, малопоширених ягід. Актуальним на сьогодні є питання 
оптимального розвитку вітчизняного ринку плодів і ягід, в основі чого лежить раціональне споживання 
цієї продукції.

Аналіз останніх досліджень та публікацій. Теоретичними та практичними економічними дослі-
дженнями формування та функціювання вітчизняного ринку плодів і ягід займалися О. Ю. Єрмаков,  
Т. А. Маркіна, В. А. Рульєв, Г. М. Сатіна, Л. П. Симиренко, Д. Ф. Чухно, О. М. Шестопаль, П. Г. Шитт,  
А. І. Шумейко та ін. Увага науковців була сконцентрована переважно на становленні та перехідному пері-
оді до ринкової економіки чи розвитку ринку окремих видів плодів і ягід. Додаткового вивчення потребує 
питання сучасного розвитку вітчизняного ринку плодоягідної продукції та в найближчій перспективі.

Мета і завдання дослідження. Розкрити особливості формування кон’юнктури ринку плодів і ягід та 
очікувані параметри його розвитку, зважаючи на складну політико-економічну ситуацію в країні.

Виклад основного матеріалу. Пропозиція на плодоягідному ринку представлена продукцією вітчиз-
няного виробництва, яка має високий потенціал вирощування та імпортом (переважно об’єктивно-необ-
хідні поставки – цитрусові та банани). В Україні плодоягідна продукція виробляється двома категоріями 
господарств – сільськогосподарськими підприємствами та господарствами населення, причому основ-
на частка плодів і ягід припадає на останніх – 78,5% (2014,7 тис. т). Серед плодів зерняткових культур  
2018 р. вироблялися переважно яблука – 88,5% (1457,5 тис. т), із кісточкових – вишня – 33,6%  
(218,7 тис. т), із горіхів – грецькі горіхи – 100,0% (127,2 тис. т), із ягід – суниця – 45,1% (62,3 тис. т).  
2018 р. вироблено 60,9 кг плодів і ягід на особу, у т. ч. зерняткових – 39,1 кг, кісточкових – 15,5 кг, горіхів 
– 3,0 кг, ягід – 3,3 кг (рис. 1).

Рис. 1. Виробництво плодів і ягід в Україні, кг на особу в рік

Джерело: авторський розрахунок за даними Держстату України [1].

Охарактеризуємо позиції України на світовому ринку плодів і ягід. Останній відзначається щорічними 
темпами приросту їх виробництва на рівні 2-3 %, що зумовлено зміною переваг у споживанні, високою 
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платоспроможністю населення та збільшенням його кількості. Зростання попиту на плодоягідну продук-
цію супроводжується посиленням конкуренції за ринки збуту і збільшенням обсягів їх експортних та 
імпортних поставок. Встановлено, що перші три лідерські позиції за обсягами виробництва плодів і ягід 
у світі займають банани, яблука та апельсини – близько 70% (290 млн т), а це – до 38 кг на особу в рік. 
Перше місце за обсягами виробництва та продажу плодів і ягід належить Китаю, частка валових зборів 
якого становить до 30 % світових, а це – до 135,0 млн т, або близько 90 кг на особу в рік.

Сконцентруємо увагу на яблуках, які займають основну частку у валовому зборі плодів і ягід України – 
56,8% (1,5 млн т) – та друге місце у світі після бананів. За даними Продовольчої та сільськогосподарської 
організації ООН наша країна за рівнем виробництва яблук 2017 р. займала 12 місце у світі, за площами 
плодоносних насаджень – 9 та лише 45 за урожайністю [2]. У трійку найбільших виробників яблук вхо-
дять Китай – 41,4 млн т, США – 5,2 млн т, Туреччина – 3,0 млн т. За площами лідерські позиції займали 
Китай – 2,2 млн га, Індія – 0,3 млн га, Росія – 0,2 млн га. За рівнем продуктивності яблук в ТОР-3 ввійшли 
Швейцарія – 59,3 т/га, Нова Зеландія – 52,7 т/га, Чилі – 49,1 т/га. Відзначимо, що обсяги виробництва 
країн-лідерів вищі, ніж в Україні, в 32 рази, 24 та в 5 разів відповідно.

У процесі дослідження ми встановили, що потенційними споживачами українських яблук можуть бути 
країни-члени ЄС (Естонія, Фінляндія, Латвія, Данія, Ірландія, Швеція, Словаччина, Болгарія, Греція), де 
виробництво цієї продукції перебуває на досить низькому рівні – до 10 кг на особу в рік, незважаючи на 
те, що чисельність населення в 4-30 разів нижча, ніж в Україні (42,2 млн чол.).

Показники споживання плодів і ягід в Україні суттєво відрізняються від встановлених норм. Так, рі-
вень їх споживання 2018 р. становив до 57 кг на особу в рік, що відповідає нормі у 82 кг (без винограду) на 
70%. За всіма видами продукції показники виробництва перевищують споживання через незначні обсяги 
імпортних надходжень (крім плодів об’єктивно необхідного імпорту) (рис. 2).

Рис. 2. Показники споживання плодів і ягід в Україні, кг на особу в рік

Джерело: розраховано за даними Держстату України та за результатами досліджень автора [1, 3].

Рівень споживання плодів і ягід в Україні нижчий порівняно з розвиненими країнами світу. Напри-
клад, споживання яблук в Австрії становить 48,3 кг на особу в рік, Туреччині, Словенії – до 35 кг. У Китаї, 
незважаючи на найбільші світові обсяги виробництва, цей показник становить лише 21 кг, що менше на 
5%, ніж в Україні. Це зумовлено високим розвитком його зовнішньоторговельних зв’язків і експортоорі-
єнтованістю виробництва плодоягідної продукції.

Цитрусові плоди і банани у раціоні українців належать до улюблених продуктів харчування. У світі 
найбільше бананів споживається в Домініканській республіці – до 65 кг на особу в рік. В Еквадорі, який 
є найбільшим постачальником бананів в Україну, цей показник практично в 2 рази нижчий. Цитрусових 
найбільше споживається в Люксембурзі – 105 кг, Ірландії, Домініканській республіці – 85-95 кг, Франції 
– до 50 кг. 

Фонд споживання плодів і ягід України майже на 30% формується завдяки імпортним поставкам [4]. 
Найбільші обсяги об’єктивно необхідного імпорту (цитрусові, банани, фініки, ананаси) – 14,4 кг на особу 
в рік (рис. 3).
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Рис. 3. Імпорт плодів і ягід в Україні 2018 р., кг на особу

Джерело: розраховано за даними FAO та Держстату України [1, 2].

З підвищенням рівня виробництва плодів і ягід між країнами світу посилюється конкуренція за ринки 
збуту. Щорічно обсяги експортних та імпортних поставок плодів і ягід збільшуються на 10-15%. Серед 
основних імпортерів плодоягідної продукції виділяються Іспанія, Великобританія, Китай, Білорусь, Ні-
меччина, Російська Федерація (яблука – до 35% (2,9 млн т)); Китай, Японія, Великобританія, Бельгія, 
Російська Федерація, Німеччина, США (банани – до 60% (12,6 млн т)); Нідерланди, Китай, Франція, Ні-
меччина, Росія, Великобританія, США (апельсини – до 50% (3,5 млн т)).

У ТОР-3 країн-експортерів яблук входять Італія, Польща, Китай – до 40% (3,5 млн т). Основний прибу-
ток від їх реалізації отримали Італія, США, Китай – 46% (3,3 млрд грн). Польща є більш конкурентоспро-
можною за цінами (нижчі) та обсягами експортних поставок (більші) порівняно з США. Однак останні 
змогли менші в 1,4 рази партії цих плодів реалізувати дорожче в 2,3 рази.

Лідерами продажі бананів є Гватемала, Коста Ріка, Еквадор – до 51% (10,5 млн т). Разом вартість по-
ставок цих країн складає 43%, або 4,7 млрд грн.

До ТОР-4 з експорту цитрусових плодів увійшли Єгипет, США, Південна Африка, Іспанія – до 60% 
(4,1 млн т). Дохід від їх реалізації разом склав до 3,0 млрд грн.

Відтак найвищі доходи отримали від експорту бананів, яблук, цитрусових плодів Іспанія – 1,4 млрд 
грн, Китай – 1,8, США – 1,9 та Еквадор – 2,7 млрд грн (лише банани). Разом це 7,8 млрд грн., або до 35% 
світової вартості експорту цих плодів.

За даними Держстату України впродовж останніх п’яти років (2014-2018 рр.) площі плодоносних на-
саджень в сільськогосподарських підприємствах скоротилися на 22% – до 50,7 тис. га. У господарствах 
населення спостерігається сталість – площі в межах 145-147 тис. га. З огляду на те, що урожайність у всіх 
категоріях господарств стала – 5-7 т/га та 11-12 т/га відповідно, у найближчій перспективі (до 2020 р.) 
очікується незначне збільшення обсягів виробництва плодів і ягід – до 2,6 млн т. Це відбудеться завдяки 
вступу молодих насаджень у товарне плодоношення та незначному підвищенню урожайності порівняно з 
2019 р. Так, 2019 р. передбачається нижчий рівень виробництва порівняно з попереднім роком через пере-
навантаження плодових дерев (завдяки сприятливим природно-кліматичним умовам 2018 р. відзначився 
рекордним урожаєм яблук у всіх категоріях господарств).

Незначне розширення обсягів вітчизняного виробництва, об’єктивно необхідного імпорту, збільшен-
ня платоспроможного попиту та наявна динаміка зниження чисельності населення в Україні вплине на 
формування рівня споживання плодів і ягід. Так, 2020 р. очікується споживання цієї продукції до 60 кг на 
особу.

Висновки. У подальшому для розширення місткості ринку та повноцінного забезпечення потреб на-
селення у якісних плодах і ягодах відповідно до раціональних норм споживання, розширення експортних 
поставок і переорієнтації статусу країни з постачальника сировини на постачальника готової плодоягідної 
продукції необхідне розширення виробництва сільськогосподарськими підприємствами. Адже продукція, 
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вироблена господарствами населення, є неконкурентоспроможною на світовому ринку ні за якістю, ні за 
ціною. 

Очікується до 2020 р. незначне збільшення обсягів промислового виробництва плодів і ягід (до 2,6 
млн т) завдяки вступу молодих насаджень у товарне плодоношення та незначному підвищенню урожай-
ності. Передбачається, що географія збуту яблук може змінитися на користь країн-членів ЄС: Естонія, 
Фінляндія, Латвія, Данія, Ірландія, Швеція, Словаччина, Болгарія, Греція.
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КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНІСТЮ ПІДПРИЄМСТВА

У статті описано результати дослідження проектного підходу до управління конкурентоспроможністю. Не-
зважаючи на тривалі дослідження у сфері проектного підходу до управління підприємствами та його поширення в 
світі, у вітчизняній практиці цей підхід не набув достатнього поширення, зокрема у будівельній галузі. Тому метою 
дослідження було розкриття сутності проектного підходу як засобу підвищення конкурентоспроможності про-
мислового підприємства будівельної галузі. Навіть на підприємстві, що не є проектно-орієнтованим, існує багато 
інших видів діяльності всередині нього або у зовнішньому середовищі, якими можна управляти, як проектами. Од-
ним з визначальних факторів, що впливає на успіх в управлінні проектами, є правильне встановлення цілей. Будь-
який проект, як і кожна змістовна діяльність, завжди має принаймні одну ціль. Однак набагато частіше в проекті 
задається декілька цілей з відповідними пріоритетами, які мають бути усвідомленими всіма учасниками проекту. 
Отже, в процесі аналізу та вибору необхідної стратегії було виявлено, що для досліджуваного підприємства ТОВ 
«Валькірія» є найбільш актуальною стратегія концентрованого зростання (на ринку Київської області з подальшим 
виходом у інші регіони країни) з маркетинговим спрямуванням. Розроблена концепція забезпечить підвищення рівня 
конкурентоздатності продукції та, як наслідок, необхідні конкурентні переваги ТОВ «Валькірія» у конкурентному 
середовищі. 

Ключові слова: проектний підхід, будівельне підприємство, конкурентоспроможність, цілі.
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ПРОЕКТНЫЙ ПОДХОД К УПРАВЛЕНИЮ  
КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТЬ ПРЕДПРИЯТИЯ

В статье приведены результаты исследования проектного подхода к управлению конкурентоспособностью. 
Несмотря на длительные исследования в области проектного подхода к управлению предприятиями и его распро-
странение в мире, в отечественной практике этот подход не получил широкого распространения, в частности в 
строительной отрасли. Поэтому целью исследования было раскрытие сущности проектного подхода как средства 
повышения конкурентоспособности промышленного предприятия строительной отрасли. Даже на предприятии, 
которое не является проектно-ориентированным, существует много других видов деятельности внутри него или во 
внешней среде, которыми можно управлять, как проектами. Одним из определяющих факторов, влияющих на успех 
в управлении проектами, является правильное установление целей. Любой проект, как и любая содержательная 
деятельность, всегда имеет по крайней мере одну цель. Однако гораздо чаще в проекте задается несколько целей 
с соответствующими приоритетами, которые должны быть осознанными всеми участниками проекта. Итак, 
в процессе анализа и выбора необходимой стратегии было обнаружено, что для исследуемого предприятия ООО 
«Валькирия» является наиболее актуальной стратегия концентрированного роста (на рынке Киевской области с 
последующим выходом в другие регионы страны) с маркетинговым направлением. Разработанная концепция обеспе-
чит повышение уровня конкурентоспособности продукции и, как следствие, необходимые конкурентные преимуще-
ства ООО «Валькирия» в конкурентной среде.
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PROJECT APPROACH TO ENTERPRISE’S COMPETITIVENESS MANAGEMENT

The article presents the results of a study of the project approach to competitiveness management. In domestic practice, the 
project approach is not widespread, despite lengthy research in this area in the world. Therefore, the aim of the study was to reveal 
the essence of the project approach as a mean of increasing the competitiveness of an industrial enterprise in the construction 
industry. Even in an enterprise that is not project oriented, there are many other activities that can be managed as projects. They 
are located inside it or in the external environment. One of the determining factors affecting success in project management is 
the correct setting of goals. Any project, like any substantial activity, always has at least one goal. However, more often several 
goals are set in the project with the corresponding priorities. These priorities should be recognized by all project participants.  
So, in the process of analyzing and choosing the necessary strategy, it was found that for the enterprise under study Valkyria 
LLC, a strategy of concentrated growth with a marketing direction is relevant (in the market of the Kiev region with subsequent 
access to other regions of the country). The developed concept will provide an increase in the products’ competitiveness level 
and, as a result, the necessary competitive advantages of Valkyria LLC in a competitive environment.

Key words: project approach, Construction Company, competitiveness, goals.

Постановка проблеми. Створення стійких конкурентних позицій економіки України передбачає під-
вищення рівня конкурентоспроможності суб’єктів господарювання. Вітчизняні підприємства мають звер-
тати увагу не тільки на ефективність свого виробництва, а й на ефективність функціювання в конкурент-
ному середовищі.

Кризовий стан економіки України спонукає до пошуку нових підходів до управління підприємствами, 
оскільки застосування традиційних підходів часто призводить до зниження ефективності їх діяльності. 
Відтак нині особливої актуальності набуває проектний підхід до управління підприємствами, застосуван-
ня якого передбачає зниження рівня ризику діяльності, оскільки формування і реалізація проекту перед-
бачає детальне планування розвитку ситуації в майбутньому. 

Аналіз останніх досліджень та публікацій. Питанням конкурентоспроможності підприємств присвя-
чені численні наукові праці вчених-економістів. Вирішенням проблем конкурентоспроможності займали-
ся Л. Л. Антонюк, Б. М. Косянчук Т. Ф Курганська, Л. В. Оболенцева, Г.М. Рижакова, О. С. Харитонова, 
М. В. Шарко та ін. [4; 9; 11; 13]. Питання конкурентоспроможність будівельного підприємства розглядали 
О. Є. Россіхіна, М. П. Макущенко [12; 7]. У нашому досліджені вирішення проблеми конкурентоспро-
можності вбачаємо через впровадження проектного підходу до управління. Серед дослідників такого під-
ходу можна виділити таких вітчизняних та зарубіжних авторів: А. С. Афонін, С. Д. Бушуєв, В. А. Верба,  
О. Гуцалюк, А. В. Дзюбіна, А. Ю. Дернова, О. К. Концевич, М. Н. Кропачева, О. І. Медяник, Д. А. Новіков, 
Х. Решке, Х. Шелле та ін. [1-3; 5]. Актуальну проблему інтеграції факторного та проектно-орієнтованого 
підходу до оцінки конкурентоспроможності будівельних підприємств дослідив О. І. Медяник [8].

Незважаючи на тривалі дослідження у сфері проектного підходу до управління підприємствами та 
його поширення в світі, у вітчизняній практиці цей підхід не набув достатнього поширення, зокрема у 
будівельній галузі.

Метою дослідження є розкриття сутності проектного підходу як засобу підвищення конкурентоспро-
можності промислового підприємства будівельної галузі.

Виклад основного матеріалу. Сучасні умови господарювання вимагають застосування в управлін-
ні підприємствами прогресивних методів та технологій, зокрема проектного менеджменту. Існує багато 
підходів до розуміння сутності поняття проект, які варіюються від розуміння його як одноразового комп-
лексу дій, направлених на досягнення певної мети до розуміння проекту як підприємства в цілому. Ми 
погоджуємося з думкою дослідників щодо найважливіших складових тлумачення проекту – це орієнтація 
на результат, необхідність досягнення цілей та результату у певний проміжок часу в умовах обмеженого 
ресурсного забезпечення.

Навіть на підприємстві, що не є проектно-орієнтованим, існує багато інших видів діяльності всередині 
нього або у зовнішньому середовищі, якими можна управляти, як проектами: просування нового продук-
ту; відкриття нового виробництва; упровадження нових систем і технологій; розширення сфер бізнесу; ді-
яльність з оновлення основних фондів; проведення маркетингової кампанії; цілеспрямовані зміни ринку.

Відповідно до класифікації та поділу проектів на види можна виділити деякі особливості і стандартні 
умови, що відрізняють їх один від одного. У нашому дослідженні йдеться про організаційні проекти та 
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проекти розвитку. Проекти ініціюються внаслідок виникнення потреби в них. Як відомо, потреби виника-
ють через появу певної проблеми. Чітко визначена проблема потребує чіткого формулювання, пояснення 
її можливих складових, локалізації її основного елемента, який, власне, і створює проблему. 

Постановка проблеми – перший крок на етапі розробки проекту. Наше дослідження здійснювалося на 
базі будівельного підприємства ТОВ «Валькірія». Нині будівельний ринок України розвивається, особли-
во у великих містах, обласних центрах та околицях міст. Розвиток технологій будівництва та виробництва 
нових будівельних матеріалів породжує збільшення кількості підприємств у цій галузі. Новоутворені під-
приємства зорієнтовані на поширення інновацій, технологій у місця, куди вони ще не проникли для заво-
ювання першості. Водночас таке кількісне зростання підприємств породжує велику конкуренцію, через 
що певна кількість таких «новачків» залишають будівельний бізнес та не відбувається якісного зростання.

Для того, щоб забезпечити ефективне функціювання підприємства в цій галузі, ми дослідили рівень 
конкурентоспроможності ТОВ «Валькірія» та виявили слабкі і сильні сторони для орієнтації на вирі-
шення проблем розвитку в конкурентному середовищі. Для аналізу конкурентоспроможності (КС) ТОВ 
«Валькірія» було обрано модель «5 сил М. Портера» та матрицю GE/МсКіnsey.

Модель «5 сил М. Портера». Цей метод є ефективним для визначення найбільш детальної оцінки  головних 
факторів та сили їх впливу на КС підприємства. Модель містить 5 головних факторів впливу (рис. 1).

Рис. 1. Сили, які визначають галузеву конкуренцію [10]

Якщо застосовувати цю модель до діяльності компанії ТОВ «Валькірія», то можна зробити висновки, 
що це товариство займає досить вигідне становище на українському ринку виробництва будівельних ма-
теріалів та упаковки (що є основним напрямом діяльності). Однак компанії варто звернути увагу на фак-
тор покупців–споживачів. В інтересах підприємства залучити більше клієнтів та завоювати їхню довіру. 
Як один із способів необхідно розробити маркетингову стратегію, створити позитивний імідж (бренд) 
власної торгової марки за допомогою реклами. Також варто загострити увагу на зворотній інформації, яка 
надходить від споживачів: відгуки про користування товарами та послугами для будівництва. Це допомо-
же врахувати головні вимоги попиту та покращити пропозицію. Крім того, ТОВ «Валькірія» мусить зо-
середитись на розширенні меж діяльності – вийти в неосвоєні регіони України. Це допоможе випередити 
конкурентів, кількість яких може збільшитись завдяки інноваційній технології будівництва.

Такий аналіз зовнішнього середовища підприємство повинне проводити з певною періодичністю для 
уникнення небажаних бар’єрів розвитку в конкурентному середовищі.

Матриця GE/МсКіnsey. Одна з найпопулярніших моделей стратегічного аналізу КС потенціалу [6,  
с. 132]. Ця модель передбачає створення матриці з двома головними параметрами: КС підприємства і 
привабливість ринку. КС товару визначає конкурентоспроможність підприємства. Від місця продукту 
ТОВ «Валькірія» на ринку залежить можливість підприємства вести конкурентну боротьбу. Для цього 
варто визначити критерії КС товару (табл. 1) шляхом оцінки важливості факторів впливу на спроможність 
продукції (послуг) конкурувати.

Таблиця 1
Критерії КС товару ТОВ «Валькірія»

Критерії конкурентоспроможності Частка факторів Оцінка
(1-10)

Результат
(7,1)100%

Унікальність товару 27% 10 2,7
Сила бренду, під яким реалізується товар 20% 7 1,4
Рівень задоволення потреб споживачів 15% 9 1,35
Достатність ресурсів для функціювання підприємства 12% 5 0,6
Компанія є гнучкою і може швидко адаптуватися до ринкових змін 9% 5 0,45
Насиченість галузі конкурентами з аналогічними товарами 9% 4 0,36
Швидкість реакції конкурентів на дії підприємства 8% 3 0,24
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Другим визначальним параметром матриці GE/МсКіnsey є привабливість сегменту. Тобто на основі 
оцінки галузі підприємство визначає для себе, чи варто здійснювати високі вкладення в розвиток діяльно-
сті на ринку будівництва та можливість отримувати прибуток (табл. 2).

Таблиця 2
Критерії привабливості галузі ТОВ «Валькірія»

Критерії привабливості
Частка факторів Оцінка

(1-10)
Результат

(6,63)100%
Обсяги продажів у галузі 12% 8 0,96
Темпи розвитку та розширення галузі 10% 5 0,5
Кількість конкурентів 10% 3 0,3
Рівень вкладень у рекламу 5% 9 0,45
Можливості розширення асортименту 9% 6 0,54
Наявність можливостей поширення продукту 12% 7 0,84
Сила конкуруючих брендів 12% 4 0,48
Наявність незадоволених потреб на ринку 13% 7 0,91
Можливість довгострокового зростання сегменту 12% 10 1,2
Вразливість галузі на вплив чинників 5% 9 0,45

Результати оцінок цих двох параметрів зводяться в матрицю «привабливості галузі – конкурентної 
позиції» (рис. 2.).
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Конкурентоспроможність товару компанії в будівельній галузі

Рис. 2. Матриця «привабливості галузі – конкурентної позиції» підприємства ТОВ «Валькірія»

На основі результатів аналізу інформації про підприємство, дослідження його господарської діяльно-
сті та рівня КС було виявлено проблеми в роботі ТОВ «Валькірія». Візуалізація проблем у формі «дерева 
проблем» допомогла пояснити їх причини та наслідки. У такій структурі центральною є головна проблема 
на підприємстві. Її проблеми-причини розміщуються на рівень нижче, паралельно одна біля одної. На-
слідки розміщуються на вершині, загострюючи увагу на тому, що негативного відбувається через наявну 
центральну проблему (рис. 3). Форма «дерева» не визначає ієрархію проблем: усі бар’єри розвитку є важ-
ливими, головна суть такої будови – візуалізація проблем та виділення причинно-наслідкових зв’язків.

Рис. 3. «Дерево проблем» підприємства «Валькірія» (актуальний стан)
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Отже, з «дерева проблем» бачимо, що центральною проблемою є вузька область поширення продукції 
ТОВ «Валькірія». Тобто підприємство не здійснює реалізацію товарів та послуг на постійній основі за ме-
жами Київської області. Спостерігається практична відсутність процесу розширення меж ринку по інших 
регіонах України (періодично виготовляє пакування з пінопласту для заводів із виготовлення побутової 
техніки).

Причинами центральної проблеми є мінімальні інвестиції в рекламу продукції, погано налагоджена 
система «зворотного зв’язку» із споживачами, недостатність обробки інформації про вподобання покуп-
ців для подальшого удосконалення продукції, думка керівництва про недоцільність створення окремої 
служби маркетингу.

Отже, наслідком всієї сукупності причин і центральної проблеми є наявність збитків. Із відомої до-
ступної інформації про ТОВ «Валькірія», можна зробити висновок, що мінімальні зусилля в області мар-
кетингу, нестачі інформації про вподобання споживачів підприємство не може розширити межі просуван-
ня свого продукту або його удосконалення. Для закріплення лідерської позиції на ринку треба підсилити 
імідж своєї продукції для більшої уваги споживачів, адже потенційні покупці можуть навіть не знати про 
існування такої торгової марки. І після того поширювати свої товари і послуги в нові регіони для залучен-
ня більшої кількості покупців.

Коли «дерево проблем» побудоване, у підприємства є чітке уявлення того, на що необхідно напра-
вити свої зусилля. Для якісного формулювання варто здійснити перетворення негативних тверджень на 
позитивні, що в результаті визначить основні цілі діяльності підприємства для підвищення ефективності 
та конкурентоспроможності. Для повного бачення сформованих цілей нашим заключним етапом була 
побудова «дерева цілей», де на верхньому рівні знаходиться головна мета, у центрі – головна ціль (цілі), 
а на нижньому рівні – підцілі, завдання для досягнення цілей (рис. 4).

Рис. 4. «Дерево цілей» підприємства «Валькірія»

Для «дерева цілей» характерним є виконання підцілей на нижньому рівні, які є основою та джерелом 
для цілей вищих рівнів і, відповідно, мети.

Тобто для подолання збитків, зміцнення КС та завоювання першості на ринку потрібно виходити за 
межі уже освоєного ринку в Київській області та збільшувати кількість споживачів. Для цього необхідно 
завжди досліджувати та аналізувати тенденції ринку і вимоги клієнтів з метою вдосконалення продук-
ції, збільшення пропозиції; створити та налагодити зручну систему «зворотного зв’язку» для підвищення 
ефективності роботи з клієнтами; створити розширену рекламу на основі відгуків постійних клієнтів та 
партнерів. Із перелічених задач і цілей зрозуміло, що першочерговим завданням підприємства є створення 
та налагодження роботи відділу маркетингу або залучення спеціаліста-маркетолога.

Визначені цілі ТОВ «Валькірія» визначають курс напрямку розвитку підприємства. Коли підприєм-
ство має сформоване «дерево цілей», яке відображає головні бізнес-цілі, варто визначити основну стра-
тегію розвитку, орієнтуючись на актуальний стан підприємства, для підвищення КС ТОВ «Валькірія». 
Для цього було проведено SWOT-аналіз, щоб розуміти, якого виду та спрямування має бути майбутня 
стратегія. Основним етапом цього аналізу є процес зведення категорій взаємної дії: «можливості – сильні 
сторони», «можливості – слабкі сторони», «загрози – сильні сторони», «загрози – слабкі сторони», які в 
подальшому впливають на вибір відповідної стратегії розвитку організації «Валькірія» (табл. 3).
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Таблиця 3
Результати SWOT-аналізу ТОВ «Валькірія»
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Для ТОВ «Валькірія» оцінка конкурентоздатності засвідчила, що в підприємства немає чітко визна-
ченої стратегії. Підприємство, яке планує проіснувати на ринку тривалий період, постійно розвиватись, 
збільшувати прибуток, кількість споживачів, їх задоволеність продуктом, межі ринку, повинно чітко ви-
будувати свої цілі і, найголовніше, стратегію.

У результаті виявлення можливих напрямків і способів реалізації стратегії можна сказати, що для ТОВ 
«Валькірія» оптимальною є загальна стратегія, яка передбачає:

1) конкурентну стратегію концентрованого розвитку на ринку будівництва: зміцнення позицій і досяг-
нення першості серед конкурентів, подальше розширення діяльності в межах України;

2) продуктову стратегію, зорієнтовану на удосконалення продукції в міру розвитку сучасних техноло-
гій, пропозицію нових тенденцій будівельного ринку, збільшення об’ємів продаж;

3) функційну стратегію у напрямку маркетингу. Головним заходом реалізації є створення єдиної мар-
кетингової служби підприємства, яку формують кваліфіковані спеціалісти в цій області. Їх робота повин-
на виправдати необхідність створення цього відділу та принести збільшення валового доходу підприєм-
ства за рахунок моніторингу вимог для удосконалення продукції та послуг, реакції на відгуки клієнтів, 
проведення рекламних кампаній тощо. 

Основна мета загальної стратегії повинна орієнтуватись на підвищення КС підприємства на будівель-
ному ринку Київської області, забезпечення виходу в інші регіони України з подальшим розвитком діяль-
ності для досягнення лідерської позиції в галузі. Отже, для підвищення КС товару, що визначає КС всього 
підприємства, варто розробити концепцію маркетингової стратегії розвитку (рис. 5).

У процесі розробки цілей стратегії ми використовували метод SMART (Specific, Measurable, Achievable, 
Relevant, Time bound), який дозволяє на етапі визначення мети узагальнити всю наявну інформацію, вста-
новити прийнятні терміни роботи, визначити достатність ресурсів, надати всім учасникам процесу ясні, 
точні, конкретні завдання. 

Розроблена стратегія повинна постійно контролюватись та оцінюватись підприємством, адже впливи 
багатьох факторів, особливо зовнішніх, які підприємство не може змінити, значно відображаються на 
його діяльності та постійно змінюють курс розвитку.
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Рис. 5. Концепція маркетингової стратегії розвитку ТОВ «Валькірія»
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продукції з 

пінополістиролу 
для будівництва 

у Київській 
області за 2 роки 

1. 
модернізувати 

продукцію і 
знизити 

собівартість 
на 5% за 1 рік 

2. 
збільшити 

обсяги 
продажів на 

25% за 2 роки 

4. 
вийти у 3 

нові області 
(відкрити 3 

нові офіси) за 
5 років 

Місія ТОВ «Валькірія»: 
забезпечення потреб населення у високоякісних будівельних матеріалах 

Мета стратегії ТОВ «Валькірія»: 
підвищення КС підприємства на будівельному ринку Київської області, забезпечення 

виходу в інші регіони України з подальшим розвитком діяльності для досягнення лідерської 
позиції в галузі 

Рис. 5. Концепція маркетингової стратегії розвитку ТОВ «Валькірія»
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Висновки. Одним із визначальних факторів, що впливає на успіх в управлінні проектами, є правильне 
встановлення цілей. Будь-який проект, як і будь-яка змістовна діяльність, завжди має принаймні одну 
ціль. Однак набагато частіше в проекті задається декілька цілей з відповідними пріоритетами, які мають 
бути усвідомленими всіма учасниками проекту.

Відповідно до цілей проекту визначаються його завдання, але треба враховувати, що ціль і завдання 
– різні речі. Для того, щоб визначити завдання, треба описати їх результати, які отримає замовник (спо-
живач) по завершенню проекту. Результати проекту досягаються через розв’язування завдань проекту.

Отже, у процесі проведеного дослідження із застосуванням проектного підходу до управління було 
виявлено основні проблеми, встановлено цілі та здійснено вибір необхідної стратегії для ТОВ «Валькі-
рія». Було встановлено, що для цього підприємства є найбільш актуальною стратегія концентрованого 
зростання (на ринку Київської області з подальшим виходом у інші регіони країни) з маркетинговим 
спрямуванням (із метою підвищення КС товару та збільшення кількості споживачів). Розроблена кон-
цепція забезпечить підвищення рівня КС продукції та, як наслідок, необхідні конкурентні переваги ТОВ 
«Валькірія» у конкурентному середовищі.
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Financing a business is a challenge for anyone wanting to earn and grow an enterprise. One of the financial aspects of 
enterprises are business angels and behavioral finance, which are a related system of development seen through the prism 
of investor behavior and financial management of enterprises. The aim of the study is to present the importance of business 
angels in shaping behavioral financing in the enterprise. Business angels are invaluable help in establishing a business entity 
and its further development. The study is based on a study of the literature on the subject.
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БІЗНЕС-АНГЕЛ ЯК ПОВІДОМЛЕННЯ  
ДЛЯ ПОВЕДІНКОВОГО ПІДПРИЄМСТВА

Фінансування бізнесу – це виклик для всіх, хто хоче заробити і розвивати підприємство. Одним із фінансових 
аспектів підприємств є бізнес-ангели та поведінкові фінанси, які є пов’язаною системою розвитку, сприйнятою 
крізь призму поведінки інвесторів та управління фінансами підприємств. Мета дослідження – довести важливість 
бізнес-ангелів у формуванні поведінкового фінансування на підприємстві. Ділові ангели – неоціненна допомога у ство-
ренні суб’єкта господарювання та подальшому його розвитку. Дослідження ґрунтується на вивченні літератури з 
цієї теми.

Ключові слова: бізнес-ангели, поведінкове фінансування підприємств. 
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БИЗНЕС-АНГЕЛ КАК СООБЩЕНИЕ ДЛЯ ПОВЕДЕНЧЕСКОГО ПРЕДПРИЯТИЯ

Финансирование бизнеса является проблемой для любого, кто хочет заработать и развить предприятие. Одним 
из финансовых аспектов предприятий являются бизнес-ангелы и поведенческие финансы, которые представляют 
собой связанную систему развития через призму поведения инвесторов и финансового управления предприятиями. 
Цель исследования – представить важность бизнес-ангелов в формировании поведенческого финансирования на 
предприятии. Бизнес-ангелы являются неоценимой помощью в создании хозяйствующего субъекта и его дальнейшем 
развитии. Исследование основано на изучении литературы по данному предмету.

Ключевые слова: бизнес-ангелы, поведенческие финансы предприятий. 

1. Introduction
The issue of finance is the foundation for the development of an economic entity that wants to achieve and 

maintain a competitive advantage on the market. Behind the company’s finances are people who manage their 
skills and knowledge in such a way that the financial benefits are shared between employees and the entire 
enterprise. One of the categories of finance directly related to the behavior of people (managers) are behavioral 
finance, where the behavioral factor determines the finances in the enterprise. The aim of the study is to present 
the importance of business angels in shaping behavioral financing in the enterprise. Business angels are invaluable 
help in establishing a business entity and its further development. The study is based on a study of the literature 
on the subject.
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2. Business angels – introduction to problems 
The problem of business angels is a significant interest not only from science but also from business practice. It 

is best developed in the United States of America (USA), but also in Western Europe (European Union)1. Despite 
this, there is a lack of accurate and complete statistics on this topic, while all of them are rather estimated. The main 
source of information on this subject are regional and national business angels networks. Their most important task 
is to associate people with capital and experience with entities possessing new, innovative products or ideals. The 
term “business angels” has American origins. In  British sources there are also such terms as: private investors, 
individual investors, or informal investors2. Typically, the Business Angel is an entrepreneur or manager who has 
achieved professional success and wants to multiply the accumulated capital by investing in projects that are at an 
early stage of development. It is an entity operating in the informal (non-regulated, non-institutional) private equity 
(PE) market segment. First of all, these are individual people or their groups that invest their money in the form of 
purchase of shares or stocks of enterprises with high development potential, although at the same time with high 
risk. Often investors are people from the circle of friends and family of an entrepreneur seeking capital, i.e. people 
who are emotionally related to him. Another, larger group are people with high capital and vast business experience, 
looking for “exceptional” investment opportunities. Some market theorists and practitioners believe that capital 
donors from friends and family should not be included as business angels. Their financial commitment and motives 
are usually different to those of a typical business angel. Often also theirs other characteristics are different. Business 
angels are most often local investors. The objects of their investments are often companies located at such a distance 
from their place of residence that it is possible to maintain frequent personal contacts resulting from the fact of 
advising a company being financed. Unlike private equity funds, individual business angels do not have analysts’ 
facilities who supervise individual investments, but carry out all duties (finding a project, analyzing and assessing, 
preparing an investment, monitoring it) independently3. In this respect, individual business angels, at the same time, 
is not able to deal with more than 2-3 projects. Such restrictions also cause a large increase in investment risk (in 
comparison with investments that are made through the PE fund)4.

3. Activities of business angels
It is worth noting that the selection of young companies to be an investment target involves two issues5. The 

first of these concerns the impact of what an investor can have projects in the initial stages of development6. It 
is the use of knowledge, experience and contacts that gives the Angel great satisfaction, as well as allows to 
actively influence the development of business concepts. However, the second aspect is related to the fact that 
companies in the early stages of development usually need small amounts of capital, that Business Angels are 
able to provide, and which allow it to diversify its risks. An important element of the idea must be its innovation, 
because only unique projects in the future can bring a significant rate of return on invested capital. What’s more, 
Business Angel is a person with experience in running business. For this reason, he should not be treated as 
a philanthropist who can support any business. Usually the originator has two chances to get him interested 
in his project. The first chance is the business plan or information teaser that you send. If he is interested in 
representatives of the Business Angels network, or directly the Angel, usually the originator has a dozen or so 
minutes for a direct presentation. A typical Business Angel invests a maximum of approximately 10 companies. 
The amounts reach several hundred thousand zlotys. The industry represented by the originator is important 
because the Angel invests only in ideas that he knows and in which he can use his own contacts and experience. 
Geographical aspects (i.e. project location) important are for Angels interested in active monitoring of companies 
being the subject of their investment. In such cases, the distance between the investor and the company should 
be up to 2 hours by car. However, it is worth remembering that each investor is different. Premises that guide the 
Angel may differ significantly from the norms described. It should also be noted that Business Angel is often a 
member of an association / network that helps him establish contacts with originators. This is mainly done by 
organizing presentations, pre-selection of projects, substantive support of the originator, as well as coordination 
of investments that include more than one Business Angel7. 

1 Aernoudt R., Business angels: Should they fly on their own wings? Venture Capital, 1999, no. 2, pp. 187–95.
2 Głodek P., Anioły Biznesu, Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, Poznań 2005, p. 2.
3 Amatucci, F.M., Sohl J. E.. Women entrepreneurs securing business angels financing: Tales from the field. Venture Capital, 2004 

no. 2/3, pp. 181–96.
4 Grzywacz J., Okońska A., Venture capital a potrzeby kapitałowe małych i średnich przedsiębiorstw, Warszawa: Szkoła Główna 

Handlowa w Warszawie, 2005, p. 53.
5 Tamowicz P., Venture capital – kapitał na start, Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, Warszawa 2004, p.10.
6 Chahine, S., Filatotchev I., Wright M,. Venture capitalists, business angels, andperformance of entrepreneurial IPOs in the UK 

and France, Journal of Business Finance and Accounting, 2007, no. 3–4: pp. 505–28.
7 Przybyłowski M., Tamowicz P., Jak przygotować biznes plan dla Anioła Biznesu?, Polska Fundacja Przedsiębiorczości, Gdańsk 

2011, p. 3.



ISSN 2311-5149 
ЕКОНОМІКА І УПРАВЛІННЯ ГАЛУЗЯМИ ТА ПІДПРИЄМСТВАМИ

© Michał Adam Leśniewski

Наукові записки Національного університету «Острозька акаде мія», серія «Економіка», № 15(43), грудень, 2019 р. 39

The variety of forms of financing investment projects and the complexity of modern economic life have meant 
that modern business angels often operate within a variety of organizational structures, creating for example8: 

– business angel clubs – operating as training organization associations for originators / entrepreneurs and 
business angels, but also provide other services to private investors (assistance in establishing contacts, evaluation 
of ventures, exchange of experiences); 

– alliances of business angels – functioning as informal groups of friendly investors or business associations; 
are created when there is a need to co-finance a given investment project;

– business angel networks – operating as non-profit organizations, often of a regional nature; their primary 
task is to associate potential originators and investors; have a specialized team of analysts and provide services to 
investors and entrepreneurs seeking capital; very often regional business angel networks are members of national 
or international business angel associations;

– electronic (internet) networks – in principle, they are platforms that are used to obtain information and 
register potential investors and project promoters; often a concise, 1-2-page summary of the business concept is 
required from the originator, and after initial verification, as well as acceptance, preparation of the business plan; 

– consortia (syndites) – this is one of the more formalized forms of cooperation between business angels, 
which consists in creating groups of investors interested in joint financing of one or several projects forming 
one common investment portfolio; such an organization enables financing of much larger investment projects, 
strengthening credibility and negotiating position, risk diversification, and also increases the chances of success 
of the ventures by the involvement of investors with shared experience;

– business angels (angles fund) – they are used to accumulate (in advance) funds for potential projects, i.e. 
they function similarly to PE funds; they are managed by professional and specialized managers, paid by business 
angels; the scale of their activity is definitely smaller than that of PE funds, they are also more hermetic than PE 
funds, which is the effect not only of the minimum amounts of involvement of individual investors, but also of 
interpersonal relations between fund members.

4. Business angels in Poland
Although the institution of Business Angels in Poland is a fairly new concept and market phenomenon is an 

increase in interest in this form of investing and development the market is impressive. Most often, native angels 
are active entrepreneurs. They do not have to be very rich, but interested in development industries, such as 
e-commerce, biotechnology, IT and telecommunications, or advanced services9. 

Polish business angels often look for investments over a time horizon of no more than 3-5 years, covering 
a quota range of 50,000 to over 5 million PLN. In investment goals, they are primarily interested in young 
enterprises already operating on the market (being in the start-up phase – 29%). They have already passed first 
market verification, although they are still in a phase when their value is rising the fastest. Business Angels then 
want to invest in companies in the seed stage (seed -23%), first ilater stage – 24% each. 

As in developed markets, Polish Business Angels clearly show a tendency to function in groups. This type of 
oldest entity is the PolBAN Business Angels Club founded in 2003 (registration: Bydgoszcz, registered office: 
Warsaw). At the end of 2013, apart from PolBAN, 13 different business angel networks operated in Poland, i.e. 10

– Lewiatan Business Angels LBA (Warsaw 2005), 
– Silesian Business Angels Network SilBAN (Katowice 2006), 
– SATUS Private Investor Network (Kraków 2007),
– Lublin Business Angels Network LSAB (Lublin 2007),
– RESIK Regional Investor Network and Equity Investment (Kraków 2008),
– AMBER Business Angels Network (Szczecin 2009),
– Business Angels Guild (Łódź 2009),
– Eastern Network of Business Angels WSAB (Lublin 2010),
– Student Business Angels Network (Warsaw-Katowice 2010),
– Supra-regional Business Angels Network – Innovation, PSAB-I (Katowice 2010),
– Secus Business Hunter (Warsaw 2010),
– Women’s Business Angels Network – KSAB (Katowice 2012).
The vast majority of these networks was established in 2007-2010 and was financed by the European Union, 

which was available under the Innovative Economy Operational Program. An appropriate test of their legitimacy 

8 Piekunko-Mantiuk I., Aniołowie biznesu i ich rola w finansowaniu startupów, Politechnika Białostocka, Białystok 2014,  
pp. 367–368.

9 Lindsay N. J., Do business angels have an entrepreneurial orientation? Venture Capital, 2004, no.2/3: pp. 197–210. 
10 Ośrodki innowacji i przedsiębiorczości w Polsce. Raport 2012 (2012), Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, Warszawa 

2012, p. 115.
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functioning or effectiveness of operations, there will be a period ending non-returnable external financing of the 
European Union. In our country there are also Internet networks that serve as platforms for establishing contacts 
between investors and originators (e.g. investwestwinwinacje.pl, symultana.org, investing.pl, Inwestornia.pl, 
onlineventure.pl,szukam-inwestora.com). Many of these projects were created thanks to EU funding. What’s 
more, there is already a large group of individual Business Angels looking for new investment opportunities 
through business incubators, private websites, social media, or entrepreneurship competitions11.

5. Business angels in Western Europe and the world
According to the European Commission, four stages of development are distinguished enterprises that make 

up the enterprise life cycle, i.e. seedstage – start-up stage – expansion stage – replacement. The use of appropriate 
project financing instruments depends on the stage of development of the enterprise. According to the European 
Commission, there are four groups of venture capital financing instruments, while indicating the most common 
sources of their origin12:

– formal equity – venture capital, are venture capital funds, banks (and above all the stage of expansion, 
maturity and saturation).

– informal equity – business angels, i.e. networks of investors (private and public) and individual investors 
(seed and start-up stages).

– credits and loans – banks and loan funds, at every stage of the company’s development.
– guarantees and sureties – guarantee and guarantee funds, banks and various financial institutions (mainly 

start-up or expansion stages).
Project financing is one of the key development issues of any company. Theoretically, enterprises have a choice 

of different internal and external financing options, either returnable or non-returnable. In practice, however, the 
availability of these forms is limited by various conditions. Companies looking for sources of financing with 
equity, face the dilemma of choosing options, ie:

– retained earnings, 
– partners’ additional payments,
– issue of shares,
– sale of unnecessary assets,
– business angels,
– depreciation charges,
– high risk funds (eg venture capital, private eguity).
At the time when the resources at the disposal of the enterprise and its assets are small, while risk is high, 

external sources of financing with own capital become more important. Often at this stage of the company’s 
development, so-called capital gap (Macmillan gap). On the supply side of the market, this is a permanent 
discontinuity, expressed in the inability to finance investment projects in a given size range usually from small 
and medium-sized companies. First of all, this phenomenon applies to companies that have already exhausted 
capital from their own savings, as well as those obtained from family or friends, and at the same time they are 
not yet developed enough and do not require such large financing to be in the circle of interest of venture capital 
funds. Such companies also have the possibility of financing with credit, precisely because of the high risk. In 
this context, the role of Business Angels is invaluable. Without their support, many projects would not have been 
possible. 

The role of Business Angels is not limited to the function of a key capital provider limiting or eliminating 
the capital gap. Considering the development potential and industry preferences of enterprises, Business 
Angels perform important functions in supporting innovation and building competitive advantages. It should 
be emphasized that these are experienced people who perfectly know the needs and conditions of the market. 
Many of them are visionaries creating the future reality, while others (philanthropy) feel an internal need to help 
young enterprises. Without the involvement of Business Angels, global powers such as Appel, Cisco, Google and 
Dell would not develop (in such form and time). Only a few projects of Business Angels can end up with such a 
spectacular exit. Undoubtedly, however, they are a magnet attracting new investors, as well as an incentive for 
potential originators to look for this type of investment. Although the motives are different, Business Angels are 
undoubtedly investing just like any entrepreneur to make a profit. They allocate a certain amount to investments 
money, expecting a return of at least 30%13. The financial theme is a very important element, but not the only one. 
Non-financial motives are also important, i.e. personal satisfaction, satisfaction with helping others while doing 
business, by sharing their knowledge, experience, business contacts, becoming mentors for young entrepreneurs. 

11 Piekunko-Mantiuk I., Aniołowie… op. cit., pp. 369–370.
12 Brzozowska K., Flejterski S., Anioły biznesu w krajach Unii Europejskiej, Uniwersytet Szczeciński, Szczecin 2010, pp. 23–24.
13 Tamowicz P., Business angels pomocna dłoń kapitału, Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, Gdańsk 2007, pp. 56–57.
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It is also worth adding here that social prestige and recognition, which they can gain thanks to their successes and 
the fact that they share it with others, are also an important motive. 

Among the motives of the Business Angels’ activity, it is also indicated to search or buy interesting activities 
for the next few years. This is associated with adrenaline and is a kind of challenge, which is associated with the 
risk of investing in emerging and very uncertain companies. In addition, Business Angels are motivated by a 
desire to help others, gain recognition in the local community, or a desire to improve their image. According to 
EBAN (European Business Angels Network) data, the main motive for Business Angels is personal satisfaction, 
financial profit, portfolio diversification, economic development and self-employment. Despite this, the most 
important are financial reasons or personal satisfaction, while the least important is self-employmen14.

6. Non-economic factors shaping business angels in market realities
M. Krawczyk and B. Mikołajczyk include, among the non-economic motives of Business Angels, not only 

improving their own image or willingness to gain recognition, greater popularity, but also the need for self-
realization, helping others, the possibility of contact with modern technology, satisfaction with the implementation 
of idealistic and ethical goals, complicity in technical progress or the opportunity to expand one’s knowledge in 
this area. An important motive is also supporting regional development, while in the sphere of the economy 
satisfaction with active action and the need to feel risk. Some angels consider investing as a way to avoid taxes 
or to use tax breaks15. The themes of Business Angels guide us in identifying altruists, hedonists and economic 
investors. Altruists mainly want to help others. In turn, hedonists treat investments only as a business adventure. 
The financial dimension is less important to them. They invest carefully, more often as part of a consortium. 
Whereas economic investors (constituting the most numerous group), above all they all invest for profit. It can 
be concluded that for Business Angels, investments are both a form of profit and entertainment, because they 
have money that they can invest in implementing the ideas of other entrepreneurs. It is worth noting that many 
innovative ideas would not have been realized without their support. They would remain locked in drawers 
because it is difficult to convince financial institutions to support operations at its initial stage. Many investments, 
even well known today, without the help and support of the Business Angel, it would not have been realized. The 
role of this “angelic help” is important because it supports people who have an idea (that is, projects that find in 
the pre-sowing, seeding or start-up phase), and investing much less often in enterprises operating in the expansion 
or growth phase16.

However, not every idea can count on the support of a Business Angel, because he makes a very detailed 
selection of the presented projects. Only the best have a chance of implementation. The project selection rate 
is often just over 90% of those rejected. When choosing a project, Business Angels when choosing a project, 
they look at the person submitting the project first. That is why credibility and trust are very important. On the 
other hand, there are real chances for implementation, analysis of the environment, well-assessed implementation 
options, etc. A person seeking support does not have to have experience, but it is important that she is reliable and 
inspires confidence, because it will be the funds that will be allocated to her idea. Business Angels are particularly 
interested in those projects that will be: implemented by a reliable entrepreneur, offer such services or products 
that will provide a competitive advantage and ensure profit adequate to the risk incurred and the duration of 
the investment. According to EBAN data, three main reasons for rejecting projects by potential investors can 
be identified. These include the entrepreneur’s weakness, lack of an appropriate product idea, business model, 
business idea, or excessive risk17. Entrepreneurs who are looking for a Business Angel have specific expectations 
related to the investor’s activity and experience. Some investors (angels) actively participate in the development of 
the venture, while others significantly limit their activity by transferring only funds. For this reason, entrepreneurs 
may be looking not only for an investor who will put funds into their project, will not interfere in their operations, 
but also a person who will help in running this activity, expecting only substantive help. In addition, the 
development of the Business Angels market enables the preparation of investor classifications. Considering 
business competences or investment activity, analytical investors, lotto investors, traders, and business angels 
can be distinguished. Analytical investors have extensive experience and do not invest much, close to where they 
live. They invest more often with other investors. In turn, lotto investors have the least experience. They invest 
the least often and rarely participate in the company management process. From time to time, they only invest 
with other angels. In contrast, traders invest more often, but rarely get involved in the affairs of the company. 

14 Mikołajczyk B., Krawczyk M., Aniołowie biznesu w sektorze MSP, Difin, Warszawa 2007, p. 74. 
15 Szul E., Anioły Biznesu– ich znaczenie w rozwoju przedsiębiorczości, Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy, nr.18, 

2011, p. 326.
16 Szul E., Anioły Biznesu…, op. cit. p. 327.
17 Brzozowska K., Business Angels na rynku kapitałowym. Motywacje, inwestowanie, efekty, CeDeWu, Warszawa 2008,  

pp. 67–72.
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Business angels, however, belong to the group of the most active, who invest the most (more often through a 
consortium) and actively participate in the life of the company. Taking into account the level of business activity 
and investment intensity, we can distinguish18:

– wealth maximizing angels – they are similar to those looking for income, although they invest a little more; 
– entrepreneur angels – the most experienced, with the highest activity, having a fairly high financial status, 

they invest in beginner projects with which they had no previous contact; the criterion for choosing an investment 
is primarily the entrepreneur’s personality, satisfaction with being an investor is also important; 

– income seeking angels – less active and wealthy, more focused on material benefits, managerial commitment 
to running companies, invest in sectors in which they know each other well.

When analyzing the role of business angels, it is also worth paying attention to creation in growing companies, 
new jobs. After being involved in the Business Angel project, companies in Europe employ an average of 5 new 
employees, and in the next 3 years this employment increases threefold. Business Angels play an important role in 
financing companies that are in the early stages of development. The capital gap, which in this period of activity 
for owners often becomes an insurmountable barrier and a reason for giving up continuing to run a business, in the 
case of prospective and innovative businesses can become the accelerator of necessary changes. Having extensive 
market experience, Business Angel can significantly improve a company’s business model and affect its economic 
effects. For this reason, it becomes a driving force of competitiveness and innovation, both for the enterprise in 
which it is very involved, but also for the region or the economy. At the moment, this role is recognized only by 
highly developed countries, thus giving special tax privileges to investors financing startups19. Investments for 
Business Angels are very risky, because it is estimated that about 40% ends in failure. Therefore, to reduce the 
risk, more angels are increasingly involved in projects. Even consortia are created that enable joint financing of 
specific projects. In addition, Business Angels invest in tranches, i.e. the project is financed in stages, and their 
investments are diversified by engaging in various projects. 

Polish Business Angels are poorly organized. They are not in any way either motivated by state authorities to 
expand and disclose activities. This results in a small number of investments and a small commitment in projects 
with quite high development potential. From the theoretical point of view, all parties to economic life should care 
about the development of the business angel market as soon as possible. Originators can achieve great benefits 
(including non-financial) from the involvement of an experienced businessman in the implementation of their 
ideas. Investors often have new, innovative ideas with really high profit potential, while the state has modern, 
prosperous and competitive companies that generate new jobs and tax revenues20.

Summary
Business angels play a significant role not only in behavioral finance but also in the development of 

entrepreneurship. They invest in projects in the early stages of development operating in the area of   the capital 
gap, which primarily causes a lack of access to external sources of financing for the projects. No bank will grant 
an investment loan to an enterprise without a sufficiently long economic history. For the same reasons, it is not 
possible to raise capital by an entity starting business operations from the stock exchange or alternative stock 
markets. At the same time, young enterprises are not able to implement innovation exclusively from own funds, 
as they require outlays significantly exceeding the financial capabilities of the originators. Hence the emergence 
of institutions of business angels who are willing to invest their own capital in high-risk projects, but at the 
same time that can achieve an above-average return on investment. That is why they are interested in innovative 
projects in dynamically developing industries. During the implementation of the investment project, in addition 
to the capital contributed, business angels support the venture with professional experience and business contacts. 
After 3 to 6 years, they most often resell shares and withdraw from the investment. The business angels market in 
Poland is developing dynamically, although due to their anonymity it is difficult to estimate its real size. This is 
confirmed by statistical data on the number of operating business angels networks, the number of business angels 
associated in them or the value of investments made by them. However, comparing the activity of Polish angels to 
the countries where these institutions have been operating for a long time, it can be concluded that we are divided 
by differences in the manner, size and value of investments.
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ДОСЛІДЖЕННЯ ВПЛИВУ ХАРАКТЕРИСТИК  
ТОП-МЕНЕДЖМЕНТУ ПІДПРИЄМСТВ НА ПРОЦЕС ПРИЙНЯТТЯ РІШЕНЬ

У статті досліджено вплив демографічних характеристик топ-менеджменту підприємств на вибір підходу до 
прийняття рішень. Результати дослідження підтвердили наявну залежність між демографічними характеристи-
ками топ-менеджменту та процесом прийняттям рішень. Зокрема, отримані результати засвідчили, що вік, рівень 
освіти та досвід роботи на керівних посадах позитивно корелюють з раціональним підходом до прийняття рішень 
і негативно − з інтуїтивним підходом. Щодо статі менеджерів, то і чоловіки, і жінки продемонстрували орієнта-
цію на вибір раціонального підходу до прийняття рішень. Крім того, були визначені обмеження щодо отриманих 
результатів.
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ТОП-МЕНЕДЖМЕНТА ПРЕДПРИЯТИЯ НА ПРОЦЕСС ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЙ

В статье исследовано влияние демографических характеристик топ-менеджмента предприятий на выбор ими 
подхода к принятию решений. Результаты исследования подтвердили существующую зависимость между демогра-
фическими характеристиками топ-менеджмента и процессом принятием решений. В частности, полученные ре-
зультаты показали, что возраст, уровень образования и опыт работы на руководящих должностях положительно 
коррелируют с рациональным подходом к принятию решений и негативно − с интуитивным подходом. Относитель-
но пола менеджеров, то и мужчины, и женщины показали ориентацию на выбор рационального подхода к принятию 
решений. Были определены также ограничения по полученным результатам.
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TOP MANAGEMENT TEAMS’ CHARACTERISTICS INFLUENCE  
ON STRATEGIC DECISION-MAKING

Strategic decision-making is a key factor of enterprise’s development. Moreover, the enterprise’s top management team 
constitutes the base for decision-making. 

Previous research has studied the effects of top management team characteristics on strategic decision-making and performance 
by analyzing team demographics such as age and tenure in different enterprises in various countries and got the ambiguous results. 
Hence this paper admits that this complex relation needs to be further explored on emerging markets enterprises.

The purpose of this study is to explore the effects of the individual characteristics of top management team members on 
managerial strategic decision making. 

Design/methodology/approach – Members of 27 top management teams were interviewed.
The results of the study prove that demographic characteristics are valuable for predicting which approach to decision 

making is preferred by managers in Ukraine joint stock companies.
The results of the research indicate that the average age, level of decision-makers’ education and their position are 

positively associated with an approach to rational decision-making and negatively with an intuitive approach to decision-
making. No differences were found in the approach to decision making regarding gender. 

Practical implications − Research results may be important for companies to recruiting and selecting new top managers.
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Originality/value – This research contributes existing knowledge by reducing the ambiguity of previous research results 
regarding the effects of management teams’ characteristics influence on strategic decision making. 

In terms of the study results, the implications and limitations were discussed, as well as some opportunities for future 
studies were offered.

Key words:  decision making, top management, demographic characteristics.
 
Постановка проблеми. Із кінця XIX ст. значно посилився інтерес учених до питань розробки, при-

йняття, реалізації та оцінки ефективності управлінських рішень. Про це свідчать численні фундаментальні 
публікації зарубіжних і вітчизняних науковців. Це й не дивно, адже процес прийняття рішень притаман-
ний кожній організації. Саме управлінські рішення, прийняті відповідно до мінливих умов зовнішнього 
та внутрішнього середовища, є тією рушійною силою, яка дає змогу започаткувати позитивні зміни в 
діяльності суб’єктів господарювання. 

У науковій літературі можна знайти різні підходи до визначення процесу прийняття рішень, проте 
скрізь ідеться про те, що цей неперервний процес є основою існування та ефективності бізнесу і орієнту-
ється переважно на менеджерів [1, 4, 6]. Рішення в організації приймає менеджер, але для розуміння спо-
собу прийняття рішень важливо розуміти, чим зумовлена його поведінка в кожному конкретному випад-
ку. Відтак прийняття рішень можна визначити як пізнавальний процес, керований основними цінностями 
та переконаннями людини [3].

Усе вищезазначене і зумовлює науковий та практичний інтерес до формування комплексного та 
системного підґрунтя парадигми процесу прийняття управлінських рішень.

Аналіз останніх досліджень та публікацій. Особливості прийняття управлінських рішень в цілому 
та, зокрема, процес їх розроблення, розглянуто у роботах багатьох вітчизняних та зарубіжних науковців. 
Серед вітчизняних науковців доцільно виділити праці О. Беседовського, В. Андрійчука, В. Герасимчука, 
С. Мінухіна, В. Пономаренко І. Сіменко та ін. Усі фактори, що впливають на процес прийняття рішень, 
можна умовно розділити на дві категорії: організаційні, що визначаються сферою діяльності, розмірами та 
іншими особливостями організації, та індивідуальні фактори, що визначаються, здебільшого, характерис-
тиками менеджера, який приймає рішення [9]. Деякі дослідники розглядають саме індивідуальні характе-
ристики керівників як вирішальний фактор для ефективного прийняття [3]. Адже суб’єктивне сприйняття 
менеджерами, які затверджують рішення, рівня загроз/можливостей бізнес-середовища є результатом їх 
індивідуальних особливостей. Саме тому за останнє десятиліття спостерігається помітне посилення ін-
тересу дослідників до дослідження взаємозв’язку між індивідуальними характеристиками топ-менедж-
менту підприємства та процесом прийняття управлінських рішень у всіх його аспектах. Варто відмітити 
досягнення консенсусу науковцями у сфері стратегічного управління щодо демографічних характеристик 
топ-менеджменту підприємств як критичних визначальних факторів організаційних процесів, прийняття 
стратегічних рішень зокрема, що своєю чергою впливає на організаційну ефективність [6]. Так, Пфеффер 
[8] визначає демографічну характеристику як «важливу випадкову змінну, що впливає на низку процесів 
в організації і, як результат, на ефективність діяльності організації». До демографічних характеристик 
зараховують «такі основні характеристики топ-менеджменту підприємств: вік, стать, рівень освіти, стаж 
роботи, досвід, раса тощо» [8].

Загалом науковці виділяють раціональність та інтуїцію як контрастні пізнавальні стилі, що відобража-
ють відмінні способи обробки інформації [10]. Ці підходи, що базуються на принципах основних поведін-
кових теорій, пояснюють, як відбувається процес прийняття рішень. Відмінності між ними відображають 
різну поведінку менеджерів, які затверджують рішення, спираючись на їх мислення, сприйняття зовніш-
нього середовища, розуміння різних внутрішніх та зовнішніх змінних та їх взаємодії, інтерпретації подій, 
діяльності щодо пошуку можливих альтернатив для досягнення визначених цілей тощо. 

Питання про те, який же підхід − «раціональний аналіз» чи «творча інтуїція» − більш ефективний, ціка-
вить науковців уже протягом багатьох років [10]. Аналіз результатів досліджень засвідчив, що здебільшо-
го віддавалась перевага раціональному прийняттю рішень над інтуїтивним. Одне з основних припущень 
полягає в тому, що систематичний і ретельний аналіз дає більш надійне обґрунтування управлінського 
рішення на відміну від інтуїтивного підходу [2, 5]. Однак це припущення останнім часом дещо втратило 
стійкі позиції через значні успіхи в розвитку когнітивного та штучного інтелекту. Більше того, зарубіжні 
науковці підтвердили, що інтуїтивні процеси розвиваються з багаторічного досвіду та навчання [7] і що 
вони базуються на фактах, закономірностях, поняттях, прийомах, абстракції, тобто всьому тому, що ми 
називаємо формальними знаннями чи переконаннями.

Отже, із метою покращення розуміння природи прийняття управлінських рішень наше дослідження 
зосереджено на визначенні важливості впливу окремих демографічних характеристик топ-менеджменту 
підприємств на прийняття управлінських рішень.
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На основі аналізу досліджень та публікацій були сформульовані такі припущення:
1. Вік менеджерів, які приймають стратегічні рішення, позитивно корелює з раціональним підходом до 

прийняття рішень і негативно − з інтуїтивним підходом.
2. Чоловікам більш притаманний раціональний підхід до прийняття рішень, а жінкам, навпаки, інтуї-

тивний.
3. Рівень освіти керівників, які приймають рішення, позитивно пов’язаний з раціональним підходом до 

прийняття рішень і негативно − з інтуїтивним підходом до прийняття рішень.
4. Досвід роботи позитивно пов’язаний з раціональним підходом до прийняття рішень і негативно − з 

інтуїтивним.
Мета і завдання дослідження. Мета дослідження полягає у визначенні впливу демографічних харак-

теристик топ-менеджерів вітчизняних підприємств на вибір конкретного підходу до прийняття рішення 
на рівні стратегічного управління в сучасних умовах економічного розвитку України.

Виклад основного матеріалу. Для одержання первинних даних було використано анкету як основний 
інструмент дослідження для опитування топ-менеджерів акціонерних товариств Харківській області. Ви-
бірка склала 27 підприємств, що погодились брати участь в опитуванні.

Були досліджені такі змінні:
1) підходи до прийняття рішень: раціональний та інтуїтивний;
2) характеристика керівників, які приймають рішення:
 а) вік;
 б) стать;
 в) досвід;
 г) рівень освіти.
Вибір змінних обумовлений дослідженнями Пфефера [8] та бажанням подальшого співставлення отри-

маних результатів з результатами, які одержали вчені за інших умов. 
Демографічна характеристика топ-менеджменту аналізованих підприємств така: чоловіки становлять 

81,2 % респондентів. Більшість керівників мають повну вищу освіту (70,5 %). Крім того, 18,7 % мають 
ступінь магістра і лише 3,7 % – науковий ступінь. Середній вік респондентів становив 46 років. Респон-
денти мали в середньому 7 років досвіду роботи в компанії на своїй посаді.

Для вимірювання раціонального підходу до прийняття рішень респондентам було запропоновано дати 
відповіді за шкалою від одного (категорично не згоден) до п’яти (повністю згоден) на запитання, наскіль-
ки керівник, приймаючи стратегічні рішення, дотримується: 

a) всебічного та систематичного пошуку інформації, 
б) всебічного аналізу зібраної інформації,
в) використання аналітичних прийомів, 
г) розгляд низки альтернатив, 
д) оцінка альтернатив з точки зору витрат і вигод.
Для визначення рівня використання інтуїтивного підходу до прийняття рішень респондентам було за-

пропоновано шкалу від одного (категорично не згоден) до п’яти (повністю згоден) про те, наскільки вони, 
приймаючи стратегічні рішення:

а) спираються на судження; 
б) акцентують на досвіді прийняття стратегічних рішень;
в) покладаються на інтуїцію за відсутності необхідної інформації.
Для змінних віку та статі респондентам було запропоновано вказати їх; досвід визначався як стаж ро-

боти на одній посаді (у роках); рівень освіти визначався за п’ятибальною шкалою (повна середня освіта, 
молодший спеціаліст, бакалавр, магістр, науковий ступінь).

Отримані результати регресійного аналізу раціонального та інтуїтивного підходу до прийняття рішень 
та демографічних характеристик вищого менеджменту були перевірені на значущість і достовірність. 

Так, під час аналізу раціонального підходу до прийняття рішень коефіцієнт детермінації R² дорівнював 
0,89 (p≤0,05), а у випадку аналізу інтуїтивного підходу до прийняття рішення R² дорівнював 0,76 (p≤0,05). 
Оцінка адекватності моделей здійснена за коефіцієнтом автокореляції і відповідає умові r < 0,3.

Отже, можемо зробити висновок про значущість і достовірність одержаної інформації. Результати ви-
явили значний позитивний зв’язок між раціональним підходом до прийняття рішень та такими демогра-
фічними характеристики: вік та освіта, а також їх суттєвий негативний зв’язок з інтуїтивним підходом. 
Так підтвердилися перше та третє припущення, тобто вік менеджерів, які приймають рішення, та рівень їх 
освіти позитивно пов’язаний з раціональним підходом до прийняття рішень. 
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Четверта гіпотеза підтвердилася, оскільки результати засвідчили, що керівники зі значним досвідом 
позитивно ставилися до раціонального підходу до прийняття рішень і більш негативно до інтуїтивного.

Що стосується впливу статі керівників на вибір підходу до прийняття рішень, то відмінності були не-
значні. За результатами дослідження як чоловіки, так і жінки мали тенденцію до раціонального підходу 
до прийняття рішень.

Висновки. Результати проведеного дослідження щодо визначення впливу індивідуальних демографіч-
них характеристик під час прийняття рішень топ-менеджерами акціонерних товариств Харківської облас-
ті підтвердили думку про вплив демографічних характеристик на вибір керівниками підходу до прийняття 
рішень на рівні стратегічного управління. Було встановлено, що рівень освіти, вік та досвід впливають на 
вибір підходу до прийняття рішень, а стать керівників не мала значного впливу на вибір.

Загалом три з чотирьох припущень були підтверджені результатами досліджень, одне спростовано.
Результати свідчать про те, що більш освічені та старші менеджери, які мають досвід роботи на керів-

них посадах, ведуть свою компанію до більш раціональних рішень.
Результати дослідження частково відповідають результатам, які отримали дослідники раніше у цій 

сфері [5, 6]. Однак слід зазначити, що результати відображають ситуацію стратегічного управління в ак-
ціонерних товариствах Харківської області, тобто це можна розглядати як перше обмеження. Як друге 
обмеження можна розглядати специфіку акціонерних товариств. Можливо, на підприємствах інших форм 
власності результати будуть інші або ж інший розширений набір індивідуальних характеристик керівни-
ків дозволить зробити інакші висновки. 
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ІНКЛЮЗИВНИЙ РОЗВИТОК ПІДПРИЄМСТВ  
ЯК ВИМІР ЕКОНОМІЧНОГО ЗРОСТАННЯ 

У статті описано передумови інклюзивного розвитку та наведено факти його поширення у світі. Визначено, що 
інклюзивне зростання охоплює повне використання трудового потенціалу, зниження рівня бідності та зменшення 
її наслідків, розвиток соціальної залученості, усунення регіональних диспропорцій. Метою роботи є вивчення інклю-
зивного розвитку підприємств як виміру економічного зростання. Встановлено, що інклюзивний розвиток підпри-
ємств розглядається щодо ланцюга створення доданої вартості. Визначено учасників інклюзивного розвитку під-
приємств, які формують та управляють вартістю один одного. Зазначено умови реалізації інклюзивного розвитку 
під приємств.

Ключові слова: інклюзивний розвиток підприємств, продуктивність праці, економічне зростання, фізична ак-
тивність, додана вартість, управління вартістю, малозабезпечені верстви населення, гендерна рівність.
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ИНКЛЮЗИВНОЕ РАЗВИТИЕ ПРЕДПРИЯТИЙ  
КАК ИЗМЕРЕНИЕ ЭКОНОМИЧЕСКОГО РОСТА

Описаны предпосылки инклюзивного развития и приведенные факты его распространение в мире. Определе-
но, что инклюзивній рост включает: полное использование трудового потенциала, снижение уровня бедности и 
уменьшение его последствий, развитие социальной вовлеченности, устранение региональных диспропорций. Целью 
работы является изучение инклюзивного развития предприятий как измерения экономического роста. Установлено, 
что инклюзивный развитие предприятий рассматривается по цепи создания добавленной стоимости. Определены 
участники инклюзивного развития предприятий, формирующих и управляющих стоимостью друг друга. Указаны 
условия реализации инклюзивного развития предприятий.

Ключевые слова: инклюзивный развитие предприятий, производительность труда, экономический рост, физи-
ческая активность, добавленная стоимость, управление стоимостью, малообеспеченные слои населения, гендерное 
равенство.

Oksana Polinkevych,
Doctor of Economics, Professor, Head of the Department of Economics, Security and Innovation of the Enterprise 

Lesia Ukrainka Eastern European National University

INCLUSIVE ENTERPRISE DEVELOPMENT  
AS A MEASURE OF ECONOMIC GROWTH

The prerequisites of inclusive development and the facts of its spread in the world are described. An inclusive economy 
is the development of all territories and all sectors of the economy. Its main purpose is to reduce inequality and poverty 
not only through income redistribution, but also through active participation in the economic life of different population 
groups. Inclusive growth has been identified as encompassing: full utilization of labor potential, reduction of poverty and its 
consequences, development of social inclusion, elimination of regional disparities. The purpose of the research is to study 
inclusive business development as a measure of economic growth. It is established that inclusive enterprise development 
involves introduction of the low-income population to the production and economic and management activities of the 
enterprise as consumers of services and products, customers, workers, suppliers of resources at all stages of the value 
chain creating and managing each other’s value. Participants of inclusive enterprise development are identified, among 
them: consumers of services and products; purchasers of services and products; employees; resource providers. It is noted 
that the state stimulates the involvement of low-income segments of the population (including the disabled, women) in the 
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production and economic and management activities of the enterprise, thereby ensuring inclusive development of enterprises. 
However, there is no mechanism for inclusive development from a cost management perspective. It was established that the 
preconditions for inclusive enterprise development are: 1) comparability of financial and social indicators; 2) economic 
growth and development are different concepts; 3) added value is generated by all actors in the chain; 4) value management 
can be done through the formation of cost indicators at the level of individual entities of inclusive development, receiving 
benefits from the interaction and synergistic effect; 5) the main measuring indicators of inclusive enterprise development 
should be labor productivity, life expectancy, the level of physical activity of the subjects, the production growth rate per 
employee, the level of satisfaction with working conditions; 6) to manage the value of the enterprise on the basis of value key 
factors identification by means of mechanical methods based on the available information and purely financial approaches.

Key words: inclusive enterprise development, labor productivity, economic growth, physical activity, added value, value 
management, low income groups, gender equality.

Постановка проблеми. Виклики, що постають перед світовою та національними економіками, за-
безпечують пошук нових моделей соціально-економічного розвитку систем. Однією з них є інклюзивна 
модель розвитку економіки. Суть її полягає у розвитку всіх територій та всіх секторів економіки. Її ос-
новною метою є скорочення нерівності та бідності не тільки через перерозподіл доходу, а й через активну 
участь в економічному житті різних груп населення. Інклюзивний розвиток передбачає активне залучення 
вразливих категорій населення у ділову діяльність у різних сферах економіки, у процеси політичних, со-
ціальних і економічних змін [2, с. 7]. ВВП у 1990 роках та 2000 роках були найвищими. Проте й вони не 
змогли подолати проблеми бідності, безробіття, нерівності. Так, у доповіді ООН «Забезпечення стійкого 
прогресу людства: зменшення вразливості й формування життєстійкості» за 2014 рік зазначається, що 2,2 
млрд людей у світі живуть на межі або за межею бідності [18, с. 3]. За оцінками Світового банку станом 
на 2015 рік 12 % жителів планети жили в бідності [24]. 2018 року 21,7 % населення ЄС живе за межею 
бідності, 2017 року їх налічувалося 22,4 %. В Україні за даними Світового банку за межею бідності живе 
25 % населення, 2007 року – 11 %, 2014 року – 15 %, а 2016 року – 17 % [5]. Майже 1 млрд населення живе 
менш ніж на 1,25 дол. США на день [24]. За даними Світового банку бідними є люди, які мають на день 
менше 1,9 долара за паритетом купівельної спроможності (ПКС). Такий вимір характерний для найбідні-
ших країн. Проте країни з доходами нижче середніх мають 3,2 дол., а з високим рівнем достатком – 5,5 
долара за ПКС. Для України Світовий банк у звітах розраховує бідність, яка є нижчою 5,5 дол. на день [3]. 

Економічне зростання порівнюють зі збільшенням рівня зайнятості, проте воно не трансформувалось 
у зростання зайнятості. Так, якщо в 1980-х роках 3 % зростання ВВП давало 1 % зростання зайнятості, то 
вже в 1990-х роках тільки 8 % зростання ВВП дає 8 % у збільшенні зайнятості [19].

Зростає різниця в статках між багатими та бідними. Без зміни моделі економічного зростання може 
знадобитися 800 років для того, щоб найменш забезпечений мільярд населення земної кулі досяг 10 % від 
світового доходу [17].

Світовий банк визначає інклюзивне зростання як значне і стійке (важлива умова скорочення бідності), 
поширене в усіх секторах економіки, що залучає значну частину трудової сили і характеризується рівні-
стю можливостей у доступі до ринку та ресурсів. Головний акцент у цьому визначенні робиться не стіль-
ки на розподілі доходів, скільки на продуктивній зайнятості для всіх груп населення [23]. Відповідно до 
цього інклюзивне зростання охоплює повне використання трудового потенціалу, зниження рівня бідності 
та зменшення її наслідків, розвиток соціальної залученості, усунення регіональних диспропорцій [16]. 
Водночас актуальними залишаються питання інклюзивного розвитку підприємств як суб’єктів економіч-
ної системи.

Аналіз останніх досліджень та публікацій. Інклюзивний розвиток досліджували зарубіжні вчені, як-
от: Д. Аджемоглу, Д. Робінсон [1], Е.С. Райнерта [11], Дж. Подеста [20], С. Голандер [21] тощо. О. Д. 
Прогнімак описав перешкоди та перспективи інклюзивного розвитку України [10]. К. В. Сапун, Р. В. 
Селезньова подали концепцію інклюзивного зростання, визначили її ознаки для України та розглянули 
передумови її виникнення. Обґрунтували, що індекс інклюзивного росту та розвитку потрібно використо-
вувати разом із ВВП на душу населення. Перший показник є абстрактним, а другий – реальним і найпо-
ширенішим у використанні [12]. Л. М. Ємельяненко, В. М. Петюх, К. В. Дзензелюк описали методичний 
підхід до інтегрального оцінювання інклюзивного розвитку, урахувавши міжнародні стандарти та націо-
нальні пріоритети; визначили, що інтегральний показник варто використовувати на національному та ре-
гіональному рівнях. Основними показниками для оцінювання є ВВП на душу населення, індекс розвитку 
людського потенціалу. Встановлено основні причини, чому економіка України має низький рівень ВВП 
(поглиблення бідності, безробіття, боргове фінансування). Визначили три пріоритети розвитку економі-
ки: розумне зростання (розвиток економіки, що базується на знаннях); стійке зростання (функціювання 
економіки, що передбачає раціональне використання ресурсів зеленої економіки); інклюзивне зростання 
(соціальна інклюзія, підвищення рівня зайнятості населення, досягнення соціального узгодження) [7].
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О. В. Хоменко визначив особливості інклюзивного розвитку економіки КНР. У його дослідженні оці-
нено економічну політику КНР щодо інклюзивного економічного розвитку, а також систематизовано ос-
новні чинники інклюзивного економічного розвитку [14].

Т. В. Бучинська обґрунтувала, що інклюзивний розвиток світового господарства має бути відчутним 
для кожного члена суспільства, охоплювати всі сфери його життя, виражати компетентності людини. Ви-
значила, що населення повинне мати рівний доступ до результатів праці, рівні можливості для розвитку 
людського потенціалу. Зазначила, що існує зв’язок між інклюзивним розвитком економіки держави та 
розвитком компетентностей людини [4].

Водночас інклюзивний розвиток підприємств є недостатньо вивченим, оскільки основна увага при-
діляється інклюзивному розвитку міст та економіки країни загалом, тому ця тема є актуальною та своє-
часною. 

Мета і завдання дослідження. Метою роботи є вивчення інклюзивного розвитку підприємств як ви-
міру економічного зростання. Реалізувати мету дослідження пропонуємо через вирішення таких завдань: 
встановити сутність інклюзивного розвитку підприємств; оцінити передумови інклюзивного розвитку 
підприємств; визначити суб’єктів інклюзивного розвитку підприємств; описати умови інклюзивного роз-
витку підприємств.

Виклад основного матеріалу. Інклюзивні бізнес-моделі сприяють залученню вразливих категорій 
населення у виробничо-господарську діяльність суспільства. На думку експертів, вони залучають мало-
забезпечене населення до підприємницької діяльності як споживачів, покупців, працівників, виробників 
і підприємців у ланцюзі створення доданої вартості, сприяючи взаємовигідному розвитку всіх учасників 

[15]. На думку Л. Федулової, інклюзивний проект має на меті залучити вразливі верстви населення до ро-
боти, серед яких молодь, жінки, люди з інвалідністю, люди похилого віку. Крім того, дослідниця зазначи-
ла, що такі люди повинні одержувати соціальну та економічну вигоди від участі в цих проектах.  Основним 
напрямом у забезпеченні зайнятості та скороченні безробіття серед вразливих верств населення є розви-
ток інклюзивних ринків [13]. Всесвітній економічний форум розраховує індекс інклюзивності розвитку 
(The Inclusive Development Index (IDI)). У Звіті Світового економічного форуму – 2018 описано глобальні 
рейтинги 103 країн. Усі країни поділено на дві групи: розвинуті країни та країни, у яких зароджується 
ринкова економіка. До першої групи належать 29 країн, до другої – 74 країни, Україна зокрема [22].

Інклюзивний розвиток підприємств передбачає залучення малозабезпеченого населення до виробни-
чо-господарської та управлінської діяльності підприємства як споживачів послуг та продукції, покупців, 
працівників, постачальників ресурсів на всіх етапах ланцюга створення доданої вартості, формуючи та 
управляючи вартість один одного. 

Відповідно до цього основними учасниками інклюзивного розвитку підприємств є споживачі послуг 
та продукції; покупці послуг та продукції; працівники; постачальники ресурсів. Кожна з цих груп повин-
на містити такі малозабезпечені верстви населення, у яких середньомісячний сукупний дохід нижчий від 
прожиткового мінімуму, зокрема жінки, інваліди тощо.

Варто зазначити, що найбільша частка жінок є на вищих державних рівнях – 16,7%, у Парламенті їх на-
лічується 12,1 %, а у Кабінеті Міністрів – 12,5%. Серед військовослужбовців жінки займають 8,5%, серед 
офіцерів – 5,3% та серед солдатів та сержантів – 9,4%. На ринку праці 2017 року переважають чоловіки, 
які займають 69 % проти 55,7% жінок. Різниця в оплаті праці між чоловіками та жінками становить 2016 
року 25%, 2017 року – 21%, а в окремих видах економічної діяльності – 40%. Серед внутрішньо перемі-
щених осіб жінки займають 58%. Багато жінок віком 15-49 р. пережили психологічне чи сексуальне на-
сильство (22 %). Значну частку – 76,5% – вони становлять серед потерпілих від торгівлі людьми [6]. Щодо 
праці жінок, то встановлено обмеження, чим, на думку експертів, поглиблюється нерівність між чолові-
чою та жіночою статтю. Жінки не можуть працювати на важких, підземних роботах, роботах із шкідли-
вими або небезпечними умовами праці. Винятком є нефізичні підземні роботи або роботи із санітарного 
та побутового обслуговування. Заборонено залучати жінок до підіймання та переміщення речей, маса 
яких перевищує встановлені для них граничні норми. Найобмеженіша є праця вагітних жінок і жінок, які 
мають дітей віком до трьох років. Зокрема, їх не залучають до робіт у нічний час, до надурочних робіт і 
робіт у вихідні дні. Таких жінок не відправляють у відрядження без їх згоди. Таке обмеження стосується 
вагітних жінок і жінок, котрі мають дітей віком до трьох років, а також жінок, що мають дітей віком від 
трьох до чотирнадцяти років або дітей-інвалідів. Жінкам гарантуються додатково оплачувані відпустки.

Для роботодавців установлено норматив робочих місць для працевлаштування людей з обмеженими 
фізичними можливостями у таких розмірах: 4 % середньооблікової чисельності штатних працівників об-
лікового складу за рік; у кількості одного робочого місця, якщо працюють від 8 до 25 осіб. Для підпри-
ємств, установ і організацій, де працюють такі особи, єдиний внесок встановлюється в розмірі 8,41 % бази 
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нарахування єдиного внеску для працюючих інвалідів. Однак ця норма не використовується для фізичних 
осіб-підприємців, які використовують працю найманих працівників-інвалідів. Якщо особа з обмеженими 
фізичними можливостями надає послуги чи здійснює роботи за договором цивільно-правового характеру, 
то нарахування єдиного внеску здійснюється за ставкою 22 % [9].

Отже, держава стимулює залучення малозабезпечених верств населення, зокрема осіб з обмеженими 
фізичними можливостями, жінок до виробничо-господарської та управлінської діяльності підприємства, 
забезпечуючи цим інклюзивний розвиток підприємств. Проте відсутній механізм інклюзивного розвитку 
з позиції управління вартістю один одного. Слід зазначити, що інклюзивний розвиток підприємств є по-
казником економічного зростання суб’єкта. Його запровадження не лише розширить доступ малозабезпе-
ченим верства до ринку праці, сприятиме їхній соціалізації, а й принесе користі для самого підприємства. 
Основними такими вигодами є залучення на низькокваліфіковані посади працівників із нижчим рівнем 
оплати праці, забезпечуючи в такий спосіб зменшення витрат; одержання податкових пільг від держави; 
підвищення соціальної відповідальності; покращення ділової репутації на вітчизняних та світових ринках.

Висновки. Інклюзивний розвиток підприємств має відбуватися за таких умов: 1) порівняння фінансо-
вих та соціальних показників повинно проводитися на підставі експертного оцінювання та містити показ-
ники, які визначають вартість окремих груп у загальній вартості підприємства; 2) економічне зростання 
та розвиток є різними поняттями. Розвиток є якісним явищем, мірою досягнення абсолюту, що не має 
межі, тоді як зростання – кількісне явище, мірою відносності існування, що має межу; 3) додану вартість 
формують всі суб’єкти ланцюга, причому випадання одного з них свідчить про зниження темпів росту;  
4) управляти вартістю один одного можна через формування вартісних показників на рівні окремих 
суб’єктів інклюзивного розвитку, отримуючи користь і вигоди від взаємодії та синергетичний ефект;  
5) основними вимірювальними показниками інклюзивного розвитку підприємств мають стати продуктив-
ність праці, очікувана тривалість здорового життя, рівень фізичної активності суб’єктів, темп приросту 
обсягів виробництва на одного працівника, рівень задоволеності умовами праці; 6) управляти вартістю 
підприємства на підставі виявлення ключових чинників вартості за допомогою механічних прийомів, за-
снованих на наявній інформації, і суто фінансових підходів. Ув’язка чинників вартості з діловими рішен-
нями дозволить сформувати «дерево» чинників вартості, яке своєю чергою полегшить ухвалення пра-
вильних рішень. 
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ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ РОЗКРИТТЯ СУТНОСТІ ПОНЯТТЯ УПРАВЛІННЯ,  
ЙОГО ВИДИ ТА СКЛАДОВІ

В умовах ринкової економіки та динамічних змін у середовищі функціювання перед кожним підприємством по-
стає питання у налагодженні чіткого управлінського механізму, який міг би реагувати та пристосовуватися до 
факторів впливу та перетворювати їх на позитивний ефект. Сукупність усіх факторів призводить до того, що під-
приємству варто шукати дієві управлінські рішення, які впливатимуть на його виробничо-господарську діяльність, 
сприятимуть подоланню кризових явищ, що зумовлять диверсифікацію технологічних процесів та часткову переорі-
єнтацію для підвищення конкурентних позицій на цільовому ринку. Для досягнення такої цілі суб’єктам господарю-
вання треба напрацювати механізм у прийнятті таких управлінських рішень, які дали б змогу у короткостроковий 
період забезпечити ефективність господарської діяльності та призвести до підвищення конкурентоспроможності. 
На сьогодні система управління є такою, яку інноваційно треба постійно насичувати через впровадженням су-
часних технік і технологій. Ключовими елементами в цьому процесі є суб’єкти та об’єкти управління, серед яких 
завжди повинні існувати взаємозв’язок і взаємозумовленість, вони повинні бути інформаційно орієнтовані на топові 
нововведення в управлінні та готові швидко реагувати на зміни з мінімальними втратами для досягнення кінцевого 
результату. Тому постає питання у більш детальному вивченні дефініції «управління» через розкриття сутності 
його видів та складових. 

У статті наведені трактування поняття «управління» з точки зору різних іноземних та вітчизняних учених-е-
кономістів. Проаналізовані підходи до його визначення та досліджена система управління підприємством: як вона 
працює, які її ключові елементи та як отримати максимальну вигоду. Згруповано основні види управління за класифі-
каційними ознаками та описана їх взаємодія. Досліджено види управління, що дають змогу зрозуміти ієрархічність 
управління і те, що один вид стовідсотково не замінює інший, а тільки доповнює його з метою реалізації загальних і 
конкретних функцій, що спираються на відповідні раціональні принципи у керівництві різними організаціями, врахо-
вуючи сучасні тенденції розвитку бізнесу, управлінську практику та галузеву специфіку.

Ключові слова: діяльність, управління, регулювання, економічне управління, система управління, результат.
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ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ РАСКРЫТИЯ СУЩНОСТИ ПОНЯТИЯ УПРАВЛЕНИЕ, 
ЕГО ВИДЫ И СОСТАВЛЯЮЩИЕ

В условиях рыночной экономики и динамических изменений в среде функционирования перед каждым предпри-
ятием встает вопрос в налаживании четкого управленческого механизма, который мог бы реагировать и при-
спосабливаться к факторам воздействия и превращать их для себя на положительный эффект. Совокупность 
всех факторов приводит к тому, что предприятию следует искать действенные управленческие решения, которые 
повлияют на его производственно-хозяйственную деятельность, способствовать преодолению кризисных явлений, 
обусловят диверсификацию технологических процессов и частичную переориентацию для повышения конкурентных 
позиций на целевом рынке. Для достижения такой цели субъектам хозяйствования нужно наработать механизм в 
принятии таких управленческих решений, которые бы позволили в краткосрочный период обеспечить эффектив-
ность хозяйственной деятельности и привести к повышению конкурентоспособности. На сегодня система управ-
ления такова, которую инновационно нужно постоянно насыщать через внедрением современных техник и техно-
логий. Ключевыми элементами в этом выступают субъекты и объекты управления среди которых всегда должен 
существовать взаимосвязь, взаимообусловленность, они должны быть информационно ориентированы на топовые 
нововведения в управлении и готовы быстро реагировать на изменения с минимальными потерями для достижения 
конечного результата. Поэтому возникает вопрос о более детальном изучении дефиниции «управление» через рас-
крытие сущности его видов и составляющих.

В статье приведены трактовки понятия «управление» с точки зрения различных иностранных и отечествен-
ных ученых-экономистов. Проанализированы подходы к его определению и исследована система управления пред-
приятием: как она работает, какие ее ключевые элементы и как получить максимальную выгоду. Сгруппированы 
основные виды управления по классификационным признакам и приведена их взаимодействие. Исследованы виды 
управления, позволяющие понять иерархичность управления и то, что один вид полностью не заменяет другой, он 
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только дополняет его с целью реализации общих и конкретных функций, опирающихся на соответствующие раци-
ональные принципы в руководстве различными организациями учитывая современные тенденции развития бизнеса, 
управленческую практику и отраслевую специфику.

Ключевые слова: деятельность, управление, регулирование, экономическое управление, система управления, ре-
зультат.
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THEORETICAL ASPECTS OF THE ESSENCE OF GOVERNANCE DISCLOSURE,  
ITS TYPES AND COMPOSITIONS

In the context of a market economy and dynamic changes in the operating environment every business is confronted with 
the establishment of a clear management mechanism that can respond and adapt to the factors of influence and turn them 
into positive effects. The combination of all factors leads to the fact that the company should look for effective management 
decisions that will affect its production and economic activities, will help to overcome crisis phenomena, which will lead to 
diversification of technological processes and partial reorientation in order to increase competitive position in the target 
market. In order to achieve this goal, business entities need to develop a mechanism for making management decisions 
that will enable the efficiency of economic activity and increase competitiveness in the short-term. Today the management 
system is one that needs to be constantly innovated through the introduction of modern techniques and technologies. The 
key elements in this are the subjects and objects of management, among which there should always be interconnectedness, 
interdependence, they should be information oriented on top innovations in management and be ready to react quickly to 
changes with minimal losses in order to achieve the result. Therefore, the question arises in a more detailed study of the 
definition of «governance» by revealing its nature and constituents.

The article presents the interpretation of the «management» concept from the perspective of various foreign and domestic 
economists. Approaches to its definition are analyzed and the enterprise management system is examined: how it works, what 
are its key elements and how to get the maximum benefit. The main types of management are classified and their interaction is 
presented. The types of management that allow to understand the hierarchy of management and the fact that one type does not 
completely replace another and only complements it in order to realize general and specific functions based on the relevant 
rational principles in leadership of different organizations, taking into account current trends in business development, 
management practice and industry specificity.

Key words: activity, management, regulation, economic management, management system, result.

Постановка проблеми. Постійні зміни в сучасному суспільстві, динамізм розвитку всіх сфер призво-
дить до того, що треба здійснювати перетворення в методах, підходах, виробничих відносинах і перше, 
що треба змінювати, – це стиль управління. У наш час субординаційне управління вже не може призвести 
до «вау» ефекту в тій чи тій сфері. Планова економіка давно скінчилась. В умовах ринкових відносин 
вступає в дію мобільне та гнучке управління, з яким сьогодні стикаються всі і завжди. Воно всюди, його 
застосовується до різних складових середовища, у якому існує людина: транспорт, хімічні реакції, ви-
робництво, галузі господарства, тобто де існує хоч один із проявів життя, різноманітна діяльність людей, 
груп, класів, великих соціальних спільнот. У наш час це поняття набирає все більшої актуальності, його 
досліджують, вивчають, удосконалюють, трансформують, пристосовують до тих умов, у яких воно може 
дати найбільший позитивний результат. Тому вивчення теоретичних аспектів, аналіз видів та складових 
управління допоможе розкрити суть та вивести нові парадигми до його трактування, дасть можливість 
сформулювати дієві напрями впровадження прогресивних систем управління, зважаючи на сучасні умови 
функціювання. 

Аналіз основних досліджень і публікацій. Питаннями вивчення теорії і практики управління впро-
довж багатьох років займалися провідні зарубіжні вчені-економісти: Я. Гамільтон, Г. Гантт, Френк і Лілан 
Гілберт, Г. Грайкунас, Г. Емерсон, К. Маркс, Дж. Муні, А. Рейлі, В. Скот, Ф. Тейлор, А. Файоль, Г. Форд. 
Серед вітчизняних вчених, у працях яких досліджено та вивчено поняття управління, можна виділити 
таких науковців: В. Афанасьєв, О. Бандурка, В. Давидович, Ю. Ковбасюк, О. Матросова, С. Мочерний, 
Г. Попов.

Мета і завдання дослідження. Метою статті є визначення сутності, виділення основних видів поняття 
управління, вивчення загальної характеристики об’єкта та суб’єкта управління.

Виклад основного матеріалу. Управління як суспільне явище виникло ще в період утворення перших 
людських цивілізацій. У той час під цим поняттям розуміли особливий вид діяльності, який забезпечує 
життєдіяльність людей та задовольняє їх соціальні потреби. Наприкінці XIX ст. – початку XX ст. з розвит-
ком виробництва та економічних відносин процес управління став ускладнюватися, його функції почали 
розширюватися, диференціюватися та ставати більш всеохоплюючим. У вітчизняній науковій літературі 
термін «управління» набув широкого вжитку починаючи з кінця 70-х рр. XX ст. Термін «управління» 
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у дослівному трактуванні означає діяльність з керівництва чимось. На сьогодні існує безліч наукових 
тверджень щодо визначення поняття управління і кожне з цих суджень має право на існування, адже зале-
жить від того, до якої сфери, роду діяльності чи процесу воно застосовується. Одні ототожнюють термін 
«управління» з дореволюційним визначенням поняття «керуючий», інші ж більш схильні до американ-
ського твердження «менеджмент», під яким розуміють керівника нової формації, який може здійснювати 
ефективне управління, використовуючи в своїй роботі всі можливі сучасні методи, засоби і функції (пла-
нування, організація, керівництво, координація та контроль).

В економічній науці існує велика кількість поглядів щодо визначення сутності поняття управління, які 
в тій чи тій мірі розкривають його основне значення (табл. 1).

Таблиця 1
Трактування терміна «управління»

Автор Визначення
за словником Даля 
[9, с. 9]

походить від слова «управа» і означає правильне ведення справи, долання перешкод, якісне 
управління всіма ресурсами задля досягнення позитивного результату.

Економічна енциклопедія 
[2, с. 731]

вплив на процес, об’єкт, систему для збереження їхньої стійкості або переведення з одного 
стану відповідно до поставлених цілей та завдань.

Ковбасюк Ю. [5, с. 12-13]

цілеспрямована взаємодія керуючої та керованої підсистем, яка
здійснюється у формі прийняття та реалізації рішень, виконання
основних функцій та супроводжується домінуванням відносин підпорядкування, що харак-
теризуються залежністю керованої від керуючої підсистеми, високим рівнем централізації 
та в кінцевому результаті відповідальністю суб’єкта за стан всієї системи.

Друкер П. [9] Вид діяльності, який направлений на перетворення неорганізованого натовпу людей в ефек-
тивну, цілеспрямовану групу, яка здатна продукувати ідеї та показувати результат роботи.

Євдокимова Н. [3] дiяльнiсть суб’єкта у цiлеспрямованому, органiзованому впливi на об’єкт, що здiйснюється з 
метою приведення останнього у бажаний для суб’єкта стан.

Мельтюхова Н. [4]. функція організованих систем (біологічних, соціальних, технічних), яка забезпечує реаліза-
цію мети і підтримку режиму діяльності, сталість і розвиток певних структурних елементів.

Підсумовуючи різні твердження вчених щодо сутності поняття управління, можна сказати, що це про-
цес, дія, вплив на систему для її перезавантаження, оновлення, зміни орієнтирів чи підтримки її в устале-
ному режимі для того, щоб реалізувати вихідні пункти (поставлені цілі, завдання) і в кінцевому випадку 
прийти до їх досягнення.

Виділяють чотири основні підходи до трактування поняття управління, які повною мірою розкривають 
його сутність: загальний, функційний, процесуальний, суб’єктно-об’єктний. Загальний підхід розглядає 
управління як механізм з організації та координації діяльності різних форм власності, який націлений 
на досягнення результату: суспільного, колективного, індивідуального. Функційний підхід розглядає це 
поняття як вплив на групу чи колектив людей з метою планування, координації, організації та контро-
лю за їх діяльністю. Процесуальний трактує управління як цілеспрямований системний, свідомий вплив 
на виробничу діяльність на всіх її стадіях та в залежності від змінюваних умов функціювання. Суб’єк-
тно-об’єктивний – взаємодія між суб’єктом та об’єктом у системі управління з використанням обраних 
методів та способів задля вирішення поставлених завдань та досягнення визначених цілей. Своєю чергою 
багатоаспектний підхід трактує управління як засіб, особливе вміння, навички, манери, поводження, мис-
тецтво керувати людьми, що призводить до оптимального використання ресурсів, отримання бажаного 
результату, задоволення потреб, реалізації поставленої мети та вирішення пріоритетних завдань.

Управління завжди здійснюється у певних системах «людина – природа», «людина – техніка», «люди-
на – людина», які між собою взаємодіють. Це відбувається тому, що в цих системах керівною ланкою є 
людина і створюються вони для забезпечення та обслуговування інтересів людини. Сам процес управлін-
ня складається з об’єкта (підсистеми, що керується) та суб’єкта (підсистеми, яка керує), що є взаємозв’я-
заною системою, яка у процесі взаємодії призводить до отримання певного результату (рис. 1).
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Рис. 1. Базовий склад системи управління 

Джерело: Сформовано за даними [3].

Суб’єкт управління – керуюча підсистема, яка впливає на об’єкт управління з метою покращення або 
виведення його в новий стан. Водночас об’єкт управління – це той, ким керують і на кого направлений 
вплив для досягнення результату. Між керуючою та керованою підсистемами завжди існує зворотній 
зв’язок – інформація, яка відображає результативність управлінського впливу, і зміни, що відбуваються 
в процесі вирішення поставлених задач. Взаємодія між всіма учасниками системи управління дозволяє 
отримати певний результат, і від того, хто і як у цьому плані працював, залежить кінцевий результат, 
який може мати як позитивний, так і негативний ефект. Тому перед керованою та керуючою підсистема-
ми завжди стоїть головне завдання – чітка взаємодія між собою, порозуміння на всьому етапі реалізації 
управлінського впливу для досягнення реальних змін (розширення виробничих потужностей, посилення 
впливу, захоплення нового ринкового сегменту) та використання всіх потенційних можливостей. У цій 
системі на початковому та кінцевому етапі кожен учасник, насамперед, мотивується власними інтересами 
та прагне максимізувати свій дохід, приймаючи індивідуальні рішення у своїй сфері відповідальності та 
впливу.

Управління – це поняття, яке можна також розкрити за допомогою визначення його видів. Найпоши-
реніші, узагальнювальні види управління в суспільстві такі: економічне, політичне та соціальне. Під соці-
альним управлінням розуміють свідомий вплив одних суб’єктів на інших у процесі соціальної організації 
суспільства як об’єкта. До суб’єктно-об’єктного поля соціального управління належать політико-громад-
ські об’єднання, громадські організації, спілки та ін. Політичне управління – процес узгодження інтере-
сів держави і суспільства, різних верств населення з метою використання об’єктивних потреб розвитку 
соціуму. 

Економічне управління базується на застосуванні суто економічних методів впливу на діяльність, про-
цес, середовище функціювання. Сукупність поєднаних та взаємодіючих між собою економічних елемен-
тів дає змогу досягти поставлених стратегічних цілей, що характеризується зростанням прибутку, приро-
стом заробітної плати, заощадженням сировини, енергії та матеріалів. 

На макрорівні всі три види управління мають вагомий вплив на все суспільство, на мікрорівні більш 
дієвим є економічне та соціальне управління, політичне діє опосередковано і є чинником впливу зовніш-
нього середовища.

Видів управління велика кількість, тому виникає потреба у їх класифікації за певними ознаками табл. 2.
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Таблиця 2
Основні класифікації видів управління

№ Класифікаційна ознака Вид управління

1. За критерієм часу
• оперативне (день, тиждень, до одного місяця);
• програмне (на один місяць, півроку, до одного року);
• стратегічне (довгостроковий період, більше одного року).

2. За належністю до влади
• державне (виконавчі органи влади);
• законотворче (законодавчий орган влади);
• муніципальне (територіальні громади).

3. За змістом

• комерціалізоване;
• соціальне;
• політичне;
• ідеологічне;
• науково-технічне.

4. За рівнем 

• загальнодержавне;
• багатогалузеве;
• міжгалузеве;
• галузеве; 
• територіальне;

5. За обсягом • глобальне (світовий рівень);
• локальне (державний рівень).

6. За сферами соціальної 
діяльності

• соціально-політичне;
• економічне;
• управління духовним розвитком суспільства.

7. За структурою
• лінійне;
• функційне;
• змішане.

Джерело: Сформовано за даними [3].

Управління відбувається на всіх рівнях і повсякчас, коли в системі відбувається найменша взаємодія 
«людина – природа», «людина – техніка», «людина – людина». Головним критерієм, якого в управлінні 
завжди не вистачає, є час, тому перша ознака класифікації вивченого поняття дає нам чітке розуміння, 
у яких часових проміжках може бути реалізований і доведений до логічного кінця управлінський вплив. 
Оперативне управління – це ті завдання, намічені цілі, які мають бути приведені в дію і дати результат 
«тут і зараз», вони не повинні розтягуватися на місяці та роки. Програмне управління – заздалегідь на-
мічена програма, за якою працює об’єкт і яка може мати зворотній зв’язок, тобто працює у замкнутому 
ланцюгу дій, або не мати його (система з розімкненим ланцюгом дій). Стратегічне управління – процес 
довготривалий, інколи розтягується на роки, але за цей час відбувається ґрунтовне вивчення зовнішнього 
середовища функціювання, визначення специфічних цілей діяльності та розроблення стратегій для досяг-
нення цих цілей, враховуючи всі релевантні умови роботи. 

За належністю до влади управління може бути державним – вплив на сфери і галузі суспільного життя, 
які потребують втручання держави шляхом використання повноважень виконавчої впади. Основне при-
значення – нагляд та контроль за виконанням правових актів та інших рішень державних органів шляхом 
впливу на суспільні відносини та процеси. Державне управління також здійснюється і за межами функці-
ювання виконавчої влади – на рівні державних підприємств, установ і організацій. Законотворче управ-
ління диктує умови та правила суспільного життя за допомогою нормативно-правових актів (законів, по-
станов), які не завжди є лояльними і призводять до протиріч, але на сьогодні влада настільки публічна та 
відкрита до взаємодії, що майже кожне рішення, яке вона приймає, піддається, насамперед, громадському 
обговоренню, після якого рішення може бути підкореговано [5]. Муніципальне управління – діяльність 
місцевого самоврядування, що спрямована на задоволення інтересів територіальної спільноти, здійснюва-
на у визначених чинним законодавством формах через місцеві органи виконавчої влади [10, с. 118].

Управління та його вплив відбувається як на рівні держави та в її межах, так і на світовому рівні, тому 
в цьому контексті розгадається глобальне управління, яке направлено на вирішення екологічних та за-
гальносвітових соціальних проблем, що стосуються кожного мешканця планети. Своєю чергою локальне 
управління координує вирішення проблемних питань на місцевому рівні, не виходячи за межі світового 
масштабу.

За структурою управління класифікують в залежності від того, хто на кого і якою мірою має вплив і 
здійснює його. Так, лінійне управління зводиться до того, що кожен підрозділ у всій організаційній сис-
темі має керівника, який в межах певного сектору здійснює керівництво відповідно до тих управлінських 
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задач, цілей, які були йому виставлені від початку. Підлеглі сектору підпорядковується тільки своєму ке-
рівнику, а останній звітує вищому органу. Функційне управління здійснюється кожною керівною ланкою 
за виконанням певних функцій, властивих робіт, що забезпечує в результаті реалізацію загальної мети 
для всієї системи управління. Змішане управління є універсальним, воно успішно поєднує принципи двох 
розглянутих вище видів управління, і є в більшості випадків часто використовуваним суб’єктом, оскільки 
контроль та координація повинна здійснюватися на всіх рівнях з метою усунення коригування діяльності 
і запобігання випадків зриву виконання наміченого плану завдань.

Узагальнюючи всі класифікаційні ознаки, що наведені в табл. 2, можна стверджувати, що кожен із ви-
дів є ключовим в тій чи тій системі управління, але у більшості випадків – це прояв декількох його видів, 
адже вони є взаємодоповнювальними для ефективної реалізації поставленої мети. Те, наскільки їх вико-
ристання буде вдалим, залежить від функційного керівника, якщо йому вистачить досвіду, компетенцій 
у використанні наявних можливостей, наданні системі динамізму, розвитку та еволюції, тоді успіх буде 
гарантований.

Висновок. Здійснений огляд та аналіз різних трактувань поняття управління дає нам змогу ствер-
джувати, що судження кожного науковця щодо цієї категорії є цілком аргументованими, але потребують 
уточнення з позиції постійних змін, які відбуваються у зовнішньому та внутрішньому середовищі функ-
ціювання суб’єктів господарювання. На сьогодні ті умови, які диктує ринок кожному суб’єкту та об’єкту 
ринкових відносин, суттєво відрізняються від тих, що існували 10 років та навіть 5 років тому. З огляду на 
це, щоб бути пристосованим, треба змінювати стратегію управління і сам підхід до його системи. Стан-
дартна система управління є базовою, яку інноваційно треба завжди насичувати через впровадженням 
сучасних технік і технологій. Ключовими елементами в цьому є суб’єкти та об’єкти управління, серед 
яких завжди повинен існувати взаємозв’язок, взаємозумовленість, вони повинні бути інформаційно орієн-
товані на топові нововведення в управлінні та готові швидко реагувати на зміни з мінімальними втратами 
для кінцевого результату.

Управління зараз – це зацікавлені люди, які його здійснюють і вміють приймати нестандартні, гнучкі 
рішення, будувати осучаснені організаційні структури, пристосовані до тих умов, у яких їм слід реалізу-
вати свої цілі. Це прогресивні, здібні працівники з потенціалом, які не чекають вказівок, а генерують свої 
ідеї щодо вирішення тих чи тих задач, це збільшення фондів мотивації, упровадження новітніх інформа-
ційних технологій, підвищення якості на кожному етапі: у виробництві, у реалізації товарів, у наданні 
послуг.

Досліджені види управління дають змогу зрозуміти ієрархічність управління і те, що один вид стовід-
сотково не замінює інший, він тільки доповнює його з метою реалізації загальних і конкретних функцій, 
що спираються на відповідні раціональні принципи в керівництві різними організаціями, враховуючи 
сучасні тенденції розвитку бізнесу, управлінську практику та галузеву специфіку.
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ASSESSMENT AND SPATIAL DIVERSITY OF THE COMPETITIVENESS  
OF COMMUNES OF THE ŚWIĘTOKRZYSKIE PROVINCE

The commune is the basic local government unit. It has a certain range of freedom in deciding on the path of development 
and property. The commune’s process of activity takes place in a space that is entirely filled by the natural and economic 
environment, and its specific, individual features of the economy, society and resources. The aim of the article is to analyze 
the spatial disproportions in the competitiveness of poviats of the Świętokrzyskie Voivodship using a synthetic measure. As the 
source material, data from the Regional Accounting Chamber (Kielce branch) and Local Database of the Central Statistical 
Office for 2009, 2011 and 2017 were used. The competitiveness of the local economy is largely dependent on the processes 
taking place in the so-called development centers and the availability of endogenous resources. The center can get rich at 
the expense of peripheral areas (e.g. by attracting human capital). Włoszczowski, Kielecki and Buski poviats were high in the 
ranking. At the other end of the ranking were Pińczowski, Skarżyski, Kazimierski. The synthetic measure in 2017 ranged from 
0.52 (Włoszczowski) to 0.73 (Kazimierksi), in 2009 0.53 (Staszowski) to 0.79 (Kazimierski) respectively. No position stability 
was observed in the ranking, the level of the indicator is influenced by: the economic nature of the unit and the function of 
the area (industrial, tourist, residential), economic potential, financial situation, natural environment and infrastructure. 
Therefore, the assessment should take into account local specificities in various structural and functional conditions.

Key words: competitiveness, synthetic measure, commune, Świętokrzyskie Province.
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ОЦІНКА ТА ПРОСТОРОВЕ РІЗНОМАНІТТЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ 
КОМУН У СВЄНТОКШИСЬКОМУ ВОЄВОДСТВІ 

Комуна є основною одиницею місцевого самоврядування. Вона має певний діапазон свободи у вирішенні шляху 
розвитку та власності. Процес діяльності громади відбувається в просторі, повністю заповненому природним та 
економічним середовищем та його специфічними, індивідуальними особливостями економіки, суспільства та ре-
сурсів. Метою статті є аналіз просторових диспропорцій у конкурентоспроможності повітів Свентокшиського 
воєводства за допомогою синтетичного заходу. У якості вихідного матеріалу були використані дані Регіональної 
бухгалтерської палати (філія Кільце) та Місцевої бази даних Центрального статистичного управління за 2009, 
2011 та 2017 роки. Конкурентоспроможність місцевої економіки значною мірою залежить від процесів, що від-
буваються у так званих центрах розвитку, та наявності ендогенних ресурсів. Центр може розбагатіти за раху-
нок периферійних районів (наприклад, за рахунок залучення людського капіталу). Висошевські, Кілецькі та Буські 
пов’язки були високими в рейтингу. На іншому кінці рейтингу опинилися Піньчовський, Скаржиський, Казімірський. 
Синтетичний захід 2017 року становив від 0,52 (Włoszczowski) до 0,73 (Kazimierksi), 2009 року – від 0,53 (Staszowski) 
до 0,79 (Kazimierki) відповідно. Стабільності позицій у рейтингу не спостерігалось, на рівень показника впливають 
економічний характер одиниці та функція району (промисловий, туристичний, житловий), економічний потенціал, 
фінансове становище, природне середовище та інфраструктура. Тому оцінка повинна враховувати місцеві особли-
вості в різних структурних та функційних умовах.

Ключові слова: Конкурентоспроможність, синтетичний захід, комуна, Свєнтокшиське воєводство.
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ОЦЕНКА И ПРОСТРАНСТВЕННОЕ МНОГООБРАЗИЕ 
КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ КОММУН В СВЕНТОКШИСКОМ ВОЄВОДСТВЕ

Коммуна является основной единицей местного самоуправления. Она обладает определенной степенью свободы 
при выборе пути развития и собственности. Процесс деятельности коммуны происходит в пространстве, кото-
рое полностью заполнено природной и экономической средой и ее специфическими индивидуальными особенностями 
экономики, общества и ресурсов. Целью статьи является анализ пространственных диспропорций в конкуренто-
способности повятов Свентокшиского воеводства с использованием синтетической меры. В качестве исходного 
материала использовались данные из Региональной Счетной палаты (Кельцкий филиал) и Локальной базы данных 
Центрального статистического управления за 2009, 2011 и 2017 гг. Конкурентоспособность местной экономики в 
значительной степени зависит от процессов, происходящих в так называемых центры развития и наличие эндоген-
ных ресурсов. Центр может разбогатеть за счет периферийных районов (например, путем привлечения человече-
ского капитала). Włoszczowski, Кельце и Буски повяты были высокими в рейтинге. На другом конце рейтинга были 
Пиньчув, Скаржиски, Казимеж. Синтетический показатель в 2017 году варьировался от 0,52 (Влоцлавек) до 0,73 
(Казимеж), в 2009 году – 0,53 (Сташовский) до 0,79 (Казимеж) соответственно. Стабильности позиции в рейтинге 
не наблюдалось, на уровень индикатора влияют: экономический характер объекта и функции района (промышлен-
ный, туристический, жилой), экономический потенциал, финансовое положение, природная среда и инфраструк-
тура. Поэтому при оценке следует учитывать местные особенности в различных структурных и функциональных 
условиях.

Ключевые слова: Конкурентоспособность, синтетическая мера, коммуна, Свентокшишское воеводство

Introduction
The commune is the basic local government unit. Has a certain range of freedom in deciding on the path of 

development, property. It implements the scope of public tasks, in particular in the aspect of technical infrastructure, 
social infrastructure, protection and public security as well as spatial and ecological order1. The environment and 
the economy form a network of interconnections in which tasks are carried out. Endogenous resources, acting 
for the benefit of the community, are interdependent and should be considered together2. Today, communes have 
become the subjects of economic processes. They pursue the interests of given communities, taking into account 
local resources. Their actions depend on both endogenous and exogenous factors. The commune’s process of 
activity takes place in a space that is fully filled by the natural and economic environment, and its specific, 
individual features of the economy, society and resources3.

Building the region’s competitiveness requires stimulating its various determinants (environmental, social and 
economic). The activity of these units is focused on the use of available endogenous resources4, e.g. raw materials, 
economic, social and natural capital, finances and human resources5. The competitive advantage of municipalities 
is not determined by the region’s ability to configure various tangible and intangible resources, as a result of 
which new values are created6. Competitiveness (development) of communes is a complex phenomenon, difficult 
to clearly and objectively assess from the point of view of the examined aspect of the structure, which cannot be 
measured and expressed by means of one feature7. The problem with assessing the operation of municipalities 

1 Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.); K. Podgórski, 1991, 
Ustawowa regulacja zadań gminy jako jednostki samorządu terytorialnego, ST, nr 11–12, p. 21.

2 J. Zaucha, 2012, Synteza aktualnego stanu wiedzy dotyczącej rozwoju sustensywnego i spójności terytorialnej w planowaniu 
przestrzennym (analiza dokumentów UE, BSR i PL), [In:] Planowanie przestrzenne w rozwoju zrównoważonym, Inspiracje 
Projektu EcoRegion, część I, UG, Gdańsk; A. Zakrzewska-Półtorak, 2011, Zasoby endogeniczne jako czynnik rozwoju lokalnego i 
regionalnego. Studium przypadków wybranych gmin województwa dolnośląskiego, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego 
we Wrocławiu, nr 152, p. 579–588.

3 D. Rynio, 2013, Kształtowanie nowej polityki regionalnej Polski w warunkach globalizacji i integracji, Monografie i 
Opracowania Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, nr 240, p. 357.

4 J.J. Parysek, 2001, Podstawy gospodarki lokalnej, Wyd. Nauk. Uniwersytetu Adama Mickiewicza, Poznań.
5 W. Kisiała, B. Stępiński (ed.), 2013, Rola obszarów metropolitalnych w polityce regionalnej i rozwoju regionalnym, 

Wydawnictwo UE w Poznaniu, Poznań.
6 T. Markowski, D. Stawasz (ed.), 2001, Ekonomiczne i środowiskowe aspekty zarządzania rozwojem miast i regionów, Łódź, 

p. 91.
7 F. Wysocki, 2010, Metody taksonomiczne w rozpoznawaniu typów ekonomicznych rolnictwa i obszarów wiejskich, 

Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu, Poznań.
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is the relatively large amount of information that creates information noise. It impedes the analyzes carried out, 
increases the research effort, and also makes it more difficult to make clear decisions. Support in the decision-
making process can be the creation of synthetic measures with high information capacity or leaving those measures 
that have the greatest information value8. 

Aim and research method
The aim of the article is to analyze the spatial disproportions in the competitiveness of poviats of the 

Świętokrzyskie Voivodship using a synthetic measure (a synthetic measure based on distance in real space with 
Euclidean metrics). As the source material, data from the Regional Accounting Chamber (Kielce branch) and 
Local Database of the Central Statistical Office for 2009, 2011 and 2017 were used. 

In order to determine the measure of synthetic competitiveness, the following procedure was used9:
1. The variables describing competitiveness were selected. The ones with low spatial variability and high 

correlation of variables were removed from the set of variables (according to the inverted matrix method)10. 
2. The variables were subjected to the zero unitarisation procedure using the following formulas:

for stimulants  gdy xi ∈ S   (1),

for destimulants  gdy xi ∈ D  (2),

where: S-stimulant, D-destimulant; i=1, 2…n; j=1, 2…n, xij – means the value of the j-t feature for the tested 
unit, max – the maximum value of the j-t feature, min – the minimum value of the j-t feature11. 

3. A synthetic measure based on distance in real space was calculated with Euclidean metric according to the 
formula:

    (3).

where: i=1, 2…N; j=1, 2…, p (N is the number of objects (poviats), and p – number of features), zij – is the 
value of the j-th feature for the unit being tested12. The synthetic measure allows measuring measured to the 
interval [0; 1]. A measure value of 0 means the maximum positive value of each stimulant tested13. 

4. The studied area of rural communes in the Świętokrzyskie voivodship was divided into 4 quartile groups. 
The size of the indicator in the first group means a better unit, in the last one the weakest14.

The essence of the region’s competitiveness 
K. Kuciński defines the competitiveness of the region as a resultant of possessed resources and their distribution, 

development to date, conscious activities of public authorities aiming at shaping the face of the region15. T. 
Markowski defines the competitiveness of regions in the objective sense, indicating that it is the ability of regions 
to meet the needs and demand for services and goods from local and global markets. This should provide regions 
with a sustainable income opportunity16. In turn, A. Klasik treats the region’s competitiveness as a result of the 
attractiveness of the service offer, the region’s strengths, export strength, and productivity17.

The competitiveness of regions is their ability to produce sustainable growth in value added. It is based on 
the efficient and effective use of resources and management of economic processes in the regional economy. The 

8 A. Adamczyk, D. Dawidowicz, 2016, Wartość informacyjna wskaźników oceny kondycji finansowej jednostek samorządu 
terytorialnego, Ekonomiczne Problemy Usług nr 125, p. 25–36.

9 P. Dziekański, Spatial changes and assessment of the financial condition of local government units in the context of the income 
structure [In:] Formankova S., International Conference on Management (ICoM), Trends of Management in the Contemporary 
Society (Peer-Reviewed Conference Proceedings), Brno 2016, Publisher: Mendelova univerzita v Brně.

10 A. Malina, 2004, Wielowymiarowa analiza przestrzennego zróżnicowania struktury gospodarki Polski według województw, 
Wyd. Akademii Ekonomicznej w Krakowie, Kraków, p. 96-97. 

11 P. Dziekański, 2016, Spatial Differentiation of the Financial Condition of the Świętokrzyskie Voivodship Counties, Barometr 
Regionalny, Tom 14 nr 3; E. Mioduchowska-Jaroszewicz, 2013, Metody i kierunki oceny kondycji finansowej jednostek samorządów 
terytorialnych, ZN US, nr 786, Finansowe, Ubezpieczenia, nr 64/2. p. 127–140; K. Kukuła, 2000, Metoda unitaryzacji zerowanej, 
PWN, Warszawa; A. Młodak, 2006, Analiza taksonomiczna w statystyce regionalnej, Difin, Warszawa.

12 F. Wysocki, 1996, Metody statystycznej analizy wielowymiarowej w rozpoznawaniu typów struktury przestrzennej rolnictwa, 
Roczniki AR w Poznaniu, seria: Rozprawy Naukowe, z. 266, Poznań.

13 M. Trojak, T. Tokarski (ed.), 2013, Statystyczna analiza przestrzennego zróżnicowania rozwoju ekonomicznego i społecznego 
Polski, Wyd. UJ, Kraków.

14 P. Dziekański, A. Wyszkowski, 2018, Ocena przestrzennego zróżnicowania sytuacji finansowej gmin województwa 
świętokrzyskiego z wykorzystaniem miary syntetycznej, Optimum. Economic Studies, nr 1 (91), p. 219-238; F. Wysocki, J. Lira, 
2005, Statystyka opisowa, Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu, Poznań.

15 K. Kuciński, 1997, Konkurencyjność jako zagadnienie regionalne, IFGN, SGH, Warszawa, s. 1.
16 T. Markowski, Przedmiotowa i podmiotowa konkurencyjność regionów [In:] T. Czyż, H. Rogacki (red.), Współczesne 

problemy i koncepcje teoretyczne badań przestrzenno-ekonomicznych, z. 219, PAN KPZK, Warszawa 2005, p. 28–30.
17 A. Klasik, 2002, Strategie regionalne. Formułowanie i wprowadzanie w życie, AE, Katowice, p. 22–23.
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element shaping competitiveness is the use of an appropriate combination of internal and external growth factors, 
directed among others to shape the region’s attractiveness for foreign investors and to stimulate the creativity and 
aggressiveness of local investors18.

The competitiveness of regions is determined by factors that can be classified as spatial, social and organizational. 
All competitiveness factors of the region fall into the category of development factors of the region19. It is shaped 
to the greatest extent by endogenous factors, otherwise known as local opportunities and development needs 
(demographic resources, infrastructure and economy). The features related to access and quality of individual 
factors from this group are important. Exogenous (external) factors refer to changes in macro-environment, which 
result, among others, from changing macroeconomic conditions, system changes in the state. An important factor 
is also the financial resources that are essential for the optimal functioning of local governments20.

The basis of the regions’ competitiveness is the high efficiency of the local economy. It ensures that the public 
enjoys a high and growing standard of living and a high employment rate. Regions often do not form a compact 
whole, and their elements develop at different rates and with different intensities. The consequence of this is 
the process of flow of resources from local to central centers. On the one hand, the captain is looking for areas 
with a higher rate of return, lower investment risk, an efficient institutional environment and highly qualified 
employees. On the other hand, a qualified workforce migrates in search of employment, ensuring better conditions 
for development21.

The multidimensionality of the functioning of local government units is demonstrated by the directions of action 
and the benefits achieved in the spatial, social, economic aspects, etc. The scope and effectiveness of the influence 
of local authorities on local and regional development are determined by income and expenditure instruments. 
They can be used by local authorities depending on the division of competences and powers between government 
and local institutions22. These activities are usually focused around goals, among which should be distinguished 
long-term development, increase in income of residents and the budget, development of entrepreneurship23.

Intra-regional diversification of the competitiveness of poviats of the Świętokrzyskie voivodship 
The Świętokrzyskie Voivodship belongs to the ecologically cleanest areas of Poland. The region has an 

industrial and agricultural character with a high concentration of industry sectors related to the production and 
processing of metals, mining and processing of mineral resources and the production of foodstuffs. 

The main industries of the Świętokrzyskie region are: metallurgical (Ostrowiec Świętokrzyski), metal 
(Skarżysko-Kamienna), machine (Starachowice), building materials (Kielce), ceramic, foundry (Końskie), food 
(Pińczów, Kielce). The economy of the Świętokrzyskie region is based on the mining industry in the field of 
building materials (limestone, dolomite, marl, gypsum, sandstone), thanks to which the voivodship became the 
capital of Polish construction. The agricultural south is the base for the production of organic food (table 1)24.

Table 1. 
Characteristics of selected areas (poviats) of the Świętokrzyskie Voivodeship

Poviats Characteristic
Kielce Food and construction industry
Kielecki Mining and processing industry for mineral raw materials, food production
Konecki Foundry, construction, trade, hotel industry, transport
Ostrowiecki Iron metallurgy, trade, services
Skarżyski Metal industry, agriculture, trade and services, construction
Starachowicki Machine and metal industry
Buski Agriculture (vegetables, orchards), agrotourism, spas

18 J. Chądzyński, A. Nowakowska, Z. Przygodzki, 2007, Region i jego rozwój w warunkach globalizacji, Wyd. CeDeWu, 
Warszawa, p. 106.

19 W. Kosiedowski, 2008, Zarządzanie rozwojem regionalnym i lokalnym [In:] Gospodarka regionalna i lokalna, red. Z. 
Strzelecki, PWN, Warszawa, p. 232 i n.

20 Z. Oplotnik, B. Brezovnik, 2004, Financing local government in Slovenia, Post-Communist Economies, Volume 16, Issue 4.
21 T. Kudłacz, 2001, Rozwój regionalny Polski lat 90. – ocena dominujących procesów oraz spodziewanych tendencji [In:] Polityka 

regionalna państwa pośród uwikłań instytucjonalno-regulacyjnych, red. Szomburg J., IBnGR, Gdańsk, p. 30; T. Markowski, 2001, 
Stymulowanie i regulowanie konkurencyjności w świetle procesów globalizacji gospodarki, Samorząd Terytorialny, nr 3, p. 30.

22 L. Patrzałek, 2010, Finanse samorządu terytorialnego a koncepcje rozwoju lokalnego i regionalnego, Prace Naukowe 
Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu 112, Finanse publiczne, p. 549-556

23 P. Dziekański, 2018, Ocena efektywności funkcjonowania gmin województwa świętokrzyskiego w świetle ekonomii 
instytucjonalnej (analiza wielowymiarowa), Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach, Kielce

24 M.A. Jóźwiak, M. Jóźwiak, M. Strzyż, 2010, Predyspozycje naturalne regionu świętokrzyskiego do rozwoju turystyki, 
Krajobraz a Turystyka, Prace Komisji Krajobrazu Kulturowego Nr 14, Komisja Krajobrazu Kulturowego PTG, Sosnowiec.
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Jędrzejowski Agriculture, agrotourism, agri-food processing
Kazimierski Agriculture, construction, trade, services
Opatowski Agriculture, agrotourism, industry (cement), dairy
Pińczowski Agriculture, trade, services, mining industry
Sandomierski Agriculture (gardening, orchards), agrotourism, industry (glassworks)
Staszowski Agriculture, trade, services
Włoszczowski Agriculture, trade, services, recreation

Źródło: Bury P., Dziekański P., 2013, Ocena kondycji finansowej powiatów województwa świętokrzyskiego w latach 2007–
2011 za pomocą wskaźnika syntetycznego, s. 220–248 [w:] Czynniki zmian zjawisk regionalnych, V. Jurcak, P. Dziekański (red.), 
Czynniki zmian zjawisk regionalnych, Wyd. WSBiP Ostrowiec Św., Ostrowiec Św. 

The value of the synthetic measure allowed dividing the communes of the Świętokrzyskie Province into 4 
groups. Small groups in time and space can be observed between the groups. Włoszczowski, Kielcki and Buski 
poviats were high in the ranking. At the other end of the ranking were Pińczowski, Skarżyski, Kazimierski. The 
synthetic measure in 2017 ranged from 0.52 (Włoszczowski poviat, best unit) to 0.73 (Kazimierski, the weakest 
unit), in 2009 0.53 (Staszowski) to 0.79 (Kazimierski) respectively.

Table 2. 
Quartile groups measures of synthetic competitiveness (OE)  

of poviats of the Świętokrzyskie voivodship in 2009, 2011, 2017
2009 2011 2017

A staszowski 0.53 staszowski 0.5 włoszczowski 0.52
kielecki 0.54
buski 0.55
jędrzejowski 0.55

B kielecki 0.59
jędrzejowski 0.62
opatowski 0.62
buski 0.63

włoszczowski 0.58
kielecki 0.59
jędrzejowski 0.6
buski 0.62

staszowski 0.56
konecki 0.57
sandomierski 0.63

C włoszczowski 0.64
konecki 0.65
ostrowiecki 0.66
sandomierski 0.66

sandomierski 0.64
konecki 0.66

opatowski 0.64
starachowicki 0.64
ostrowiecki 0.66

D pińczowski 0.72
starachowicki 0.74
skarżyski 0.75
kazimierski 0.79

ostrowiecki 0.68
pińczowski 0.68
opatowski 0.7
starachowicki 0.71
skarżyski 0.74
kazimierski 0.78

pińczowski 0.68
skarżyski 0.71
kazimierski 0.73

Source: own calculations of the authors based on the data from the Local Data Bank of Statistics Poland and Central Statistical 
Office

In the ranking, no position stability was observed, the level of the indicator is affected by: the economic nature 
of the unit and the function of the area (industrial, tourist, residential), economic potential, financial situation, 
natural environment and infrastructure (location rent). Therefore, the assessment should take into account local 
specificities in various structural and functional conditions.

Measures of spatial diversity indicate the relative stability of poviats in terms of competitiveness. In 2017, 
compared to 2009, the results show stability according to the standard deviation (0.07-0.07). The classic coefficient 
of variation (0.11-0.11) also indicates the stability of diversity. The values of the range 0.26 (2009) and 0.21 
(2017) indicate slight changes in the area under study, a decrease in the diversity of poviats.

Table 3. 
Measures of diversification of the measure of synthetic competitiveness (OE)  

of poviats of the Świętokrzyskie Voivodship in 2009, 2011, 2017
2009 2011 2017

average 0,66 0,65 0,61
median 0,65 0,66 0,63
standard deviation 0,07 0,07 0,07
quarter (quartile) deviation 0,67 0,65 0,61
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classic coefficient of variation 0,11 0,11 0,11
positional coefficient of variation 1,03 0,98 0,96
min 0,53 0,50 0,52
max 0,79 0,78 0,73
gap 0,26 0,28 0,21
quartile range 0,10 0,10 0,11
slant 0,18 -0,29 0,26
measure of concentration-kurtosis -0,15 0,14 -1,31

Source: own calculations of the authors based on the data from the Local Data Bank of Statistics Poland and Central Statistical 
Office

The Pearson correlation coefficient between the value of the synthetic measure of development in 2009 and 
2011 was – 0.893, in the case of the 2011–2017 relation – 0.856 (Figure 1). We observe convergence in the area 
of poviat competitiveness. It can be assumed that the spatial diversity of the studied area was quite stable, and the 
units reacted similarly to changes in the economy. 

Figure 1. Scatter chart of the ratio of synthetic competitiveness measures year  
to year by poviats Świętokrzyskie voivodship

OE measure, 2009:2011:   y = 0.033 + 0.9362*x;  r = 0.8931; p = 0.00004; r2 = 0.7977
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Source: own calculations of the authors based on the data from the Local Data Bank of Statistics Poland and Central Statistical 
Office

Regression analysis allows you to create a linear model. When creating it, decide which variables will be 
the explained variable and which variables will be the explanatory one. The regression model describing the 
dependence of variables takes the form:

f (OE competitiveness) = ∑ (employed in agriculture, employed in industry, entities entered in the register per 1000 
population, persons conducting professional, scientific and technical activities per 1000 inhabitants, unemployment 
rate, total migration balance for permanent residence per 1000 inhabitants, sold production of industry per capita, 
investment outlays in enterprises per capita, gross value of fixed assets in enterprises per capita, poviat own 
income of poviats, poviat investment expenditure per capita, total forest land area). 

The results of the regression analysis for the synthetic measure show that the presented regression model 
allows explaining R = 0.949 variable variations. The high values of the F statistics (52.31) and the corresponding 
level of probability p confirm the statistical significance of the linear model. The t-Student statistic value for the p 
parameter means that all parameters are statistically significant. The value of the determination coefficient (R2 = 
0.931) indicates a good fit of the regression model to the data (Table 5).

Table 5. 
KMNK estimation with dependent variable synthetic measure (OE)

 Rate Standard error t-Student’s p-value
constant 1.34107 0.136661 9.813 <0.0001 ***
working in agriculture −0.523235 0.121484 −4.307 0.0002 ***
working in industry −0.398506 0.133569 −2.984 0.0059 ***
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persons conducting professional, scientific 
and technical activities per 1000 inhabitants −0.00460970 0.000896491 −5.142 <0.0001 ***

unemployment rate 0.00398883 0.000998886 3.993 0.0004 ***
sold production of industry −8.69723e-06 4.47916e-06 −1.942 0.0623 *
investment outlays in enterprises −4.22669e-06 2.12659e-06 −1.988 0.0567 *
gross value of fixed assets −1.39998e-06 3.38312e-07 −4.138 0.0003 ***
poviat own revenues −8.51890e-05 4.66759e-05 −1.825 0.0787 *
investment expenditure of poviats −0.000166035 4.80431e-05 −3.456 0.0018 ***
forest land area −6.51252e-06 6.81284e-07 −9.559 <0.0001 ***

Arithmetic mean of the dependent variable  0.642564 Standard deviation of the dependent variable  0.073188
Sum of residual squares  0.010340 Residual Standard Error  0.019217
Determining coefficient 
R– square  0.949200 Corrected R-square  0.931057

F(10, 28)  52.31795 P-value for the F test  1.92e-15
Logarithm of credibility  105.2496 Akaike information criterion −188.4992
Bayesian information criterion −170.2000 Hannan–Quinn information criterion −181.9336

observations used 1-39
Source: own calculations of the authors based on the data from the Local Data Bank of Statistics Poland and Central Statistical 

Office

Summary
The competitiveness of the local economy is highly dependent on the processes taking place in the so-called 

development centers and the availability of endogenous resources. The center can get rich at the expense of 
peripheral areas (e.g. by attracting human capital).

The activities of poviats are of a multi-criteria category, their level of effectiveness is affected by location 
rents, finances, economic and infrastructural potential, natural resources, etc. A characteristic feature of them is 
the effect of leaching, e.g. human capital, social or economic potential.

The presented methods allow the identification of areas with a higher / lower level of performance effectiveness, 
and then programming their support from public funds under regional policy. It can be a helpful tool for local 
authorities assessing the accuracy of past decisions and the effectiveness of regional management instruments 
used in the past.

The value of the synthetic measure allowed dividing the communes of the Świętokrzyskie Province into 4 
groups. Small groups in time and space can be observed between the groups. Włoszczowski, Kielcki and Buski 
poviats were high in the ranking. At the other end of the ranking were Pińczowski, Skarżyski, Kazimierski. 
The synthetic measure in 2017 ranged from 0.52 (Włoszczowski poviat, the best unit) to 0.73 (Kazimierski, the 
weakest unit), in 2009 0.53 (Staszowski) to 0.79 (Kazimierski) respectively. 
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State employment service in regulation of abroad employment agencies activity on the Ukrainian regional labor markets. The 
author proposes the ways for the abroad employment agencies activity improvement on regional labor markets of Ukraine.

Key words: abroad employment, regional labor market, intermediary, employment, labor migration, employee’s social 
guarantees.

Актуальність. В умовах переходу економіки України до вільного ринку гостро постало питання тру-
дової міграції громадян. Низький рівень доходів більшої частини населення, соціальна незахищеність, 
повільні темпи створення нових робочих місць, а також конфлікт на Сході України стали причинами пра-
цевлаштування українців у інші країни. Своєю чергою зростання попиту населення на працевлаштування 
закордоном зумовило появу на ринку праці України суб’єктів господарювання, що спеціалізуються на 
цих послугах. Оскільки міграційні процеси в наш час набувають масового характеру, постає необхідність 
більш глибокого аналізу змісту роботи таких підприємств, установ та організацій як в цілому у країні, так 
і в розрізі окремих регіонів. 

Аналіз останніх досліджень та публікацій. Питання трудової міграції України були об’єктом до-
слідження багатьох науковців України. Серед них варто виділити праці Ю. Маршавіна, А. Черкасова,  
А. Передко, Л. Фокас, В. Кузнецова, Д. Оборонька, В. Судакова, П. Костриці та ін.

Мета дослідження. Метою дослідження є аналіз впливу якісних та кількісних результатів діяльності 
посередників із працевлаштування закордон на регіональні ринки праці України. Для досягнення постав-
леної мети необхідно виконати ряд завдань: дослідити законодавство України в сфері працевлаштування 
громадян закордон; охарактеризувати кількісний та якісний склад суб’єктів господарювання, що надають 
послуги із посередництва у працевлаштуванні закордон в Україні та в розрізі регіонів; проаналізувати 
результати роботи суб’єктів господарювання, що надають послуги із посередництва у працевлаштуванні 
закордон та їх вплив на регіональні ринки праці. 

Виклад основного матеріалу дослідження. Наша держава забезпечує громадянам можливість за-
йматися трудовою діяльністю як в Україні, так і за кордоном. Унаслідок зростання попиту українців на 
працевлаштування в інших країнах на ринку праці активно почали створюватися суб’єкти господарюван-
ня, що надають послуги із посередництва з питань працевлаштування закордоном. Відповідно до Закону 
України «Про зайнятість населення» до таких суб’єктів належить зареєстрована в установленому законом 
порядку юридична особа, яка провадить господарську діяльність, незалежно від форми власності, виду 
діяльності та господарювання, а також фізична особа-підприємець, що надають послуги з посередництва 
у працевлаштуванні в Україні та/або за кордоном [1].

Ці суб’єкти господарювання здійснюють діяльність у межах, що чітко визначені державою. Зокрема, 
державне регулювання діяльності суб’єктів господарювання, які надають послуги з посередництва у пра-
цевлаштуванні, здійснюється шляхом:

1) ведення переліку таких суб’єктів господарювання;
2) правового забезпечення діяльності суб’єктів господарювання, які надають послуги з посередництва 

у працевлаштуванні, з пошуку роботи та сприяння в працевлаштуванні, а також добору кадрів для робо-
тодавців;

3) нагляду та контролю за додержанням законодавства про працю і зайнятість населення, що здійсню-
ється уповноваженим органом з реалізації державної політики з питань державного нагляду та контролю 
за дотриманням законодавства про зайнятість населення.

Таке регулювання має забезпечувати дотримання конституційних прав громадянина, що має бажання 
працювати закордоном, а також дотримання соціальних гарантій працівника. Суб’єкт господарювання 
повинен не тільки здійснювати підбір роботи, а й проводити супровід для працівників, тобто слідкувати, 
щоб працівник вчасно міг потрапити до місця роботи, гарантувати легальну зайнятість, вчасну виплату 
заробітної плати, забезпечення якісними умовами проживання, а також виконання інших умов договору 
закордонного роботодавця із працівником. 

Для того, щоб можна було здійснювати діяльність з питань посередництва у працевлаштуванні закор-
дон, суб’єкт господарювання повинен підлягати певним критеріям. Тому діяльність суб’єктів господарю-
вання, які надають послуги з посередництва у працевлаштуванні за кордоном, підлягає ліцензуванню [3]. 

Здобувач ліцензії подає органу ліцензування заяву про отримання ліцензії у спосіб, передбачений частиною 
першою статті 10 Закону України «Про ліцензування видів господарської діяльності». До неї варто додати:

• відомості про місце провадження господарської діяльності з посередництва у працевлаштуванні за 
кордоном; 

• копію документа, що підтверджує факт реєстрації іноземного суб’єкта господарювання у державі 
місцезнаходження, копію колективного договору (угоди) між іноземним роботодавцем і профспілковою 
організацією або завірену іноземним роботодавцем копію довідки про те, що такий договір не укладався;
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• копію зовнішньоекономічного договору про надання послуг з посередництва у працевлаштуванні за 
кордоном, укладеного з іноземним суб’єктом господарювання, із завіреним іноземним роботодавцем про-
ектом трудового договору, який повинен містити умови праці та зобов’язання іноземного роботодавця; 

• копію паспорта керівника здобувача ліцензії;
• інформацію про відсутність контролю за діяльністю здобувача ліцензії осіб-резидентів інших держав, 

що здійснюють збройну агресію проти України;
• опис документів (у двох примірниках), що додаються до заяви про отримання ліцензії.
 Окрім того, посередникові треба надати копію дозволу на працевлаштування іноземних громадян, 

виданого уповноваженим органом держави працевлаштування роботодавцеві, та копію дозволу на про-
вадження посередницької діяльності з працевлаштування іноземних громадян, виданого уповноваженим 
органом держави працевлаштування іноземному суб’єктові господарювання, якщо ці документи перед-
бачені законодавством такої держави. У разі працевлаштування на кораблі потрібна інформація, завірена 
іноземним роботодавцем, про перелік суден, якими він володіє та користується [4]. 

Як бачимо, українське законодавство передбачає ряд певних бюрократичних процедур для суб’єк-
тів господарювання, що бажають займатися посередництвом з питань працевлаштування закордоном. 
Унаслідок цього певна частина суб’єктів господарювання, що займаються посередництвом у працевлаш-
тування закордон, працює «в тіні», оскільки не має змоги або бажання проходити через бюрократичні 
процедури. У цьому плані механізм отримання ліцензії потрібно вдосконалити. Одним із варіантів такого 
вирішення може стати запровадження електронних сервісів із ліцензування окремих видів діяльності.

Але, незважаючи на бюрократичні процедури щодо здобуття ліцензії, кількість суб’єктів господарю-
вання, що її отримали, із кожним роком поступово зростає.

 

Рис. 1. Динаміка кількості виданих Міністерством соціальної політики ліцензій суб’єктам,  
що займаються посередництвом із працевлаштування закордон за 2015–2018 рр.

Відповідно до даних рисунку 1 можна зробити висновок, що протягом 2015-2018 рр. спостерігається 
стійка тенденція видачі ліцензій суб’єктам, що займаються працевлаштуванням закордоном. Так, 2015 
року Міністерством соціальної політики було видано 103 ліцензії, а вже у період із 2016 по 2018 рік понад 
300 суб’єктів, що виявили бажання займатись працевлаштуванням закордоном, отримали ліцензію на цей 
вид діяльності. Варто зауважити, що у березні 2015 року було прийнято новий закон «Про ліцензуван-
ня видів господарської діяльності», що передбачав оновлення порядку отримання суб’єктами господа-
рювання ліцензій на працевлаштування закордон. Новий порядок був прийнятий Постановою Кабінету 
Міністрів у грудні 2015 року і вступив у силу з 1 січня 2016 року. У період із березня 2015 року, тобто із 
часу публікації нового закону «Про ліцензування видів господарської діяльності», по кінець року ліцензії 
на посередництво у працевлаштуванні закордоном не видавалися. Це пояснює суттєво меншу кількість 
виданих ліцензій 2015 року у порівнянні із 2016-2018 роками.

Якщо аналізувати отримані суб’єктами господарювання ліцензії у регіональному контексті, то за дани-
ми таблиці 1 найбільшу кількість таких ліцензій було надано посередникам у працевлаштуванні закордон, 
що здійснюють діяльність у місті Києві та Одеській області.

Той факт, що більшість посередників із працевлаштування закордоном перебувала в Одеські області, 
пояснюється виходом регіону до моря і наявністю великих портів. Більшість посередників Одеської об-
ласті займаються працевлаштуванням моряків, що здійснюють міжнародні плавання. У цьому випадку 
регіональний аспект відіграє одну із ключових ролей щодо провадження діяльності із посередництва у 
працевлаштуванні закордоном.
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 Наявність великої кількості посередників із працевлаштування закордон у місті Києві можна поясни-
ти, по-перше, лідируючою позицією за кількістю населення, по-друге, тим, що багато посередників, що 
зареєстровані у Києві, відкривають свої філії та відділення в інших регіонах країни.

Таблиця 1
Динаміка кількості отриманих суб’єктами господарювання ліцензій на працевлаштування закордон 

у розрізі регіонів України за 2015–2018 рр.
2015 2016 2017 2018

Одеська 30 м. Київ 90 м. Київ 93 м. Київ 73
м. Київ 26 Одеська 72 Одеська 55 Одеська 35
Львівська 8 Дніпропетровська 34 Львівська 32 Львівська 29
Дніпропетровська 6 Львівська 22 Дніпропетровська 23 Дніпропетровська 20
Івано-Франківська 6 Харківська 19 Харківська 17 Харківська 20
Харківська 5 Херсонська 14 Закарпатська 11 Закарпатська 15
Херсонська 3 Вінницька 10 Івано-Франківська 11 Вінницька 14
Вінницька 2 Житомирська 10 Київська 11 Полтавська 12
Київська 2 Сумська 9 Тернопільська 11 Тернопільська 12
Кіровоградська 2 Миколаївська 8 Хмельницька 11 Херсонська 12
Рівненська 2 Волинська 7 Житомирська 10 Рівненська 10
Сумська 2 Івано-Франківська 7 Херсонська 9 Волинська 9
Хмельницька 2 Закарпатська 6 Черкаська 9 Запорізька 9
Донецька 1 Полтавська 6 Чернівецька 9 Івано-Франківська 9
Житомирська 1 Тернопільська 6 Сумська 8 Хмельницька 9
Закарпатська 1 Запорізька 5 Вінницька 7 Кіровоградська 8
Запорізька 1 Київська 5 Рівненська 7 Миколаївська 8
Миколаївська 1 Кіровоградська 5 Волинська 6 Київська 7
Полтавська 1 Рівненська 4 Кіровоградська 5 Донецька 6
Черкаська 1 Хмельницька 4 Полтавська 5 Черкаська 4
Волинська 0 Чернівецька 4 Донецька 3 Житомирська 3
Луганська 0 Черкаська 3 Запорізька 3 Чернівецька 3
Тернопільська 0 Чернігівська 3 Миколаївська 3 Сумська 2
Чернівецька 0 Донецька 2 Чернігівська 1 Луганська 1
Чернігівська 0 Луганська 0 Луганська 0 Чернігівська 1
Автономна Республіка 
Крим 0 Автономна Республіка 

Крим 0 Автономна Республіка 
Крим 0 Автономна Республіка 

Крим 0

– до 10 – 10-20 – більше 20

У 2016–2018 роках збільшується кількість підприємств, що займаються посередництвом із працевлаш-
тування закордоном у Дніпропетровській, Львівській та Харківській областях. Також поступово збільшу-
ється кількість посередників із працевлаштування закордоном і у прикордонній Закарпатській області. 
Тобто географія провадження діяльності із працевлаштування закордоном поступово поширюється і на 
інші області. 

 

Рис. 2. Динаміка співвідношення частки посередників із працевлаштування закордон міста Києва  
та Одеської області відповідно до інших регіонів України за 2015–2018 рр.
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Про це ж свідчать дані рисунку 2. Якщо 2015 року частка посередників із працевлаштування закордон 
у місті Києві та Одеській області становила понад 50%, то вже 2018 року вона скоротилася до 32,63%. 
Тобто все більше регіонів долучаються до створення підприємств, що займаються посередництвом із пра-
цевлаштування закордон. 

Досить широкою є географія країн, із якими співпрацюють посередники із працевлаштування закордо-
ном. Легальне працевлаштування здійснюється у країни Європи, Північної Америки та Азії, проте біль-
шість посередників працевлаштовує громадян України у Республіку Польща. 

Рис. 3. Динаміка співвідношення посередників України, що працевлаштовують 
 у Республіку Польща та інші країни світу за 2015–2018 рр.

Як бачимо з рисунку 3, 2015 року 62 підприємства, що займаються посередництвом із працевлашту-
вання, зазначили, що здійснюють працевлаштування у Польщу, у 2016-2018 роках ця цифра коливається 
в межах від 222 до 266. Це становить понад 50% від загальної кількості посередників із працевлаштування 
закордон. Республіка Польща проводить цілеспрямовану політику, мета якої залучення робочої сили із 
України на польський ринок праці. Це і стало каталізатором до створення нових підприємств, що займа-
ються посередництвом із працевлаштування закордон. Цей приклад яскраво ілюструє, що на ринок праці 
України здійснює вплив політика держави-сусіда, що своєю чергою призводить до дисбалансу на регіо-
нальних ринках праці всередині країни.

Відповідно до пункту 4 частини четвертої статті 36 Закону України «Про зайнятість населення» суб’єк-
ти господарювання, що здійснюють діяльність із посередництва у працевлаштуванні закордон, зобов’язані 
подавати у службу зайнятості «Інформацію про кількість працевлаштованих громадян суб’єктами господа-
рювання, які надають послуги з посередництва у працевлаштуванні та здійснюють наймання працівників 
для подальшого виконання ними роботи в Україні в інших роботодавців» (форма звітності 1-ПА)[1].

Рис. 4. Динаміка кількості працевлаштованих осіб посередниками  
із працевлаштування закордон за 2015–2018 рр.
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Відповідно до звітів 1-ПА, що були подані до Державної служби зайнятості (рис. 4), кількість грома-
дян України, які працевлаштовані суб’єктами господарювання, що надають послуги із працевлаштування 
закордон поступово зростає – із 76,88 тис. осіб до 97,10 тис. осіб. Така тенденція свідчить про посилення 
інтересу українців до працевлаштування в інших країнах. Слід зауважити, що ці показники істотно менші 
за масштаби трудової міграції, яку фахівці оцінюють у мільйонах осіб [6]. Це може свідчити про те, що 
суб’єкти підприємницької діяльності, які надають послуги із посередництва у працевлаштуванні закордон 
або не здійснюють активно свою діяльність після отримання ліцензії, або не повною мірою інформують 
про свою діяльність службу зайнятості.

Ця тенденція не дає змогу отримати точні статистичні дані, що своєю чергою не дозволяє оцінити 
точні масштаби міграційних процесів. У результаті це спричиняє пасивну політику уряду України щодо 
регулювання міграційних процесів.

Але, проаналізувавши дані Державної служби зайнятості, можна скласти певне уявлення про працев-
лаштування громадян України закордон у розрізі регіонів. 

Таблиця 2
Динаміка кількості працевлаштованих осіб посередниками із працевлаштування закордон  

у розрізі регіонів України за 2015–2018 рр.
2015 2016 2017 2018

Одеська 63,9 Одеська 60,8 Одеська 61,9 Одеська 70,8
Донецька 3,0 м. Київ 4,7 м. Київ 5,2 м. Київ 8,9
м. Київ 2,6 Донецька 3,0 Львівська 3,9 Донецька 3,1
Харківська 1,0 Львівська 2,3 Донецька 2,9 Львівська 2,7

Миколаївська 1,0 Дніпропетровська 1,2 Дніпропетровська 2,0 Харківська 1,4
Херсонська 0,9 Херсонська 1,0 Херсонська 1,1 Дніпропетровська 1,3
Дніпропетровська 0,8 Миколаївська 1,0 Миколаївська 1,1 Тернопільська 1,0

Кіровоградська 0,7 Тернопільська 0,8 Тернопільська 0,9 Херсонська 1,0
Львівська 0,6 Харківська 0,8 Житомирська 0,7 Миколаївська 0,9
Івано-Франківська 0,3 Вінницька 0,6 Харківська 0,7 Вінницька 0,9
Чернівецька 0,3 Чернівецька 0,4 Вінницька 0,6 Житомирська 0,7
Тернопільська 0,3 Кіровоградська 0,4 Запорізька 0,4 Кіровоградська 0,5

Запорізька 0,3 Івано-Франківська 0,4 Рівненська 0,4 Івано-Франківська 0,5

Вінницька 0,2 Запорізька 0,4 Чернівецька 0,3 Полтавська 0,5
Черкаська 0,2 Рівненська 0,3 Черкаська 0,3 Закарпатська 0,5
Волинська 0,2 Черкаська 0,2 Волинська 0,3 Черкаська 0,4
Полтавська 0,1 Сумська 0,2 Івано-Франківська 0,3 Запорізька 0,4
Рівненська 0,1 Полтавська 0,2 Чернігівська 0,3 Волинська 0,3
Житомирська 0,1 Київська 0,1 Кіровоградська 0,2 Чернівецька 0,3
Сумська 0,1 Житомирська 0,1 Закарпатська 0,2 Рівненська 0,2
Закарпатська 0,1 Волинська 0,1 Київська 0,2 Чернігівська 0,2
Київська 0,0 Чернігівська 0,1 Сумська 0,2 Київська 0,2
Хмельницька 0,0 Закарпатська 0,1 Полтавська 0,0 Сумська 0,2
Луганська 0,0 Луганська 0,0 Хмельницька 0,0 Хмельницька 0,1
Чернігівська 0,0 Хмельницька 0,0 Луганська 0,0 Луганська 0,0

– до 1 тис. ос. – 1-3 тис. ос. – більше 3 тис. ос.

Відповідно до даних таблиці 2 лідируючі позиції в працевлаштуванні громадян закордон займає 
Одеська область. Суб’єкти, що надають послуги із посередництва у працевлаштуванні цього регіону, пра-
цевлаштовували понад 60 тисяч осіб щороку протягом проаналізованого періоду. Показники працевлаш-
тування інших регіонів країни були набагато нижчими. Але слід зазначити, що у місті Києві, Харківській, 
Донецькій, Дніпропетровській, Львівській, Херсонській та Миколаївській областях спостерігається дина-
міка щодо збільшення кількості працевлаштованих громадян закордон. 
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Висновки. Як бачимо, суб’єкти господарювання, що надають послуги з посередництва у працевлаш-
туванні закордоном, починають відігравати помітнішу роль на ринку праці України. Але все ж таки зна-
чна частка громадян використовує нелегальні механізми працевлаштування. Держава повинна активніше 
проводити інформаційно-роз’яснювальну роботу з населенням щодо переваг офіційного працевлашту-
вання закордон шляхом користування послугами посередництва. Зокрема, необхідно наголошувати на 
забезпеченні дотримання конституційних прав громадянина, який має бажання працювати закордоном, а 
також дотримання соціальних гарантій працівника, які зобов’язані гарантувати суб’єкти господарювання, 
що надають послуги із посередництва у працевлаштуванні закордон. Протягом останніх трьох років по-
над 300 суб’єктів щороку виявили бажання займатись працевлаштуванням закордоном та отримали ліцен-
зії на її провадження. Це поступово насичує ринок праці такими суб’єктами господарювання. Найбільшу 
кількість ліцензій було надано посередникам, що здійснюють діяльність у місті Києві та Одеській області. 
Це пояснюється регіональними чинниками, наприклад, виходом Одеської області до Чорного моря. Про-
те географія провадження діяльності з працевлаштування закордоном поступово поширюється і на інші 
області, зокрема ті, що межують із країнами Європи. Основною країною, куди працевлаштовуються наші 
громадяни, є Республіка Польща. Це є наслідком активної економічної політики цієї країни щодо ство-
рення робочих місць для українських громадян. Кількість працевлаштованих громадян суб’єктами госпо-
дарювання, що надають послуги із посередництва, за Даними служби зайнятості протягом останніх років 
не перевищує 100 тис. осіб. Це свідчить про високий рівень тінізації ринку працевлаштування закордон. 
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The article considers the concept of analytical tools system for the intellectual capital functioning. The author 
developes methodological support for the analysis of intellectual capital functioning at mezoeconomic level, which includes 
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diagnostic methods. The diagnosis of intellectual capital functioning is based on the proposed methodological approach to its 
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of its regulation is multilayered and comprises: generalised intellectual capital indicator, integral indicator of intellectual 
capital component and partial intellectual capital indicators. Based on the use of cluster analysis, three homogeneous groups 
of regions in Ukraine are distinguished by the indicators of gross regional product per capita, labor market efficiency, quality 
of education, infrastructure, commodity market capacity, competitiveness, and innovativeness of the region. The regression 
analysis between the intellectual capital components and the resultant mesoeconomic level indicator – the gross regional 
product is carried out. The influence of all intellectual capital components on the gross regional product of the region is 
proved. For regions with the highest levels of intellectual capital, a significant influence of competence capital on consumer 
and structural capital has been identified. For informational support of the analysis of the intellectual capital functioning, 
it is proposed to use a collective decision-making system based on a multiagent system. Ontological models of analysis and 
decision making on management of intellectual capital mesoeconomic level based on multiagent approach were developed 
in «Protege» environment.
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Постановка проблеми. У сучасному суспільстві інтелектуальний капітал (ІК) є головним чинником 
розвитку регіонів [1-5]. Саме він визначає продуктивність та конкурентоспроможність мезоекономічних 
систем. Ефективне функціювання ІК регіону є важливим фактором соціально-економічного розвитку не 
тільки окремих областей, а й України в цілому. Це зумовлює потребу в аналітичних дослідженнях проце-
сів функціювання ІК на мезоекономічному рівні. Визнання того факту, що ІК є одним із найважливіших 
джерел добробуту населення території, зумовило щораз більшу потребу в розробленні системи аналітич-
ного інструментарію аналізу функціювання ІК. Це стає важливою науково-практичною проблемою, вирі-
шення якої сприятиме запровадженню ефективної політики і практики регіонального розвитку.

Аналіз останніх досліджень та публікацій. Аналіз наукових джерел дозволив виокремити три групи 
підходів до аналітичного інструментарію дослідження ІК. Першу групу складають концепції, запропоно-
вані К.-Е. Sveiby (1998) [6], L. Edvinsson та M. Malone (1997), Stewart (1997). Вони присвячені дослідженню 
функціювання ІК у бізнес-організаціях [7]. Ці моделі ІК можна використовувати в місцевих органах вла-
ди, містах та муніципалітетах у різних регіонах, проте потребують своєї адаптації. Дослідження J.Viedma 
(2007) [5], G. Schiuma та A. Lerro (2008) [1], L. Uziene (2013) [2], J. Fazlagić, E. Szczepankiewicz (2018) [4] 
містять новітні підходи до вимірювання ІС міст та регіонів і можуть бути використані для аналітичних до-
сліджень ІК регіонів. Останню групу становлять моделі ІК країн A. Rembe (1999), N. Bontis (2004), Pasher 
E., О. Н. Лазука, (2009), Y. Y Lin (2011) [8]. У дослідженнях [9, 10] представлено узагальнення наявних 
методичних підходів до оцінювання національного / регіонального ІК. При цьому авторське бачення по-
лягає в тому, що оцінювання функціювання ІК є двоскладовим за стадіями процесу його кругообігу та 
багатошаровим на кожному з рівнів регулювання. На стадії формування ІК оцінюється узагальнювальним 
показником його стану та системою окремих показників його складових. Водночас використовується гра-
фоаналітичний метод, коли площа трикутника, осі якого утворюють складові ІК, є рівнем сформованості 
ІК. На стадії використання ІК його функціювання оцінюється впливом ІК на результативність економіч-
ної системи, у межах якої він відтворюється. Оцінювання функціювання ІК також передбачає оцінювання 
впливу факторів економічного середовища на ІК. Це сприятиме обґрунтованості вибору напрямів накопи-
чення ІК з урахуванням демографічних та соціально-економічних факторів ринку праці та ефективності 
його використання на мезоекономічному рівніі.

Мета і завдання дослідження. У сучасних умовах тільки загострюється актуальність розбудови мето-
дології аналітики функціювання ІК. Адже розроблення інструментарію аналізу функціювання ІК створює 
дієвий інструмент для прийняття управлінських рішень. Тому мета дослідження полягає в розробленні 
науково-прикладного сценарію та інструментарію функціювання ІК мезоекономічного рівня.

Виклад основного матеріалу. Розроблення науково-прикладного сценарію аналізу функціювання ІК 
потребує визначення етапів та аналітичного інструментарію. Основні етапи та аналітичний інструмента-
рій аналізу функціювання представлені в табл. 1. 

Таблиця 1.
Основні етапи та аналітичний інструментарій аналізу функціювання ІК  

на мезоекономічному рівнях 
Етап аналізу Методи Забезпечення

1. Ідентифікація об’єктів аналізу, 
визначення складових ІК економіч-
них систем

Аналіз, синтез, індукція, 
дедукція, порівняння Цілі та стратегії економічної системи

2. Визначення складових ІК Аналіз, синтез, індукція, 
дедукція Завдання аналізу функціювання ІК

3. Формування інформаційної бази 
дослідження за даними системи 
показників;

Спостереження, узагальнен-
ня, групування Система моніторингу функціювання ІК

4. Ідентифікація й оцінка складових 
ІК за етапами функціювання 

Системний і порівняльний 
аналіз, групування, економі-
ко-математичні методі

Інформаційне забезпечення моніторингу функцію-
вання ІК, методичні підходи до оцінки ІК, підруч-
ники з економічного аналізу, монографії, статті у 
фахових виданнях щодо оцінки ІК

5. Визначення та компаративний 
аналіз узагальнювальних показників 
ІК мезоекономічного рівня методом 
площі трикутника 

Групування, графоаналітич-
ний метод трикутників;
компаративний аналіз

Інформаційне забезпечення моніторингу функцію-
вання ІК, методичні підходи до оцінки ІК, підруч-
ники з економічного аналізу, монографії, статті у 
фахових виданнях щодо оцінки ІК

6. Класифікація та розподіл еконо-
мічних систем на однорідні групи 
за ІК

Системний і порівняльний 
аналіз, групування, кластер-
ний аналіз, метод експерт-
них оцінок

Інформаційне забезпечення моніторингу функцію-
вання ІК, методичні підходи щодо аналізу та групу-
вання економічних систем
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Етап аналізу Методи Забезпечення

7. Актуалізація факторів впливу 
на функціювання ІК економічних 
систем 

Системний і порівняльний 
аналіз, елімінування, гру-
пування, факторний аналіз, 
регресійний аналіз

Інформаційна база моніторингу функціювання ІК, 
методичні підходи щодо актуалізації інформаційної 
бази аналізу, інформаційна база

8. Визначення взаємовпливу складо-
вих ІК та їх впливу на результатив-
ність економічних систем, за якими 
він відтворюється 

Економіко-математичні ме-
тоди моделювання (кореля-
ційно-регресійний аналіз)

Інформаційна база моніторингу функціювання ІК, 
виконання кореляційно-регресійного аналізу, показ-
ники складових ІК

9. Позиціонування економічних 
систем за темпами зростання їх 
результативності та ІК, за складови-
ми ІК; 

Системний і порівняльний 
аналіз, групування, економі-
ко-математичні методі

Інформаційна база моніторингу функціювання ІК,, 
Методичні підходи до позиціонування економічних 
систем за ефективністю функціювання ІК

10. Прогнозування сформованості 
та ефективності використання ІК 
економічних систем, що 

Абстрагування, аналіз, син-
тез, розкладання, екстрапо-
ляція, метод моделювання, 
метод 

Інформаційна база моніторингу функціювання ІК, 
комп’ютерні системи підтримки і прийняття рішень 
підприємства

забезпечує проактивність моніто-
рингу його функціювання

ковзких середніх, історичної 
аналогії, методи з деком-
позиції динамічного ряду, 
метод SSA

Стратегія розвитку, управлінська звітність

На мезоекономічному рівні функціювання ІК на стадії формування оцінюється в статиці системою 
узагальнювального показника – індексу ІК регіону, інтегральними показниками за його складовими (ком-
петентнісним, структурним, споживчим) та частковими показниками складових ІК мезоекономічного рів-
ня, обґрунтованими та докладно представленими в [11]; у динаміці темпами зміни індексу ІК регіону, 
темпами зміни інтегральних показників за його складовими (компетентнісним, структурним, споживчим) 
та темпами зміни часткових показників складових ІК регіону [10]. 

Для визначення узагальнювального рівня ІК регіонів України використано метод обчислення площ 
трикутників, утворених векторами, на яких відкладаються інтегральні рівні складових ІК – компетент-
ністного, структурного і споживчого капіталу. Виділення трьох інтегральних показників зумовлено кіль-
кістю складових ІК та простотою визначення площ трикутників, на основі яких можуть бути обчислені ін-
тегральні показники ІК економічної системи на рівні регіонів. Інтегральні показники компетентністного, 
споживчого і структурного капіталу визначаються як середньогеометричні нормованi значення часткових 
показників для кожної складової інтелектуального капіталу[11]. Отже, інтегральні показники складових 
інтелектуального капіталу регіонів будуть приведені до спільної розмірності. 

На основі аналізу динаміки узагальнювальних показників ІК регіонів України можна стверджувати, 
що тільки в деяких областях відбувалися тенденції до їх зростання – у Харківський, Київській, Одеській, 
Рівненській, Херсонській, Дніпропетровській, Чернівецькій. ІК майже всіх регіонів України характеризу-
ється незбалансованістю та переважною розвиненістю такої складової як компетентнісний капітал. 

Для більшої наочності аналізу отриманих рівнів ІК регіонів України пропонується здійснити їх клас-
теризацію за нормалізованими груповими показниками, що характеризують інститути, інфраструктуру, 
якість початкової освіти, вищу освіту і професійну підготовку, ефективність ринку товарів, ефективність 
ринку праці, технологічну готовність, розмір ринку, рівень розвитку бізнесу, інновації, індекс людського 
розвитку, ВРП (на одну особу та частки ВРП регіону), індекс конкурентоспроможності. 

Для висунення гіпотези щодо наявності природнього групування регіонів України за рівнем дослі-
джуваних показників пропонується використати ієрархічний метод кластеризації Уорда, що надає най-
менші значення внутрішньо групових дисперсій для об’єктів одного класу й у такий спосіб забезпечує 
найякіснішу класифікацію. Отриманий склад кластерів здебільшого характеризує області України за кон-
центрацією навчальних закладів у поєднанні зі значною кількістю підприємств, сконцентрованих на цих 
територіях. Регіони з найбільшими показниками ІК характеризуються розвитком практично всіх сфер 
виробництва: від сільського господарства до важкого машинобудування. Своєю чергою регіони з низь-
кими показниками ІК зосереджені на сільськогосподарському виробництві. Розрізненість між кластерами 
спостерігалась за всіма досліджуваними показниками. Перша група регіонів сформована областями з ви-
сокими значеннями показників якості середньої освіти, низькими – ефективності ринків товарів і праці 
та середніми за іншими показниками (Запорізька, Івано-Франківська, Київська, Львівська, Миколаївська, 
Полтавська, Херсонська, Черкаська області). Другий кластер (Дніпропетровська, Харківська та Одеська 
області) характеризується високими позначками для всіх показників, окрім інститутів (низький), якості 

Продовження таблиці 1
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початкової освіти та ефективності ринку праці (середній рівень). Інші області України утворили третій 
кластер, що характеризується найнижчими досліджуваними показниками, крім ефективності ринку праці 
та інфраструктури. Середні значення для отриманих кластерів представлені на рис. 1. Якість отриманих 
груп регіонів, що характеризуються різною сформованістю функціювання ІК, підтверджується низькими 
значеннями міжгрупової та високими для внутнрішньогрупової дисперсії.

На наступному етапі було визначено регресійні моделі залежності між інтегральними показниками 
складових ІК мезоекономічного рівня. 

Враховуючи, що компетентнісний капітал, який формується в системі освіти й професійної підготов-
ки, є драйвером зростання ІК, вплив цієї складової ІК на інші та на валовий регіональний продукт (ВРП) 
представлено на рис. 2.

Рис. 1. Графік середніх значень для отриманих кластерів.

СтК
(а)

КК СтК
(б) ВРП

СпК

Рис. 2. Схема напрямів визначення залежностей між складовими інтелектуального капіталу 
економічних систем мезоекономічного рівня:

КК – інтегральний показник компетентністного капіталу; СтК – інтегральний показник структурного капіталу;
СпК – інтегральний показник споживчого капіталу

Для кластеру 1 і кластеру 2 було сформовано моделі регресійної залежності між складовими інтелекту-
ального капіталу за визначеними на рис. 2 напрямами. Якість отриманих моделей засвідчується високими 
показниками R2 та F-статистики Фішера. Для кластеру 3 незначимими виявилися впливи структурного і 
компетентністного капіталу на показник ВРП.

Низький рівень складових ІК за регіонами кластеру 3 унеможливлює вплив ІК та його складових на 
формування ВРП, а їх незбалансованість унеможливлює синергетичний ефект взаємодії складових ІК у 
процесі його функціювання. 

З метою інформаційної підтримки аналізу і прийняття управлінських рішень щодо функціювання ІК 
за центрами знань пропонується використання колективної системи підтримки прийняття рішень (СППР) 
на основі мультиагентної системи (МАС), створеної для вирішення аналітичних задач, що потребують 
потужних і гнучких інтелектуальних програмних систем [12]. 
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Таблиця 2
Моделі залежності між складовими ІК і ВРП
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ле

ж
на

 
зм

ін
на

Н
ез

ал
еж

-
на

 зм
ін

на

Регресійна модель R2 F-статистика

F-
ст

а-
ти

ст
ик

а 
(т

аб
л.

)

К
ла

ст
ер

СтК(а) КК СтК(а) = -0.000 + 0.95КК 0,9097 F(1,10) = 100,75

F(
1,

 1
0)

 =
 4

, 9
6

2
СтК(б) КК СтК(б) = -0.000 + 0.886 КК 0,7851 F(1,10) = 36,52 2

СпК КК СпК = -0.000 + 0.9582 КК 0,9182 F(1,10) = 112,38 2
ВРП КК ВРП = -0.000 + 0.8749 КК 0,7655 F(1,10) = 32,65 2
КК СтК(а) КК = -0.000 + 0.9537 СтК(а) 0,9097 F(1,10) = 100,75 2

СтК(б) СтК(а) СтК(б)= -0.000 + 0.954 СтК(а) 0,9102 F(1,10) = 101,31 2
ВРП СтК(а) ВРП = -0.000 + 0.8226 СтК(а) 0,6768 F(1,10) = 20,941 2

СтК(а) СтК(б) СтК(а)= -0.000 + 0.9540 СтК(б) 0,9102 F(1,10) = 101,31 2
СпК СтК(б) СпК= -0.000 + 0.9578 СтК(б) 0,9177 F(1,10) = 111,56 2
ВРП СтК(б) ВРП= -0.000 + 0.7345 СтК(б) 0,5395 F(1,10) = 11,72 2
ВРП СпК ВРП= -0.000 + 0.8765 СпК 0,7683 F(1,10) = 33,169 2

СтК(а) КК СтК(а) = -0.000 + 0.8608 КК 0.7411 F(1,28) = 80,143

F 
(1

, 2
8)

 =
 4

,2
0

1
СтК(б) КК СтК(б) = -0.000 + 0.8808 КК 0,7759 F(1,28) = 96,92 1

СпК КК СпК = -0.000 + 0.9188 КК 0,8442 F(1,28) = 151,71 1
ВРП КК ВРП = -0.000 + 0.7778 КК 0,6050 F(1,28) = 42,891 1
КК СтК(а) КК = -0.000 + 0.8609 СтК(а) 0,7411 F(1,28) = 80,143 1

СтК(б) СтК(а) СтК(б)= -0.000 + 0.7494 СтК(а) 0,5617 F(1,28) = 35,878 1
ВРП СтК(а) ВРП = -0.000 + 0.646 СтК(а) 0,4172 F(1,28) = 20,052 1

СтК(а) СтК(б) СтК(а)= -0.000 + 0.7494 СтК(б) 0,5617 F(1,28) = 35,878 1
СпК СтК(б) СпК= -0.000 + 0.7781 СтК(б) 0,6054 F(1,28) = 42,954 1
ВРП СтК(б) ВРП= -0.000 + 0.6795 СтК(б) 0,4617 F(1,28) = 24,014 1
ВРП СпК ВРП= -0.000 + 0.747 СпК 0,558 F(1,28) = 35,349 1

СтК(а) КК СтК(а) = -0.000 + 0.6347 КК 0,4029 F(1,31) = 20,917

F 
(1

, 3
1)

 =
 4

,1
6

3
СтК(б) КК СтК(б) = -0.000 + 0.7553 КК 0,5706 F(1,31) = 41,19 3

СпК КК СпК = -0.000 + 0.7569 КК 0,5728 F(1,31) = 41,572 3
ВРП КК Модель не адекватна 3
КК СтК(а) КК = -0.000 + 0.6347 СтК(а) 0,4029 F(1,31) = 20,917 3

СтК(б) СтК(а) СтК(б)= -0.000 + 0.8132 СтК(а) 0,6612 F(1,31) = 60,510 3
ВРП СтК(а) ВРП = -0.000 + 0.2179 СтК(а) 0,0474 F(1,31) = 1,5454 3

СтК(а) СтК(б) СтК(а)= -0.000 + 0.8132 СтК(б) 0,6612 F(1,31) = 60,510 3
СпК СтК(б) СпК= -0.000 + 0.8598 СтК(б) 0,7392 F(1,31) = 87,893

F 
(1

, 
31

) =
 

4,
16

3
ВРП СтК(б) ВРП= -0.000 + 0.1392 СтК(б) 0,0193 F(1,31) = 0,6127 3
ВРП СпК ВРП= -0.000 + 0.4111 СпК 0,1690 F(1,31) = 6,3060 3

* КК – інтегральний показник компетентністного капіталу; СтК – інтегральний показник структурного капіталу; СпК – 
інтегральний показник споживчого капіталу

Модель мультиагентної системи підтримки прийняття рішень щодо ІК мезоекономіного рівня пред-
ставлена на рис.2. Розроблена модель відображає зв’язки цільових аудиторій аналізу, показників складо-
вих ІК, що є основою для МАС, та ієрархію її елементів. 

Висновки. Застосування запропонованих етапів аналізу функціювання ІК на мезоекономічному рівні 
дозволило виокремити за кластерним аналізом три однорідні групи регіонів України за показниками ВРП 
на душу населення, ефективності ринку праці, якості освіти, інфраструктури, ємності ринку товарів, кон-
курентоспроможності, інноваційності регіону. Другий кластер регіонів України з найвищими показни-
ками складових ІК характеризуєься найбільшою збалансованістю усіх складових ІК – компетентнісного, 
структурного та споживчого капіталу, що підтверджують значення їх інтегральних показників.



ISSN 2311-5149
ЕКОНОМІКА ПРАЦІ ТА РЕГІОНАЛЬНА ЕКОНОМІКА

© І. В. Журавльова

Наукові записки Національного університету «Острозька акаде мія», серія «Економіка», № 15(43), грудень, 2019 р.80

Рис. 3. Модель зав’язків цільових аудиторій, показників складових ІК мезорівня в середовищі 
«Protégé» (фрагмент)

Для регіонів першого і третього кластерів характерне суттєве переважання сформованості компе-
тентнісного капіталу в порівнянні з іншими складовими ІК. Для актуалізації внутрішніх факторів, що 
впливають на сформованість ІК, проведено регресійний аналіз між складовими ІК та результативним 
показником мезоекономічного рівня – ВРП. Якість регресійних моделей за першими двома кластерами 
підтверджується високими значеннями коефіцієнтів детермінації (від 0,558 до 0,918) та критерію Фішера. 
За першими двома кластерами суттєвий вплив на ВРП справляють всі складові ІК, за третім кластером 
– структурний капітал. Щодо взаємозв’язку складових ІК, то для регіонів першого та другого кластерів 
виявлено суттєвий вплив компетентнісного капіталу на інші складові ІК – споживчий та структурний ка-
пітал, для регіонів третього кластера характерним є вплив компетентнісного капіталу на споживчий і ча-
стину структурного капіталу. Для інформаційної підтримки аналізу функціювання ІК розроблено МАС в 
середовищі «Protégé». Отримані результати аналізу функціювання ІК на мезоекономічному рівні підтвер-
джують необхідність розроблення окремих програм соціально-економічного розвитку регіонів на основі 
накопичення ІК, особливостей їх ринків праці та економічних можливостей, які нині існують.
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СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНІ ДОМІНАНТИ ОПОДАТКУВАННЯ  
ВЛАСНОСТІ В УКРАЇНІ

У статті розглянуто теоретичну сутність категорій «власність» і «майно» та встановлено відмінності між 
ними. Обґрунтовано, що повинно бути об’єктами та базою податків із власності, а також визначено, хто має бути 
їх платниками. Запропоновано в процесі оподаткування об’єктів власності враховувати фінансовий та майновий 
стан власників. Сформовано матрицю оподаткування власності, яка демонструє податки, які сплачують юридич-
ні та фізичні особи в результаті набуття права власності, володіння, відчуження окремих об’єктів власності чи 
користування ними. Визначено соціально-економічні результати, яких необхідно досягти в процесі оподаткування 
власності в Україні.

Ключові слова: власність, майно, оподаткування власності, матриця оподаткування власності, результати 
оподаткування власності.
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СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ДОМИНАНТЫ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ 
СОБСТВЕННОСТИ В УКРАИНЕ

В статье рассмотрено теоретическую сущность категорий «собственность» и «имущество» и установлено 
различия между ними. Обоснованно что должно выступать объектами и базой налогов с собственности, а также 
определено кто должен быть их плательщиками. Предложено в процессе налогообложения объектов собствен-
ности учитывать финансовое и имущественное положение владельцев. Сформировано матрицу налогообложения 
собственности, показывающею налоги, которые платят юридические и физические лица в результате приобрете-
ния права собственности, владения, отчуждения отдельных объектов собственности или пользования ими. Опре-
делено социально-экономические результаты, которых необходимо достичь в процессе налогообложения собствен-
ности в Украине.

Ключевые слова: собственность, имущество, налогообложение собственности, матрица налогообложения соб-
ственности, результаты налогообложения собственности.
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SOCIO-ECONOMIC DOMINANTS OF PROPERTY TAXATION IN UKRAINE

There is an excessive differentiation of incomes in society and concentration of the main share of property in the hands of 
a limited number of persons at the current stage of Ukraine’s development. In such circumstances, it becomes necessary to 
take into account the financial and property status of taxpayers in the process of taxation of property and non-property rights. 
That is why it is advisable to pay attention not only to characteristics of the taxable object, but also to take into consideration 
the taxpayer who owns the taxable object while constructing mechanisms for collecting property taxes.

The purpose of the study is to justify the socio-economic results that is necessary to achieve in the process of property 
taxation in Ukraine.

The article deals with the theoretical essence of the “property” and “asset” categories and defines differences between 
them. The taxable objects, base and payers of property taxes have been justified. The author has suggested taking into account 
the financial and property status of the owners in the process of property taxation. Created property tax matrix has shown 
taxes paid by legal entities and individuals because of acquiring the right of ownership, the right of possession, the right to 
convey certain objects of property or the right of use them.
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The most important results in the property taxation are divided into economic and social ones. Economics results include 
the efficient use of property and the tax revenue formation. The most important social results of property taxation are reducing 
the excessive concentration of property in a limited number of individuals and ensuring a more even distribution of income; 
lower prices in the housing market; reduction of soil pollution with harmful chemicals in the process of intensive agriculture 
and soil structure restoration; reduction of harmful emissions from transport operations; increasing the efficiency of use, 
conservation and restoration of natural resources.

Key words: property, asset, property taxation, matrix of property taxation, results of property taxation.

Постановка проблеми. Власність – це складна суспільна категорія, яку досліджують у галузях філо-
софії, соціології, економіки, права, психології та інших наук. Серед науковців донині немає єдності щодо 
трактування змісту категорії «власність». Найбільшою мірою це пов’язано з тим, що окремі вчені вдають-
ся до характеристики власності з позиції методологічного інструментарію окремої науки. Однак суспільні 
прояви власності стосуються інтересів людини в різних сферах і формують її мислення, поведінку, вчинки 
та інші прояви буття в комплексі. Тому, на нашу думку, оперуючи поняттями та інструментарієм окре-
мої науки, неможливо об’єктивно висвітлити сутність окремого явища, процесу, поняття чи категорії. 
Соціально-економічний зміст власності, який лежить в основі цього дослідження, тісно переплітається з 
іншими її проявами, які неодмінно потрібно враховувати для формування об’єктивних висновків. 

Проблематика дослідження власності в контексті її оподаткування посилюється масштабами прояву 
соціально-економічної категорії «податки». Обидві категорії торкаються інтересів практично всіх чле-
нів суспільства, а в поєднанні можуть формувати явища як позитивного, так і негативного суспільного 
 прояву. 

Актуальність дослідження оподаткування власності та соціально-економічних ефектів цього проце-
су зумовлюється надмірною диференціацією доходів у суспільстві та концентрацією левової частки влас-
ності в руках обмеженого кола осіб. Так, за даними Державної служби статистики України квінтильний 
коефіцієнт фондів, який демонструє співвідношення сумарних доходів найбільш та найменш забезпече-
них 20% населення, в Україні 2017 р. становив 3,3 рази, що на 0,3 більше аналогічного показника попе-
реднього року [1]. За таких умов постає необхідність не лише застосування механізмів оподаткування 
окремих об’єктів та податкових баз, а й урахування майнового стану та доходів їх власників.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. У вітчизняній науковій літературі проблематиці досліджен-
ня власності присвячено чимало наукових праць. Їх можна згрупувати за окремими напрямками, яким 
приділяють увагу науковці. Так, поширеним напрямом дослідження власності є висвітлення її сутності 
в контексті еволюції наукових поглядів. Аналізуючи цей напрям, доцільно акцентувати на зацікавленні 
історичною ретроспективою категорії «власність» авторів навчально-наукових праць з історії економіч-
них учень: В. Базилевича, Н. Грижевської, В. Кириленка А. Маслова та ін. Крім цього, еволюція наукових 
поглядів на категорію «власність» висвітлена в наукових працях К. Гордіци [2], Ю. Лузана та Н. Стецюри 
[3], М. Новицької [4], О. Топішко [5] тощо. Важливість такого роду досліджень зумовлюється значною 
еволюцією суспільного і наукового розуміння сутності категорії «власність», що дає змогу більш об’єк-
тивно висвітлювати її природу на сучасному етапі соціально-економічного розвитку суспільства. Окрему 
увагу слід приділити науковому дослідженню С. Юрія щодо еволюції власності в умовах становлення 
ринкових структур [6], у якому автор не тільки аналізує ретроспективи власності, а й робить важливі 
висновки щодо розуміння власності в площині відносин «людина – людина», а не «людина – річ». Ряд 
праць у царині власності висвітлено в призмі соціально-економічних поглядів. Серед них варто виділити 
роботи П. Скотного [7], В. Поліщука [8], А. Гаєвського [9], у яких досліджено сутність та особливості 
соціально-економічних відносин власності. У вітчизняній науковій літературі деякі праці розкривають 
психологічні аспекти володіння об’єктами власності [10], [11]. Також важливим напрямком є досліджен-
ня категорії «власність» з позиції юриспруденції. 

Характеризуючи дослідження та публікації, пов’язані безпосередньо з проблематикою оподаткування 
власності, зауважимо, що таким аспектам приділено мало уваги. Більшість наукових праць присвячено 
дотичній проблематиці оподаткування майна, а не власності. Однак окремі аспекти оподаткування при-
ватної власності розглянуто в роботі М. Свердана [12], питання розвитку інституту фактичного власника 
доходу у податковому праві України порушено в праці Н. Шапошнікової [13], розуміння концепції бене-
фіціарного власника в міжнародних податкових відносинах висвітлено в науковому доробку П. Селезня 
[14]. Авторське бачення описуваної проблеми започатковано в роботі [15]. 

Високо оцінюючи наукові здобутки наведених авторів, зауважимо, що проблематика оподаткування 
власності потребує більш глибокого дослідження, зокрема обґрунтування соціально-економічних переду-
мов та результатів такого процесу. 
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Мета дослідження полягає в обґрунтуванні соціально-економічних результатів, яких необхідно до-
сягти у процесі оподаткування власності в Україні. Основними завданнями, які будуть вирішені у статті, 
є розмежування та обґрунтування сутності категорій «власність» і «майно»; вставлення бази, об’єктів 
оподаткування та платників податків з власності, обґрунтування необхідності переходу від оподаткуван-
ня речей чи немайнових активів до сприйняття майна як власності конкретного платника й урахування 
в процесі оподаткування його майнового стану; формування матриці оподаткування власності, що ха-
рактеризує платежі, які має сплачувати юридична чи фізична особа у випадку набуття права власності, 
володіння, відчуження окремих об’єктів власності чи користування ними. 

Виклад основного матеріалу. Дослідження процесу оподаткування власності та пошук кращих аль-
тернатив теперішньої ситуації в цій сфері вимагає чіткого розуміння елементів такого процесу. Насампе-
ред, важливо з’ясувати, що має бути базою і об’єктами під час оподаткування власності та хто може бути 
платниками податків з власності. Для цього необхідно проаналізувати сутність категорії «власність» та 
визначити, у чому її відмінність від поняття «майно». 

Категорія «власність» бере свої витоки з давніх цивілізацій, коли починала формуватися належність 
майна до конкретної особи, яка ним володіла. У різні епохи розвитку суспільства утверджувалися нові 
погляди на власність. Із виникненням держави постала потреба в регулюванні процесу привласнення і 
відносин, пов’язаних з ним. Відтак почали формуватися правові основи власності, які чітко відобразились 
у давньому праві римлян. 

Незважаючи на великий інтерес до порушеної проблематики дослідження представників різних наук, 
найпоширенішими є економічний та правовий підходи у трактуванні категорії «власність». Економічний 
підхід розглядає власність як вираження відносин присвоєння (відчуження) засобів виробництва й ство-
рюваних з їхньою допомогою матеріальних благ [7, 60]. Отже, з економічної позиції власність розгляда-
ється не як річ, а як відносини з приводу привласнення певної матеріальної субстанції. До виникнення 
процесу виробництва люди привласнювали природні ресурси, що власне й формувало їх належність до 
окремого індивіда. Натомість із появою виробництва і незалежних виробників між ними виникають від-
носини щодо відчуження і привласнення результатів своєї праці, що й характеризує виникнення відносин 
власності. С. Юрій зазначає, що головною характеристикою власності є не річ і не відношення людей до 
речей, а те, ким і як привласнюється річ, як таке привласнення стосується інтересів інших людей. Відпо-
відно власність виражає відносини між людьми щодо привласнення речей [6, 3]. 

З економічною природою власності тісно пов’язана її правова основа. На думку А. Гаєвського, кате-
горію «власність» можна визначити як юридично закріплені та врегульовані відносини у суспільстві, які 
виникають з приводу володіння, розпорядження, користування матеріальними та нематеріальними ак-
тивами [9, 155]. Характеризуючи взаємозв’язок юридичної та економічної сутностей власності, С. Юрій 
стверджує, що власність залишається тільки «юридичною», якщо вона не здобуває форму її «економічної 
реалізації», тобто не використовується у виробництві або не приносить дохід її власникові, і, з іншого 
боку, власність справді виступає як «економічні відносини», якщо здійснюється її «економічна реаліза-
ція» [6, 3]. 

У Великому тлумачному словнику сучасної української мови за редакцією В. Бусела категорія «влас-
ність» витлумачена у двох значеннях [16, 194]:

1. Майно належне кому-, чому-небудь;
2. Належність чогось кому-, чому-небудь із правом розпоряджатися.
Із представленого визначення видно, що у довідковій літературі, яка зазвичай виражає загальнона-

уковий зміст трактування окремих понять, власність характеризується як певна речова субстанція з її 
належністю комусь або чомусь. Тобто у тлумачному словнику власність певною мірою ототожнюється 
із майном або немайновими активами. Однак, як і у визначеннях з економічної та юридичної позицій, в 
аналізованих трактуваннях вказується на належність об’єкта власності його суб’єкту. 

Отже, як у науковій літературі, так і в повсякденному вжитку слово «власність» часто ототожнюється з 
майном. Проте глибший аналіз сутності цих категорій дає підстави говорити про їх різний зміст і сутність. 
Так, у згаданому вже тлумачному словнику слово «майно» тлумачиться як речі, які комусь належать за 
правом власності [16, 637]. Тож перша відмінність, яку відразу необхідно виділити, це те, що до власності 
можна зарахувати як майно, так і немайнові права. Водночас основною характеристикою і властивістю 
майна є уречевлення певної матеріальної субстанції не завжди належної комусь. Натомість основною оз-
накою власності є те, що вона підкреслює володіння і належність об’єкта до особи. На нашу думку, клю-
чова відмінність між майном та власністю полягає в тому, що перше більшою мірою характеризує речову 
природу чогось, а друга – володіння, користування і розпорядження чимось. 
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Аналіз наведених визначень власності і майна дає змогу сформувати поняття бази та об’єктів опо-
даткування власності. В загальному розумінні базою оподаткування є вартісне чи кількісне вираження 
конкретного об’єкта оподаткування, тобто це законодавчо закріплена частина доходів чи майна платника 
податків (за вирахуванням пільг), яка враховується під час розрахунку суми податку [17, 21]. Отже, базою 
оподаткування власності є вартісні або кількісні характеристики майна чи немайнових активів. 

На нашу думку, виділення об’єктів оподаткування власності доцільно здійснювати не лише на основі 
володіння конкретним об’єктом, а також як результат користування й розпорядження ним, що випливає 
з економіко-правової характеристики власності. Найважливіші процеси, що пов’язані з розпорядженням 
майном та немайновими активами, які можуть визначати об’єкти оподаткування, є набуття права влас-
ності та його відчуження. Тому об’єктами оподаткування власності є явище володіння майном і нема-
теріальними активами, процес користування ними та набуття і відчуження об’єктів власності у процесі 
розпорядження. 

У класичному розумінні платниками податків загалом та з об’єктів власності, зокрема, є фізичні та 
юридичні особи. Натомість належність їх до групи платників визначають явище володіння майном і не-
матеріальними активами та процеси набуття і відчуження прав власності. 

Повертаючись до дилеми оподаткування майна або власності, зауважимо, що ключовою відмінністю 
в цьому випадку є не те, що до складу майна не належать нематеріальні активи, а те, що під час його опо-
даткування зазвичай не береться до уваги майновий статус платника. У більшості країн світу, в Україні 
зокрема, оподаткування матеріальних ресурсів базується на справлянні майнових податків. Натомість, 
на нашу думку, сучасні процеси накопичення майнових та немайнових прав у світовому і вітчизняному 
вимірі, їх надмірна концентрація в обмеженого кола осіб спонукають до перегляду філософії оподатку-
вання такого роду об’єктів від їх розгляду як просто речей чи немайнових активів до сприйняття майна як 
власності конкретного платника і врахування у процесі оподаткування його майнового стану. 

Така філософія оподаткування відповідає давно сформованим принципам, які передбачають те, що за-
можні члени суспільства мають більшою мірою брати участь у фінансуванні державних витрат. Зазвичай 
у сучасних податкових системах окремих країн світу це виражається у формі застосування прогресив-
них систем оподаткування доходів фізичних осіб та диференційованому підході оподаткування товарів 
і послуг податком на додану вартість. Водночас у сфері справляння майнових податків також присутні 
елементи диференційованого оподаткування. Так, в Україні порядок справляння податку на нерухоме 
майно, відмінне від земельної ділянки, передбачає зменшення бази оподаткування для квартир на 60, а 
для будинків на 120 квадрантних метрів, якщо такі об’єкти перебувають у власності фізичних осіб. Також 
транспортним податком оподатковуються легкові автомобілі, із року випуску яких минуло не більше п’я-
ти років (включно) та середньоринкова вартість яких становить понад 375 розмірів мінімальної заробітної 
плати, встановленої законом на 1 січня податкового (звітного) року [18]. Однак такі підходи справлян-
ня майнових податків концентрують увагу на звільненні від сплати чи оподаткуванні окремих об’єктів 
справляння податків, що лише опосередковано визначає майновий стан їх власників і не відображає пов-
ною мірою принципу, за яким заможні громадяни мають нести більше податкове навантаження. 

Поширеність у сучасній фіскальній практиці оподаткування майна, відокремленого від його власни-
ка, пояснюється простотою застосування фіскального інструментарію у процесі справляння податку. Зо-
крема, на законодавчому рівні достатньо визначити окреме майно як об’єкт оподаткування, встановити, 
що буде базою, і обґрунтувати ставку податку. Після цього, виходячи з даних, які наявні в органах, що 
володіють інформацією про об’єкти рухомого та нерухомого майна, контролюючі органи мають змогу 
нарахувати податкові зобов’язання платнику податків. Натомість підхід, який передбачає врахування у 
процесі справляння податків з об’єктів власності майнового стану їх власників, зумовлює необхідність 
формування додаткових масивів інформації про платників податків, які часто зібрати складно. Однак 
сучасні процеси діджиталізації суспільного життя та економіки в поєднанні з підвищенням податкової 
культури і контролю за справлянням податків дають можливість сформувати підґрунтя для переходу від 
майнового оподаткування до оподаткування власності. 

Зауважимо, що в широкому розумінні поняття оподаткування власності охоплює процеси справляння 
не лише майнових податків, а й інших платежів, які пов’язані з набуттям та відчуженням права власно-
сті на окремі об’єкти. Для подальшого формування основних завдань, яких потрібно досягати у процесі 
оподаткування власності, розглянемо матрицю оподаткування власності в Україні, виходячи з об’єктів 
власності типу власника та особливостей вираження права власності (табл. 1).
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Таблиця 1
Матриця оподаткування власності в Україні

 Елементи
 права

власності

Об’єкти 
власності 

Набуття права 
власності Володіння Відчуження права 

власності Користування

ю. о. ф. о. ю. о. ф. о. ю. о. ф. о. ю. о. ф. о.

Нерухоме майно, відмінне 
від земельної ділянки ПДВ ПДВ Под. на 

нерух.
Под. на 
нерух.

ПнП
ПДВ ПДФО

Земельні ділянки Зем.
под.

Зем.
под.

Транспортні засоби
ПДВ, 
АП,

Мито

ПДВ, 
АП,

Мито

Транс.
под.

Транс.
под.

ПнП
ПДВ ПДФО

Товари
ПДВ, 
АП,

Мито

ПДВ, 
АП,

Мито

ПнП
ПДВ ПДФО

Природні ресурси Рентна
плата

Рентна
плата

Гроші ПнП ПДФО
Цінні папери ПнП ПДФО ПнП ПДФО

Результати інтелектуальної, 
творчої діяльності ПнП ПДФО ПнП ПДФО

Примітки: ю. о. – юридичні особи; ф. о. – фізичні особи; ПДВ – податок на додану вартість; АП – акцизний податок; 
Под. на нерух. – податок на нерухоме майно відмінне від земельної ділянки; Зем. под. – земельний податок; Транс. под. – 
транспортний податок; ПнП – податок на прибуток підприємств; ПДФО – податок на доходи фізичних осіб.

Джерело: складено автором. 

Представлена матриця характеризує, який платіж має сплачувати юридична чи фізична особа у ви-
падку набуття права власності, володіння, відчуження окремих об’єктів власності чи користування ними.

Так, набуття права власності на окремі об’єкти передбачає сплату в їх ціні непрямих податків – ПДВ, 
мита у випадку імпорту об’єкта з-за кордону та акцизного податку у процесі набуття прав власності на 
підакцизні товари. Хоча майбутні власники й безпосередньо не перераховують до бюджету зазначені по-
датки, однак вони є їх носіями, оскільки несуть тягар таких платежів, тому, на нашу думку, ці податки з 
точки зору податкового тягаря власників необхідно розглядати як такі, що справляються під час оподат-
кування власності. У представленій матриці такі платежі сплачуються у процесі набуття права власності 
на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, транспортні засоби та товари. Водночас під час відчу-
ження права власності на перелічені об’єкти юридичні особи нараховують податкові зобов’язання з ПДВ 
та акцизного податку у випадку реалізації виробником підакцизних товарів. 

Володіння окремими об’єктами власності передбачає сплату, насамперед, податку на майно, який нині 
охоплює земельний податок, податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки та транспорт-
ний податок. Крім цього, у випадку володіння грошовими коштами, цінними паперами та результатами 
інтелектуальної, творчої діяльності юридичні особи часто мають сплачувати податок на прибуток під-
приємств, а фізичні особи – податок на доходи фізичних осіб. Так, у випадку вкладення грошових коштів 
на депозит та отримання відсотків останні включаються до складу доходів юридичної особи та оподат-
ковуються податком на прибуток підприємств. Фізичні особи під час отримання відсотків за депозитами 
сплачують податок на доходи фізичних осіб, а податковим агентом у цьому випадку є банківська устано-
ва. Аналогічна ситуація спостерігається у випадку володіння цінними паперами і отримання дивідендів. 
Останні включаються до доходів юридичних осіб, а фізичні особи зобов’язані сплачувати податок на 
доходи фізичних осіб. 

Результати інтелектуальної, творчої діяльності, пов’язані із отриманням платежів роялті, також опо-
датковуються податком на прибуток підприємств для юридичних осіб та податком на доходи фізичних 
осіб. 

Податок на прибуток підприємств та податок на доходи фізичних осіб сплачуються також у випадку 
відчуження, відповідно, юридичними та фізичними особами прав власності практично на всі об’єкти. Так, 
при відчуженні будинків, інших споруд фізичні особи сплачують податок на доходи фізичних осіб у ви-
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падку реалізації більше ніж одного об’єкта в рік або за умови перебування об’єкта у власності менше ніж 
три роки. Для юридичних осіб нерухоме майно є основними засобами, а під час їх реалізації отримуються 
доходи, які оподатковуються податком на прибуток підприємств. Такий же механізм оподаткування тран-
спортних засобів.

Подібну ситуацію можна розглядати в процесі реалізації товарів, оскільки вони також є об’єктом влас-
ності. Зокрема, для юридичних осіб та фізичних осіб підприємців на загальній системі оподаткування під 
час реалізації товарів виникають доходи. Різниця полягає тільки в тому, що для юридичних дохід виникає 
в момент переходу права власності, а для фізичних – у момент надходження виручки. Тобто наслідком 
таких дій для юридичних осіб є сплата податку на прибуток підприємств, а для фізичних – підприємців – 
податку на доходи фізичних осіб. 

Реалізація цінних паперів та результатів інтелектуальної, творчої діяльності також передбачає отри-
мання доходів як юридичними, так і фізичними особами, отже, сплату податку на прибуток та податку на 
доходи фізичних осіб. 

Ще однією особливістю вираження права власності є користування певними об’єктами. З точки зору 
оподаткування важливе значення має користування природними ресурсами. Так, природні ресурси в 
Україні згідно із законодавством належать державі. А користування ними для юридичних і фізичних осіб 
передбачає сплату рентної плати. 

Отже, відповідно до представленої вище матриці оподаткування власності в Україні більшість подат-
ків та податкових платежів, які справляються в нашій державі тією чи тією мірою, пов’язані з певними 
особливостями вираження прав власності. 

Виходячи з фіскальної та регулюючої функцій податків і переліку об’єктів власності й платежів, яки-
ми їх можна оподатковувати, найважливіші результати, яких потрібно досягти у процесі оподаткування 
власності, пропонуємо поділити на економічні та соціальні. До найважливіших економічних результатів 
ми зараховуємо формування податкових надходжень у процесі справляння податків з об’єктів власності 
та ефективне використання об’єктів власності. 

У багатьох країнах світу податки на майно є основою формування податкових надходжень місцевих 
бюджетів. Натомість в Україні вони не виконують належним чином фіскальної функції. Тому в цьому 
аспекті потрібно розробити ефективний механізм оподаткування власності, який враховував би майновий 
та фінансовий стан власника і більшою мірою забезпечував наповнення місцевих бюджетів. 

У частині підвищення ефективності використання об’єктів власності зауважимо, що податки лягають 
додатковим фінансовим тягарем на власників майна чи немайнових активів. А це, своєю чергою, спонукає 
їх до підвищення економічної ефективності використання таких об’єктів. Як приклад можна навести те, 
що нині у власності окремих осіб перебувають будівлі чи споруди, які не задіяні у господарських проце-
сах. А правильний підхід до оподаткування такого типу власності спонукатиме їх шукати інвесторів для 
організації власного бізнесу чи здавати таке майно в оренду. Подібна ситуація може спостерігатись і по 
інших об’єктах власності. 

Одним із найважливіших соціальних результатів, якого потрібно досягти у процесі оподаткування 
власності, є зниження надмірної концентрації власності в обмеженого кола осіб та, відповідно, забезпе-
чення більш рівномірного розподілу доходів населення. У цьому випадку йдеться про диференційоване 
оподаткування доходів та майна власників. Більше податкове навантаження мають нести особи з вищими 
фінансовими статками та майновим станом. 

Одним із очікуваних соціальних результатів під час удосконалення механізмів оподаткування об’єк-
тів власності є зниження цін на ринку житла. В Україні часто спостерігається ситуація, коли громадяни 
вкладають кошти в житлову нерухомість не використовуючи її за призначенням. Це створює штучне під-
вищення цін на ринку житла. Цю ситуацію можна часткова врегулювати за допомогою механізмів опо-
даткування житла. 

Податковими механізмами можна також покращити ситуацію у сфері використання земельних ресур-
сів. У цьому випадку йдеться про необхідність зниження забруднення земель у процесі інтенсивного зем-
леробства шкідливими хімічними речовинами та відновлення структури ґрунтів. Так, екологічне земле-
робство має бути нині в пріоритеті, за рахунок підтримки податковими методами зокрема. 

Нині на часі також екологізація використання транспорту. У розвинутих країнах світу набувають по-
ширення електромобілі. В Україні вже наявні податкові методи підтримки цього виду транспорту у ви-
гляді звільнення від акцизного податку. Натомість транспортний податок взагалі не залежить від обсягів 
шкідливих викидів в атмосферу. Вважаємо за необхідне зарахувати до механізму справляння транспорт-
ного податку екологічну складову. 
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Не менш важливим результатом оподаткування власності має стати підвищення ефективності викори-
стання, збереження й відновлення природних ресурсів. У цьому випадку рентні платежі як податки, що 
справляються за користування природними ресурсами, які є власністю держави, мають сприяти застосу-
ванню ефективних технологій переробки корисних копалин, лісових ресурсів, використання води тощо. 

Висновки. Отже, узагальнюючи дослідження теоретичних основ, передумов та соціально-економіч-
них домінант оподаткування власності в Україні, ми дійшли до таких висновків:

1. У науковій літературі категорії «власність» та «майно» часто ототожнюють. Проте дослідження їх 
природи та соціально-економічного і юридичного змісту дає змогу стверджувати, що до власності, крім 
майна, необхідно зараховувати немайнові права. Ключова ж відмінність між майном та власністю полягає 
в тому, що перше більшою мірою характеризує речову природу чогось, а друга – володіння, користування 
і розпорядження чимось.

2. Об’єктами оподаткування власності є явище володіння майном і нематеріальними активами, процес 
користування ними та набуття і відчуження об’єктів власності у процесі розпорядження. Базою оподатку-
вання власності є вартісні або кількісні характеристики майна чи немайнових активів.

3. Сучасні процеси накопичення майнових та немайнових прав у світовому і вітчизняному вимірі, їх 
надмірна концентрація в обмеженого кола осіб спонукають перейти від оподаткування майна як відосо-
блених від власника речей до оподаткування власності і врахування у процесі оподаткування майнового 
стану власника.

4. Взявши до уваги те, що поняття оподаткування власності охоплює процеси справляння не лише 
майнових податків, а й інших платежів, у статті представлено матрицю оподаткування власності, яка 
демонструє, які платежі має сплачувати юридична чи фізична особа у випадку набуття права власності, 
володіння, відчуження окремих об’єктів власності чи користування ними.

5. Найважливіші результати, яких потрібно досягти у процесі оподаткування власності, розмежовано 
на економічні та соціальні. До економічних зараховано ефективне використання об’єктів власності та 
формування податкових надходжень. До найважливіших соціальних результатів оподаткування власності 
ми віднесли зниження надмірної концентрації власності в обмеженого кола осіб та, відповідно, забезпе-
чення більш рівномірного розподілу доходів населення; зниження цін на ринку житла; зниження забруд-
нення земель у процесі інтенсивного землеробства шкідливими хімічними речовинами та відновлення 
структури ґрунтів; зниження шкідливих викидів в атмосферу від експлуатації транспортних засобів; під-
вищення ефективності використання, збереження й відновлення природних ресурсів.
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КОМПЛЕКСНА РЕФОРМА ПДФО В КОНТЕКСТІ ЗАПРОВАДЖЕННЯ 
НАКОПИЧУВАЛЬНОЇ ПЕНСІЙНОЇ СИСТЕМИ

У статті досліджено можливість комплексної реформи ПДФО та одночасного запровадження накопичувальної 
пенсійної системи. Запропоновано власну авторську концепцію такого реформування. Встановлено хронічний дефі-
цит коштів пенсійного фонду України та недоцільність очікування його бездефіцитності у середньостроковому 
періоді для запровадження інших варіантів 2 рівня пенсійного забезпечення. Доведено комплексний позитивний вплив 
зниження ставки ПДФО на ріст офіційної частини фонду заробітної плати внаслідок потужного детінізаційного 
та соціального ефекту. Спрогнозовано обсяги надходження ПДФО у разі втілення авторської концепції реформу-
вання та доведено прийнятність тимчасового зниження надходжень у перехідний період 3-х років. Змодельовано 
рівень надходжень до Фонду накопичувальної пенсійної системи та акцентовано увагу на можливість інвестування 
цього колосального ресурсу. Підкреслено необхідність формування позитивної податкової культури серед платників 
податків, зокрема, через низькі ставки податку.

Ключові слова: податок на доходи фізичних осіб, єдиний соціальний внесок, 2 рівень пенсійного забезпечення, 
фонд заробітної плати, податкова культура.
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КОМПЛЕКСНАЯ РЕФОРМА НДФЛ В КОНТЕКСТЕ ВНЕДРЕНИЯ  
НАКОПИТЕЛЬНОЙ ПЕНСИОННОЙ СИСТЕМЫ

В статье исследована возможность комплексной реформы НДФЛ и одновременного введения накопительной 
пенсионной системы. Предложено собственную авторскую концепцию такого реформирования. Установлено хро-
нический дефицит средств пенсионного фонда Украины и нецелесообразности ожидания его бездефицитности в 
среднесрочном периоде для внедрения других вариантов 2 уровня пенсионного обеспечения. Доказано комплексное 
положительное влияние снижения ставки НДФЛ на рост официальной части фонда заработной платы. Спрогно-
зировано объемы поступления НДФЛ в случае воплощения авторской концепции реформирования и доказано при-
емлемость временного снижения поступлений в переходный период 3-х лет. Смоделирован уровень поступлений в 
Фонд накопительной пенсионной системы и акцентировано внимание на возможность инвестирования этого колос-
сального ресурса. Подчеркнута необходимость формирования положительной налоговой культуры среди налогопла-
тельщиков, в том числе за счет низкой ставки налога.

Ключевые слова: налог на доходы физических лиц, единый социальный взнос, 2 уровень пенсионного обеспечения, 
фонд заработной платы, налоговая культура.
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COMPREHENSIVE PERSONAL INCOME TAX REFORM IN THE CONTEXT  
OF THE CUMULATIVE PENSION SYSTEM INTRODUCTION

The article considers the possibility of comprehensive reform of the personal income tax and the simultaneous 
introduction of a cumulative pension system. The extreme importance of changes in the above-mentioned areas was detailed. 
The synergistic effect of simultaneous reform of the two interconnected systems has been discovered. The scientific works 
and the opinions of experts in this matter have been analyzed and the fact of insufficient research of this issue is founded. 
According to the purpose of the research, the author proposes his own integrated concept of such reforming. The concept 
declares 10% reduction of the personal income tax rate, a complete cancellation of all possible preferences, cancellation of 
a military duty as ineffective and temporary instrument and the transferring of 10% of the salary to the Cumulative Pension 
Fund. The necessity and effectiveness of the short transition period are substantiated. Chronic deficit of the pension fund 
of Ukraine and weak expectations of its redemption in the medium-term period for introduction of other options of 2 levels 
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of pension provision were discovered. The complex positive effect of personal income tax rate cutback on the growth of the 
official part of the payroll fund has been proved. The income from the personal income tax is projected in the case of the the 
author’s reforming concept implementation, and the provisional acceptability of a temporary decrease in revenues in the 
transition period of 3 years is proved. Author modeled level of incomes to the Fund of the Cumulative Pension System and 
paid attention to the possibility of investing in this colossal resource. After the implementation of the reform (to the end of 
3-d year) incomes to this fund will be equaled with the level of PIT income before the introduction of the author’s concept. 
After 5 years the total accumulated resource of the fund will be at the level of the annual budget of Ukraine. Summarizing, it 
is concluded that the author’s concept will make a long-term positive influence on the national economy and will ensure its 
sustainable development. Author proves necessity of developing a positive tax culture among taxpayers, especially due to low 
tax rates and the personal incentive of a personal pension accumulation.

Key words: personal income tax, single social contribution, 2 levels of pension, payroll, tax culture.

Постановка проблеми. У сучасній податковій системі України податок на доходи фізичних осіб (далі 
ПДФО) поряд з податком на додану вартість займає центральне місце і є бюджетоутворювальним як для 
державного, так і для місцевих бюджетів. З іншого боку, загальновідомим фактом є значна детінізація 
сплати цього податку і необхідність його реформування. Також цілком очевидно, що пенсійне забезпе-
чення громадян України перебуває на недостатньому рівні за хронічного дефіциту бюджету Пенсійного 
фонду. 

Тому надважливо розробити концепцію реформи, що дозволить одночасно вирішити 2 вищезазначені 
економічні проблеми та забезпечити стабільний економічний розвиток України. Окрім чисто економічної 
площини, у дослідженні необхідно додатково звернути увагу на вирішення соціальних проблем суспіль-
ства та формування позитивної податкової культури.

Аналіз останніх досліджень та публікацій. Реформування податкової системи України загалом та 
ПДФО, зокрема, досліджують багато українських та закордонних вчених, особливу увагу варто звернути 
на працю А. Соколовської [1]. Не менше вивчено питання можливості запровадження в Україні 2 рівня 
пенсійного забезпечення, що більш відома як накопичувальна система загальнообов’язкового пенсійного 
страхування. Особливе місце в цьому контексті займає праця О. Кириленко [2], де проаналізовано теоре-
тичні засади й особливості пенсійного страхування в Україні. Однак питання одночасної реформи ПДФО 
та запровадження 2 рівня пенсійного забезпечення детально та комплексно не досліджено. Необхідно 
закцентувати на тому, що така реформа повинна впроваджуватися без додаткового податкового наван-
таження на фонд заробітної плати загалом та зростання ставки ПДФО зокрема шляхом запровадження 
прогресивної системи оподаткування.

Мета і завдання дослідження. Мета дослідження – запропонувати комплексну реформу податку на 
доходи фізичних осіб в контексті запровадження накопичувальної пенсійної системи. Завдання полягає 
в розробці деталізованого концепту реформування ПДФО з одночасним впровадженням 2 накопичуваль-
ного рівня пенсійного забезпечення, а також прогнозування макроекономічного впливу вищенаведених 
заходів на економіку України.

Виклад основного матеріалу. Для початку необхідно проаналізувати ситуацію з показниками діяль-
ності Пенсійного фонду України (табл. 1).

Таблиця 1
Основні показники діяльності Пенсійного фонду України за 2015-2019 рр. (млн. грн.)

Показники  2015 рік  2016 рік 2017 рік  2018 рік 2019 рік 

Залишок 1721 841 841 1 773 99
Власні надходження 172 457 109 968 161 981 206 921 245 799
у т.ч. ЄСВ 168 082 105 371 156 402 201 715 240 233
у т.ч. інші власні надходження 4 375 4 597 5 579 5 207 5 565
Кошти держбюджету 94 812 142 588 133 460 150 091 182 183
Інші джерела 78 1 510 0 0 0
Доходи (із залишком) всього 269 067 254 907 296 282 358 785 428 080
Видатки (із залишком) всього 269 067 254 907 296 282 358 785 428 080

Побудував автор на основі затверджених бюджетів Пенсійного фонду України зі змінами за 2015-2019 рр. [3-7]

Відповідно до даних таблиці 1 необхідно відзначити складові доходів ПФУ, до яких належать власні 
надходження, інші джерела (до 2016 року) та кошти держбюджету. 

Для більш наочного сприйняття розглянемо динаміку показників діяльності ПФУ (табл. 2).



ISSN 2311-5149 
ФІНАНСИ, ГРОШОВИЙ ОБІГ ТА КРЕДИТ

© В. О. Витюк

Наукові записки Національного університету «Острозька акаде мія», серія «Економіка», № 15(43), грудень, 2019 р. 93

Таблиця 2
Абсолютний приріст показників діяльності Пенсійного фонду України за 2015-2019 рр. (млн. грн.)

Показники/Період 2016–2015 рр. 2017–2016 рр. 2018–2017 рр. 2019–2018 рр. 2019–2015 рр.

Залишок -880 0 932 -1 674 -1 622
Власні надходження -62 489 52 013 44 940 38 877 73 341
у т.ч. ЄСВ -62 711 51 031 45 313 38 519 72 151
у т.ч. інші власні надходження 222 982 -372 359 1 190
Кошти держбюджету 47 776 -9 128 16 631 32 092 87 372
Інші джерела 1 433 -1 510 0 0 -78
Доходи (із залишком) всього -14 161 41 375 62 503 69 296 159 013
Видатки (із залишком) всього -14 161 41 375 62 503 69 296 159 013

Побудував автор на основі затверджених бюджетів Пенсійного фонду України зі змінами за 2015-2019 рр. [3-7]

Отже, як бачимо згідно з даними таблиці 2 в усі періоди, окрім 2016 року, спостерігаємо ріст власних 
надходжень та ЄСВ: 2017 року на 52 013 млн. грн. та 51 031 млн. грн., 2018 року 44 940 млн. грн. та 45 313 
млн. грн., 2019 року на 38 877 млн. грн. та 38 519 млн. грн. відповідно. Інша ситуація спостерігається з 
ростом коштів держбюджету: 2016 року – ріст – 47 776 млн. грн., 2017 року зменшення склало 9 128 млн. 
грн., 2018 року – знову ріст –16 631 млн. грн., 2019 року – ріст на 32 092 млн. грн.

Не менш важливим є аналіз не абсолютних показників, а відносних, що дозволяє виявити закономір-
ність і тенденції (табл. 3). 

Таблиця 3
Темпи приросту показників діяльності Пенсійного фонду України за 2015-2019 рр. (%)

Показники/Періоди 2016–2015 рр. 2017–2016 рр. 2018–2017 рр. 2019–2018 рр. 2019–2015 рр.

Власні надходження -36,23 47,30 27,74 18,79 42,53
у т.ч. ЄСВ -37,31 48,43 28,97 19,10 42,93
Кошти держбюджету 50,39 -6,40 12,46 21,38 92,15
Доходи (із залишком) всього -5,26 16,23 21,10 19,31 59,10

Видатки (із залишком) всього -5,26 16,23 21,10 19,31 59,10

Побудував автор на основі затверджених бюджетів Пенсійного фонду України зі змінами за 2015-2019 рр. [3-7]

Особливу увагу варто звернути на відносну зміну коштів держбюджету в період, що аналізується. Так, 
2016 року кошти держбюджету зросли на 50,39 %, що в основному пов’язано зі спадом надходжень ЄСВ 
через зменшення його ставки до 22%. Уже 2017 року кошти держбюджету зменшилися на 6,4 %, проте 
2018 року виросли на 12,46 %, а 2019 року – на 21,38%.

Оцінивши структуру доходів Пенсійного фонду України за період 2015 -2019 рр., можна зробити певні 
висновки (табл. 4). На початку періоду аналізу (2015 рік) власні надходження становили 64,73 %, а кошти 
держбюджету складали 35,24 %. 2016 року у зв’язку зі зменшенням ставки ЄСВ до 22% спостерігається 
суттєва зміна структури доходів Пенсійного фонду України, де кошти держбюджету становлять уже 55,94 
%, а власні надходження – лише 43,47%. 2018 року власні надходження знову досягли 58,17%, а кошти 
держбюджету впали до 41,83%, що можна пояснити зростання сплати ЄСВ та частково прийняттям пен-
сійної реформи. Продовження подібної тенденції дозволяло б у середньостроковому періоді (5-7 років) 
розраховувати на бездефіцитний бюджет ПФУ. Адже саме з бездефіцитністю бюджету ПФУ значна кіль-
кість науковців та експертів пов’язують можливість запровадження 2 рівня пенсійного забезпечення. Од-
нак 2019 року на фоні подвійних виборів ця тенденція руйнується і дефіцит ПФУ не тільки не зменшився, 
а й продовжив зростати до 42,56%. 

Враховуючи вищенаведене, вкрай важливо запропонувати концепцію впровадження другого рівня 
пенсійного забезпечення без дефіциту ПФУ, адже його досягнення за нинішніх політико-економічних 
умов є малореальним. Відповідно пропонуємо для досягнення поставленої мети дослідження одночасне 
реформування ПДФО і запуск 2 рівня пенсійного забезпечення.



ISSN 2311-5149 
ФІНАНСИ, ГРОШОВИЙ ОБІГ ТА КРЕДИТ

© В. О. Витюк

Наукові записки Національного університету «Острозька акаде мія», серія «Економіка», № 15(43), грудень, 2019 р.94

Таблиця 4
Структура доходів Пенсійного фонду України за 2015–2019 рр. (%)

Показники/Рік 2015 рік  2016 рік 2017 рік  2018 рік  2019 рік 

Власні надходження у структурі доходів 64,73 43,47 54,96 58,17 57,44

Кошти держбюджету у структурі доходів 35,24 55,94 45,04 41,83 42,56

Інші доходи у структурі доходів 0,03 0,59 0,00 0,00 0,00

Єдиний соціальний внесок у структурі власних надходжень 97,46 95,82 96,56 97,48 97,74

Інші власні надходження у структурі власних надходжень 2,54 4,18 3,44 2,52 2,26

Побудував автор на основі затверджених бюджетів Пенсійного фонду України зі змінами за 2015-2019 рр. [3-7]

Параметри концепції реформування:
• Зменшення ставки ПДФО з 18% до 10% протягом 3 річного періоду (1 рік – 15%, 2 рік – 12,5%,  

3 рік – 10%);
• Скасування всіх наявних пільг зі сплати ПДФО (зокрема податкової соціальної пільги) як деструктив-

ного елемента, що стимулює негативну податкову поведінку;
• Повне скасування військового збору як податкового платежу запровадженого на тимчасовій основі з 

сумнівною ефективністю;
• Сплата 10% від заробітної плати на персональний рахунок працівника (1 рік – 5%, 2 рік – 7,5%, 3 рік 

– 10%), цей внесок буде так званим «якорем», що постійно стимулюватиме робітника працювати офіційно 
і демонструвати весь розмір заробітної плати у довгостроковому періоді;

Для того, щоб повною мірою проаналізувати можливість втілення вищенаведеної концепції, необхідно 
детально розібратися в складових ПДФО та проаналізувати їх абсолютні цифри (табл. 5).

Таблиця 5
Зміна податкових надходжень зведеного бюджету України згідно КДК за 2015–2019 рр. (млн. грн.)

Код бюджетної 
класифікації Показник/період 2015 рік 2016 рік 2017 рік 2018 рік  2019* рік

10000000 Податкові надходження 507 636 650 782 828 159 986 349 1033 067

11000000 Податки на доходи, податки на прибуток, податки 
на збільшення ринкової вартості  139 036 199 005 259 083 336 083 376 392

11010000 Податок та збір на доходи фізичних осіб 99 983 138 782 185 686 229 901 265 270

11010100
Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується 
податковими агентами, із доходів платника подат-
ку у вигляді заробітної плати

68 799 97 881 139 735 175 183 202 307

11010200

Податок на доходи фізичних осіб із грошового за-
безпечення, грошових винагород та інших виплат, 
одержаних військовослужбовцями та особами 
рядового і начальницького складу, що сплачується 
податковими агентами

4 664 8 210 9 661 11 678 14 842

11010400
Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується 
податковими агентами, із доходів платника подат-
ку інших ніж заробітна плата

5 921 9 138 11 491 14 506 13 917

11010500
Податок на доходи фізичних осіб, що сплачуєть-
ся фізичними особами за результатами річного 
декларування

2 142 2 966 3 587 4 508 7 182

11010800 Податок на доходи фізичних осіб із доходу у ви-
гляді процентів 8 218 7 611 6 016 5 280 5 371

11011000 Військовий збір 9 154 11 457 15 067 18 723 21 650

*Розрахунковий показник на основі фактичних надходжень за 9 місяців 2019 року

Побудував автор на основі звітів Державного казначейства про виконання доходів зведеного бюджету 
України за 2015–2019 рр. [8-12]

Отже, згідно з даними таблиці 5 можна встановити, що ПДФО складається з 6 основних складових 
відповідно до кодів КДК. Інші КДК були агреговані враховуючи їхню невелику значимість.

Для більш ефективного аналізу прослідкуємо динаміку основних податкових показників як в абсолют-
ному, так і у відносному розмірі (табл. 6). 
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Таблиця 6
Динаміка основних показників податкових надходжень зведеного бюджету України згідно КДК  

за 2015–2019 рр. (млн. грн.)

Показники /періоди
2016–2015 рр. 2017–2016 рр. 2018–2017 рр. 2019–2018 рр.

При-
ріст

Темп при-
росту, %

При-
ріст

Темп при-
росту, %

При-
ріст

Темп при-
росту, %

При-
ріст

Темп при-
росту, %

Податкові надходження 
( КДК 10000000) 143 146 28,20 177 377 27,26 158 190 19,10 46 718 4,74

Податки на доходи, податки на 
прибуток, податки на збільшення 
ринкової вартості (КДК 11000000)  

59 969 43,13 60 078 30,19 77 000 29,72 40 309 11,99

Податок та збір на доходи фізич-
них осіб (КДК 11010000) 38 799 38,81 46 904 33,80 44 214 23,81 35 369 15,38

Податок на доходи фізичних осіб, 
що сплачується податковими 
агентами, із доходів платника по-
датку у вигляді заробітної плати 
(КДК 11010100)

29082 42,27 41855 42,76 35447 25,37 27125 15,48

Побудував автор на основі звітів Державного казначейства про виконання доходів зведеного бюджету України за 2015-
2019 рр. [8–12]

Насамперед, потрібно відзначити стабільний приріст показника «Податкові надходження» (КДК 
10000000) на 28,2% 2016 року, на 27,26% 2017 року, на 19,10% 2018 року та 4,74% 2019 року. Варто 
звернути увагу на те, що мінімальний показник приросту 2019 року, найбільш ймовірно, пояснюється 
недоотриманням податкових доходів через зміцнення гривні (ПДВ з імпортних товарів та митні платежі). 
Своєю чергою «Податок та збір на доходи фізичних осіб» (КДК 11010000) має вищі показники приросту 
на 38,81% 2016 року, на 33,80% 2017 року, на 23,81% 2018 року та 15,38% 2019 року, що чітко описує низ-
хідний тренд номінального підвищення (вирівнення) зарплат, що пов’язане в основному з девальвацією 
гривні 2014-2016 рр. та супутньою інфляцією. У подальшому можна спрогнозувати фіксацію цього по-
казника на рівні 15% протягом наступних 3 років та зниження його до 10% в середньостроковому періоді.

Також потрібно проаналізувати структуру ПДФО у розрізі кодів бюджетної класифікації та оцінити 
можливий детінізаційний вплив зниження ставки податку на кожну складову. Також доцільно згрупувати 
частину кодів бюджетної класифікації в певні синтетично-логічні структури для подальшого дослідження 
відповідно до можливого впливу. (табл. 7). Адже від цього суттєво залежить точність прогнозування по-
казників надходжень майбутніх періодів у розрізі складових.

Таблиця 7
Розподіл складових ПДФО відповідно до впливу на них зменшення ставки

Код бюджетної 
класифікації Назва показника

Вплив 
зменшення 

ставки 

Синтетич-
на група

11010100 Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується податковими агентами, 
із доходів платника податку у вигляді заробітної плати значний Група 1

11010200
Податок на доходи фізичних осіб із грошового забезпечення, грошових 
винагород та інших виплат, одержаних військовослужбовцями та особами 
рядового і начальницького складу, що сплачується податковими агентами

мінімальний Група 2

11010400 Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується податковими агентами, 
із доходів платника податку інших ніж заробітна плата значний Група 1

11010500 Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується фізичними особами за 
результатами річного декларування значний Група 1

11010600 Фіксований податок на доходи фізичних осіб від зайняття підприємниць-
кою діяльністю, нарахований до 1 січня 2012 року мінімальний Група 2

11010700 Надходження сум реструктурованої заборгованості зі сплати податку на 
доходи фізичних осіб мінімальний Група 2

11010800 Податок на доходи фізичних осіб із доходу у вигляді процентів значний Група 1

11010900
Податок на доходи фізичних осіб від оподаткування пенсійних виплат 
або щомісячного довічного грошового утримання, що сплачується (пере-
раховується) згідно з Податковим кодексом України

мінімальний Група 2

11011000 Військовий збір значний Без групи

Побудував автор згідно концепції реформування ПДФО
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Отже, згідно з наведеними даними необхідно виділити 2 групи. Група 1 охоплює КБК 11010100, 
11010400, 11010500, 11010800, по яких, імовірно, зниження ставки ПДФО дасть значний детінізаційний 
ефект. Група 2 містить КБК 11010200, 11010600, 11010700, 11010900, по яких такий ефект буде міні-
мальним, враховуючи їх специфіку, тобто факт того, що податковим агентом є державні структури, а не 
приватний сектор економіки. Військовий збір не доцільно зараховувати до жодної групи, адже концепція 
реформування передбачає його скасування.

За оцінками науковців лише 50% фонду заробітної плати в Україні є офіційним і не перебуває у тіні. 
Використовуючи принцип Парето, оцінюємо можливість зростання цього показника за сприятливих умов 
до 80 % (тобто фактично приріст складе 60%). Досягнення цього показника до 100%, навіть за найбільш 
ідеальних умов, є малоймовірним через сукупність цілком об’єктивних економіко-соціальних факторів: 
частина економіки не вийде з тіні навіть за умови 0% ставки оподаткування, низька податкова культура 
населення та інші.

Розроблено 3 сценарії прогнозу надходжень ПДФО після зниження його ставки до 10 % протягом 3 
років (табл. 8). За оптимістичним сценарієм кожного року, починаючи з 2020 року, фонд заробітних плат 
буде офіційно оподатковуватися на 6% більше. Відповідно 2024 року за умови повного впровадження 
концепції реформування цей показник досягне 80%. За базового сценарію цей ріст складе 4% і 2024 року 
досягне 70%, а за негативного сценарію цей ріст становитиме 2 % і 2024 року складе 60% відповідно. Для 
прогнозу було зроблено припущення, що, окрім детінізаційного ефекту, протягом перших 3 років номі-
нальний ріст зарплат, а отже, і надходжень ПДФО складе 15% і 10% у наступні періоди на основі даних 
таблиці 6.

Таблиця 8
Прогноз надходжень ПДФО до зведеного бюджету України за умови реалізації концепції 

реформування за 2020–2024 рр. (млн. грн.)
Показник

/період Сценарій реформи 2019 рік
(факт) 2020 рік 2021 рік 2022 рік 2023 рік 2024 рік

Група 1 

Без реформи 228 777 263 094 302 558 347 941 382 735 421 009

Оптимістичний 228 777 245 554 260 536 262 889 314 694 374 230

Базовий 228 777 236 784 243 727 239 693 280 673 327 451

Песимістичний 228 777 228 014 226 918 216 497 246 652 280 673

Група 2 

Без реформи 14 844 17 070 19 631 22 576 24 833 27 316

Оптимістичний 14 844 14 225 13 633 12 542 13 796 15 176

Базовий 14 844 14 225 13 633 12 542 13 796 15 176

Песимістичний 14 844 14 225 13 633 12 542 13 796 15 176

Військовий Збір Без реформи 21 650 24 897 28 632 32 926 36 219 39 841

Всього

Без реформи 265 270 305 061 350 820 403 443 443 787 488 166

Оптимістичний 265 270 259 779 274 168 275 431 328 490 389 406

Базовий 265 270 251 010 257 360 252 235 294 469 342 627

Песимістичний 265 270 242 240 240 551 229 039 260 448 295 848

Побудував автор згідно вищенаведеної концепції реформування та економічних припущень

Як видно з таблиці 8, 2019 року всього надходжень ПДФО – 265 270 млн. грн. За базового сценарію 
під час перехідного періоду зниження ставки надходження ПДФО становитимуть 251 010 млн. грн. 2020 
року (ставка 15%), 257 360 млн. грн. 2021 року (ставка 12,5 %) та 252 235 млн. грн. 2022 року (ставка 10%) 
відповідно. 2023 року досягнуть рівня 294 469 млн. грн., що фактично перевершить рівень 2019 року до 
реформування. 

Підсумовуючи вищенаведене, варто відзначити, що зменшення надходження ПДФО, зумовлене зни-
женням ставки, не є критичним і може бути компенсоване з інших джерел, а в межах перехідного періоду 
надходження ПДФО перевершить рівень надходжень до реформи. 

Додатково необхідно оцінити масштаб ресурсу, що буде закумульовано у разі впровадження концепції 
реформування ПДФО та одночасного запуску 2 рівня пенсійного забезпечення (табл. 9).
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Таблиця 9
Прогноз надходжень до Фонду накопичувальної пенсійної системи за 2020–2024 рр. (млн. грн.)

Показник
/період Сценарій реформи  2020 рік  2021 рік  2022 рік  2023 рік  2024 рік 

Надходження

Оптимістичний 86 593 164 501 275 431 328 490 389 406

Базовий 83 670 154 416 252 235 294 469 342 627

Песимістичний 80 747 144 330 229 039 260 448 295 848

накопичувальним 
підсумком 

Оптимістичний 86 593 251 094 526 525 855 015 1 244 421 

Базовий 83 670 238 086 490 320 784 789 1 127 416 

Песимістичний 80 747 225 077 454 116 714 564 1 010 412 

накопичувальним 
підсумком з реінвесту-
ванням 

Оптимістичний 86 593 259 753 561 160 945 765 1 429 748 

Базовий 83 670 246 453 523 333 870 135 1 299 775 
Песимістичний 80 747 233 152 485 506 794 504 1 169 803 

Побудував автор згідно вищенаведеної концепції та економічних припущень

Отже, за базового сценарію 2022 року надходження до Фонду накопичувальної пенсійної системи 
складуть 252 235 млн. грн., що співставно з розміром всіх надходжень ПДФО 2019 року 265 270 млн. грн. 
Накопичувальним підсумком за базовим сценарієм 2024 року ці надходження становитимуть 1 127 416 
млн. грн. і 1 299 775 млн. грн. у разі інвестування попередньо накопичених коштів під ставку 10%. Одно-
значно можна констатувати, що внаслідок повної реалізації авторської концепції реформування ПДФО 
економіка України отримає справді колосальний гривневий ресурс, який можна спрямувати на інвесту-
вання інноваційних проектів в економіці. Окремого дослідження потребує аналіз синергетичного впливу 
цього ресурсу на економіку України загалом та на ріст фонду заробітних плат зокрема.

Висновки. Проведене дослідження дозволяє повною мірою оцінити можливість одночасної реформи 
податку на доходи фізичних осіб та запровадження 2 накопичувального рівня пенсійного забезпечення, 
а також пропонує відповідну концепцію. Крім того, варто відзначити потужний детінізаційний та соці-
альний ефект від зниження ставки податку на доходи фізичних осіб. У дослідженні підкреслено особливу 
важливість синергетичного ефекту від одночасних змін в 2 взаємопов’язаних сферах фінансової системи 
та продемонстровано позитивний вплив на економіку України.

Прогнозоване зниження надходжень до бюджету всіх рівнів буде компенсоване за умови базового 
сценарію протягом перехідного періоду – 3–5 років. Розроблена концепція забезпечує комплекс позитив-
них наслідків, зокрема ріст загального фонду заробітної плати в Україні на 60 від нинішнього рівня без 
врахування інфляційного фактору та формування протягом 5 років фінансового інвестиційного ресурсу 
на рівні державного бюджету 2019 року, тобто більше 1000 млрд. грн. Підсумовуючи, варто зауважити, 
що ця концепція не тільки забезпечить сталий економічний розвиток України, а й суттєво зменшить соці-
альну напруженість у суспільстві та сформує позитивну податкову культуру. 
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ТЕОРЕТИЧНА КОНЦЕПТУАЛІЗАЦІЯ РИЗИКОЛОГІЇ У БАНКІВСЬКІЙ ДІЯЛЬНОСТІ

У статті досліджено трактування сутності банківських ризиків, гoлoвним мoментoм запpoпoнoванoї дефiнiцiї 
є вpахування внутpiшнiх i зoвнiшнiх чинникiв, щo у пoдальшoму дає змoгу зocеpедитиcя на визначеннi ocoбливocтей 
їхньoгo вияву та вiдпoвiдних метoдах упpавлiння i заcoбах мінімізації. Виокремлено випадки фopмування pизикiв, 
cпpичинених банками. Дocлiджено та класифіковано чинники, щo cпpичинили виникнення банкiвcьких ризиків.

Ключові слова: ризик, банківський ризик, чинники, що спричинили виникнення банківських ризиків, управління 
ризиками, ризик-менеджмент.
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ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ КОНЦЕПТУАЛИЗАЦИЯ ИЗУЧЕНИЯ РИСКОВВ  
БАНКОВСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

В статье исследовано определения сущности банковских рисков, главным аспектом предложенного определе-
ния является учет внутренних и внешних факторов, чтo в дальнейшем позволяет сосредоточиться на определении 
особенностей их проявления и соответствующих методов управления и средствах минимизации. Выделены случаи 
формирования рисков, вызванных самими банками. Исследованы и классифицированы факторы, которые повлекли 
возникновение банковских рисков.

Ключевые слова: риск, банковский риск, факторы, повлекшие возникновение банковских рисков, управление ри-
сками, риск-менеджмент.
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THEORETICAL CONCEPTUALIZATION OF RISK STUDY IN BANKING ACTIVITIES

The importance of banking risks impact on the stability and effectiveness of banking institutions determines the objective 
need for their assessment, management and minimization, which significantly increases the relevance of scientific research on 
the formation of risk in the banking sector. Theoretical and methodological developments in the field of banking environment 
risks indicate the presence of many unresolved issues, which confirms the lack of a unified, generally accepted approach 
to defining the conceptual bases of risk management in the banking sector, and above all the nature and types of the most 
typical risks. The article deals with the interpretation of the nature of banking risks, the main point of the proposed definition 
is the consideration of internal and external factors, which subsequently allows to focus on determining the features of their 
expression and appropriate management methods and means of minimization. There are three cases of risks formation caused 
by banks. We have investigated and classified the factors that have caused the banking risks. We have classified the factors 
of banking risks by the levels of their formation, that is, in the first place we have divided the factors of the banking risks 
occurrence into macroeconomic and microeconomic ones. The practical application of this approach to the systematization of 
banking risks factors in the theory and practice of banking activities contribute to the anticipating the appearance of adverse 
effects and significantly increase the efficiency of monitoring and risk management. This will contribute to the development 
of further studies to determine their peculiarities and factors of the banking system.

Key words: risk, banking risk, factors that caused the emergence of banking risks, risk management.

Постановка проблеми. Вагoмicть впливу банкiвcьких pизикiв на cтабiльнicть i pезультативнicть 
функцiювання банкiвcьких уcтанoв зумoвлює oб’єктивну неoбхiднicть у їхньoму oцiнюваннi, упpавлiннi 
та мiнiмiзацiї, щo значнo пiдвищує актуальнicть наукoвих дocлiджень питань фopмування pизикoлoгiї в 
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банкiвcькiй cфеpi. Виpiшення цієї пpoблеми базуєтьcя на iнcтитуцiйних заcадах загальнoї теopiї pизику, 
наукoва паpадигма якoї cфopмoвана на pезультатах глибoких i вcебiчних теopетичних дocлiджень.

Аналіз останніх наукових досліджень. Окремі аспекти проблеми теоретичного плану ризикології 
в банківській діяльності висвітлені в працях вітчизняних та зарубіжних вчених, зокрема I. Ю. Iвчeнко,  
O. Киpичeнка, Л. О. Примостки, В. В. Вiтлiнcького та ін. Згадані науковці внесли великий вклад у розроб-
ку теоретичних та практичних аспектів дослідження банківських ризиків.

Мета і завдання дослідження. Теopетичнi i метoдoлoгiчнi poзpoбки в галузi pизикiв банкiвcькoгo 
cеpедoвища вказує на наявнicть багатьoх невиpiшених питань, щo пiдтвеpджує вiдcутнicть єдинoгo, за-
гальнoпpийнятoгo пiдхoду дo визначення кoнцептуальних ocнoв pизикoлoгiї у банкiвcькiй cфеpi, наcам-
пеpед, cутi та видiв найбiльш хаpактеpних для неї pизикiв. Зазначена пpoблема зумoвлена багатьма пpи-
чинами. Пo-пеpше, в Укpаїнi не дocтатньo фундаментальних теopетичних дocлiджень у банкiвcькiй cфеpi, 
щo пoв’язанo iз пopiвнянo кopoткoтpивалим пеpioдoм функцiювання банкiвcькoї cиcтеми та пocтiйним її 
pефopмуванням. Пo-дpуге, poзвитoк кoнцептуальних заcад pизикoлoгiї в банкiвcькiй cфеpi не oбмежу-
єтьcя лише iнcтитуцiйними аcпектами банкiвcькoї пpoблематики, а вpахoвує їхнiй взаємoзв’язoк iз загаль-
ними ocнoвами цiєї науки. В Укpаїнi пoки не cфopмoванo єдиний теopетичний i метoдoлoгiчний iнcтpу-
ментаpiй для пpoведення дocлiджень, не визначенo дiапазoну пpедметнoї cфеpи заcтocування теopiї й 
пpактики упpавлiння pизиками. 

Виклад основного матеріалу. Ще дoнедавна пpoблемам банкiвcькoгo pизику не пpидiляли достатньо 
уваги. Адже пpoтягoм майже шістдеcятилiтньoгo пеpioду банки в cвoїй дiяльнocтi не вiдчували значних 
pизикiв. Це булo пoв’язанo з тим, щo пoчинаючи з 1930-х pp. банкiвcька cиcтема була у деpжавнiй 
влаcнocтi та пpацювала в ocнoвнoму з деpжавними пiдпpиємcтвами та opганiзацiями [1, c. 7]. На cьoгoднi 
вcе-таки не icнує oднoзначнoгo визначення банкiвcькoгo pизику, щo своєю чергою уcкладнює poзpoбку 
єдиних пpавил i нopм упpавлiння ними. Так, в екoнoмiчнiй енциклoпедiї банкiвcькi pизики визначаютьcя 
як «загpoза втpат, пoв’язана iз cпецифiкoю банкiвcьких oпеpацiй, якi здiйcнюють кpедитнi уcтанoви»  
[2, c. 218]. I. Iвченкo розуміє «пiд банкiвcьким pизикoм загpoзу втpати банкoм чаcтини cвoїх pеcуpciв, не-
дooдеpжання дoхoдiв чи oдеpжання дoдаткoвих витpат у pезультатi здiйcнення фiнанcoвих oпеpацiй» [3, 
c. 60]. У. Владичин банкiвcький pизик тpактує як «ймoвipнicть виникнення непеpедбачених втpат банкoм 
чаcтини pеcуpciв, oчiкуванoгo пpибутку, пoгipшення лiквiднocтi, недooдеpжання дoхoдiв абo cтвopення 
дoдаткoвих видаткiв у зв’язку з випадкoвим виникненням пoдiй, пoв’язаних із внутpiшнiми i зoвнiшнiми 
чинниками, якi мають негативний вплив на фiнанcoвo-гocпoдаpcьку дiяльнicть банкiв» [4, c. 355]. Тoбтo 
з визначень стає зрозуміло, щo автopи банкiвcький pизик визначають лише з негативнoї cтopoни, щo, на 
нашу думку, є дocить вузьким та oднoбiчним, адже, як вже гoвopилocя вище, у pезультатi pизикoвoї cиту-
ацiї мoже бути i пoзитивний ефект. 

O. Киpиченкo зазначає, щo «pизик – це cпецифiчна pиcа пpoцеcу pеалiзацiї банкiвcькoгo тoваpу: пеpе-
дача на чаc, на cтpoк пpава вoлoдiння й викopиcтання чаcтини кpедитнoгo фoнду та iнфpаcтpуктуpних 
пocлуг, неoбхiдних для ефективнoгo викopиcтання цiєї чаcтини» [5, c. 416]. На нашу думку, це визна-
чення такoж повною мірою не poзкpиває cутнocтi пoняття «банкiвcький pизик», адже не зpoзумiлo, чoму 
cаме pизик пoв’язуєтьcя лише з pеалiзацiєю банкiвcькoгo тoваpу, чoму акцентується на кpедитному фoнді, 
адже, кpiм pизику, пpитаманнoгo кpедитним oпеpацiям, icнує величезна кiлькicть iнших pизикiв, якi є у 
вciх банкiвcьких oпеpацiях, зокрема зoвнiшнiх pизикiв, якi такoж впливають на дiяльнicть банкiвcьких 
уcтанoв. 

Нацioнальний банк Укpаїни подає таке трактування: «pизик (з тoчки зopу банку) – це пoтенцiйна мoж-
ливicть недooтpимання дoхoдiв абo зменшення pинкoвoї ваpтocтi капiталу банку внаcлiдoк неcпpият-
ливoгo впливу зoвнiшнiх абo внутpiшнiх фактopiв [6]. Такi збитки мoжуть бути пpямими (втpата дoхoдiв 
абo капiталу) чи непpямими (накладення oбмежень на здатнicть opганiзацiї дocягати cвoїх бiзнеc-цiлей)» 
[6]. Ваpтo зауважити, щo в Закoнi Укpаїни «Пpo банки та банкiвcьку дiяльнicть», у Закoнi Укpаїни «Пpo 
Нацioнальний банк Укpаїни» немає тpактування cутнocтi пoняття «банкiвcький pизик», але водночас 
пocтiйнo згадуютьcя pизики, якi пpитаманнi банкiвcькiй дiяльнocтi. Так, на нашу думку, банкiвcький pи-
зик – це невизначенicть щoдo здiйcнення тієї чи тієї події, пoв’язанoї з внутpiшнiми i зoвнiшнiми чин-
никами, у pезультатi якoї мoжливi небажанi наcлiдки для дiяльнocтi банкiвcькoї уcтанoви у pазi невдачi, 
нульoвий pезультат абo мoжливий пoзитивний фiнанcoвий pезультат у pазi pацioнальнoгo упpавлiння.

Запpoпoнoване визначення тpактує cутнicну cкладoву дефiнiцiї та виoкpемлює мoжливocтi виявлен-
ня piзних напpямiв пoшиpення pизикiв. Гoлoвним мoментoм запpoпoнoванoго визначення є вpахування 
внутpiшнiх i зoвнiшнiх чинникiв, щo у пoдальшoму дає змoгу зocеpедитиcя на визначеннi ocoбливocтей 
їхньoгo вияву та вiдпoвiдних метoдах упpавлiння i заcoбах мiнiмiзацiї. Oтже, на наш пoгляд, у банкiвcькiй 
дiяльнocтi йдетьcя не пpo те, щoб взагалi уникнути pизику, а гoлoвне завдання пoлягатиме в pацioналь-
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нoму упpавлiннi банкiвcькими pизиками, у тoму, щoб якoмoга пpавильнiше та адекватніше oцiнювати 
cтpуктуpу i мipу pизику, здiйcнюючи ту чи ту oпеpацiю.

Бiльшicть учених кoнцентpує cвoю увагу на pизиках, якi впливають на банкiвcькi уcтанoви та cтан 
їх кpедитних pеcуpciв, гpoшoвих пoтoкiв, клiєнтcькoї бази, матеpiальнo-технiчнoгo забезпечення та iншi 
пoказники дiяльнocтi. Але банки i cамi мoжуть cтвopювати pизики. Так, icнують piзнi cитуацiї, кoли cаме 
банк є джеpелoм i пpичинoю змiни pезультатiв piзних пpoцеciв, у яких беpуть учаcть вже не кpедитнi 
opганiзацiї, а пoв’язанi з ними iншi opганiзацiйнi cтpуктуpи та кoнтpагенти. Банки є елементами piзних 
iєpаpхiчних cиcтем. Вoни входять до екoнoмiчної, фiнанcoвої та кpедитної cиcтеми. Водночас банки є не 
лише нociями pизикiв, але i мoжуть cтвopювати агpеcивнi впливи на зoвнiшнє cеpедoвище. Cпецифiка 
дiяльнocтi, цiлi, завдання та iнтеpеcи opганiзацiйних cтpуктуp кoжнoгo з пеpеpахoваних вище piвнiв ви-
значають види, хаpактеp pеалiзацiї, iнтенcивнicть та iншi паpаметpи pизикiв, cпpичинених банками. На 
пoчаткoвoму етапi дocлiдження pизикiв неoбхiднo дocлiдити випадки, за яких ці pизики фopмуютьcя та 
здiйcнюють вплив. На нашу думку, фopмування pизикiв, cпpичинених банками, здiйcнюєтьcя у тpьoх 
випадках, якi ми poзглянемо детальнo.

Пеpший випадoк є, на наш пoгляд, найбiльш пoшиpеним. За цих умов банк cам викoнує poль агpеcopа, 
який впливає на oтoчуюче cеpедoвище, щo зумовлює утвopення pизикiв, cпpичинених банками. 

Найбiльш вагoмими умoвами та пpичинами, щo cпpияють утвopенню даних pизикiв, є: 1) недoлiки 
банкiвcькoї пoлiтики; 2) недocтатнiй якicний piвень банкiвcькoгo менеджменту; 3)недocтатня пiдгoтoвка, 
квалiфiкацiя, кoмпетентнicть, укoмплектoванicть та чиcельнicть пеpcoналу; 4) технiчне ocнащення функ-
цiйнoї та пpoфеciйнoї дiяльнocтi банку, щo не вiдпoвiдає cучаcним пoтpебам pинку; 5) дiї банкiвcькoї 
уcтанoви (opганiзацiйнi, iнфopмацiйнi, тoщo) у бажаннi oтpимати пpибуток за pахунoк нанеcення збиткiв 
йoгo клiєнтам. У дpугoму випадку фopмування pизикiв, cпpичинених банкoм, пiд дiєю чинникiв навкo-
лишньoгo cеpедoвища фopмуютьcя pизики, щo впливають на банк в piзних мoдифiкацiях i кoмплектацiях. 

Pизики, якi впливають на банк, є джеpелoм виникнення pизикiв, cпpичинених банкoм. Хаpактеp вза-
ємoзв’язку банкiвcьких pизикiв та pизикiв, cпpичинених банками, є cпецифiчними на кoжнoму iєpаpхiч-
нoму piвнi, а за piвнем вoни мoжуть вiдpiзнятиcя iнтенcивніcтю, чаcом, величиною впливу й iншими 
паpаметpами. Так, напpиклад, кpедитний pизик мoже бути cпpoвoкoваний багатьма чинниками навколиш-
нього cеpедoвища банку. Зoкpема, cтихiйнi лиха, технoгеннi катаcтpoфи, coцiальнi пoтpяciння, кpимiналь-
на дiяльнicть, pинкoвi пpoблеми, неплатocпpoмoжнicть пoкупцiв та ін. пpямo чи oпocеpедкoванo вплива-
ють на дiяльнicть i cтан пoзичальникiв та мoжуть бути пpичинoю пopушень у пpoцеcах i активах банкiв. 
У pезультатi у пoзичальникiв виникають пpoблеми з кpедитocпpoмoжнicтю, а в банку виникає кpедитний 
pизик, щo мoже пpизвеcти дo втpати лiквiднocтi, яка своєю чергою вплине на вкладникiв цього банку. 
У випадку немoжливocтi чи нездатнocтi pегулювати pизик банк cтає чинникoм, який фopмує у клiєнтiв 
pизики, cпpичиненi банкoм, насамперед, депoзитнoгo. Це яcкpавo булo помітно пiд чаc фiнанcoвoї кpизи 
2008-2010 poкiв, а такoж cпocтеpiгається на cучаcнoму етапi. Так, cаме вплив на пoзичальникiв кpизoвих 
явищ та piзке пiдвищення куpcу валют cпpияло зниженню їх кpедитocпpoмoжнocтi, щo cталo пpичинoю 
виникнення кpедитнoгo pизику у банках Укpаїни, який зумовив кpизу лiквiднocтi, щo своєю чергою cта-
ла пpичинoю виникнення депoзитнoгo pизику у клiєнтiв банкiвcьких уcтанoв, адже cаме вoни не мoгли 
зняти депoзитнi вклади. Щодо тpетього випадку фopмування pизикiв, cпpичинених банками, то шиpoка 
дивеpcифiкацiя банкiвcькoї дiяльнocтi на cучаcнoму етапi дoзвoляє cтвopювати умoви, кoли агpеcивнi 
чинники навколишнього cеpедoвища cпpияють утвopенню pизикiв, cпpичинених банками, за пocеpедниц-
тва банкiв, але без утвopення pизикiв, щo впливають на банк. Така cитуацiя мoжлива, кoли в упpавлiннi 
банкoм тicнo пoв’язанi oкpемi паpаметpи банкiвcьких пpoдуктiв з piвнями i динамiкoю iндикатopiв та 
пoказникiв навколишнього cеpедoвища, зокрема йoгo pинкoвoгo сегмента.

Важливим питанням в теopiї банкiвcьких pизикiв є дocлiдження чинникiв, щo cпpичинили виник-
нення банкiвcьких pизикiв. На cучаcнoму етапi poзвитку фiнанcoвoї науки ця пpoблема вивчена ще 
не дocтатньo, насамперед, чеpез вiдcутнicть єдинoгo cиcтемнoгo пiдхoду дo виявлення пеpедумoв i за-
кoнoмipнocтей пpoяву банкiвcьких pизикiв та їхньoгo якicнoгo аналiзу. Oтже, банкiвcькi pизики з’явля-
ютьcя чеpез немoжливicть пoвнoї та вчаcнoї pеалiзацiї затвеpдженoї cтpатегiї. Це пoв’язанo з негативними 
впливами cкладнoї мнoжини cупеpечливих чинникiв. Величезна кiлькicть piзнoманiтних чинникiв pизи-
ку cпpияє пoявi pизикiв, якi впливають пpактичнo на вci види банкiвcькoї дiяльнocтi. Oцiнюючи pизики 
вiтчизняних банкiвcьких уcтанoв, неoбхiднo вpахoвувати кpизoвий cтан екoнoмiки, щo виpажаєтьcя не 
лише фiнанcoвoю неcтiйкicтю багатьoх пiдпpиємcтв, банкiв зокрема, а й з втpатoю величезнoї кiлькocтi 
гocпoдаpcьких зв’язкiв; пocтiйну неcтiйкicть пoлiтичнoгo cтанoвища; недocкoналicть закoнoдавчoї бази, 
щo пpизвoдить дo невiдпoвiднocтi пpавoвoї бази i pеальнo icнуючoї cитуацiї; iнфляцiю тoщo.
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Питання пiзнання чинникiв виникнення банкiвcьких pизикiв ґpунтуєтьcя не лише на узагальненнi на-
явних кoнцептуальних напpямiв дocлiдження цiєї пpoблеми, а й пoтpебує гpупування та cтpуктуpизацiї 
пiдхoду дo дocлiдження пеpедумoв виникнення i закoнoмipнocтей пpoяву цих pизикiв.

Фактичнo чинники, якi cпpичиняють виникнення pизику, мoжна розмежувати на кoнтpoльoванi та 
некoнтpoльoванi. Пiд кoнтpoльoваними пoтpiбнo poзумiти тi чинники, якi пiдпадають пiд вплив упpав-
лiнcьких piшень з бoку банку. Дo некoнтpoльoваних чинникiв, якими зазвичай є зoвнiшнi чинники, на-
лежать вci чинники, зумoвленi oб’єктивнoю пoявoю випадкoвих пoдiй. Водночас вci зoвнiшнi чинники 
взагалi не залежать вiд дiяльнocтi пpацiвникiв банку. За наявнocтi пoвнoї та дocтoвipнoї iнфopмацiї багатo 
чинникiв банкiвcьких pизикiв є визначеними i мoжуть мати дocтатньo виcoкий piвень тoчнocтi. Якщo 
iнфopмацiя не пoвна абo не дocтoвipна, тo чинники мoжна хаpактеpизувати як невизначенi. Виявлення 
та oцiнювання таких чинникiв пoтpебує заcтocування cпецiальних метoдичних пiдхoдiв, зoкpема метoдiв 
математичнoї cтатиcтики та теopiї нечiтких мнoжин. У pеальнiй пpактицi чинники банкiвcьких pизикiв 
здебiльшoгo мають змiшаний хаpактеp. Тoбтo пiд чинниками банкiвcьких pизикiв poзумiтимемo умoви та 
oбcтавини, якi пpизвoдять дo виникнення тих чи тих pизикiв у дiяльнocтi банкiвcьких уcтанoв. 

В екoнoмiчнiй лiтеpатуpi такoж немає єдинoї думки щoдo кiлькocтi та клаcифiкацiї чинникiв, щo cпpи-
чинять pизики в банкiвcькiй дiяльнocтi. Так, В. Вiтлiнcький зазначає, щo «дo чинникiв pизику cлiд вiднеcти 
виключнo не детеpмiнoванi (ймoвipнicнi, poзпливчаcтi) пpoцеcи, щo пpoтiкають у банку та йoгo екoнoмiч-
нoму oтoченнi» [7, c.21]. У. Владичин пoдiляє чинники банкiвcькoгo pизику на зoвнiшнi та внутpiшнi. Дo 
внутpiшнiх автop зараховує cкладнicть opганiзацiйнoї cтpуктуpи банку, piвень квалiфiкацiї банкiвcьких 
пpацiвникiв, змiни в кадpoвiй пoлiтицi тoщo. Дo зoвнiшнiх чинникiв – змiни екoнoмiчних умoв дiяльнocтi 
банку та закoнoдавcтва кpаїни, заcтocування iнфopмацiйних технoлoгiй, фopc-мажopнi oбcтавини тoщo 
[4, c. 355]. У пpацi [8, c. 9] дocлiджуютьcя фактopи банкiвcьких pизикiв, зoкpема, їх пoдiляють на двi 
гpупи: зoвнiшнi та внутpiшнi. Дo зoвнiшнiх належать такi фактopи: пoлiтичнi, coцiальнo-екoнoмiчнi та 
pегioнальнo-галузевi, дo внутpiшнiх – фiнанcoвi, opганiзацiйнi та функцiйнi [8, c.9].

Отже, бачимo, щo oднi автopи дocлiджують чинники банкiвcьких pизикiв, а iншi – фактopи банкiвcьких 
pизикiв. Тoбтo дiалектична cтpуктуpа pизикoвocтi банкiвcькoї дiяльнocтi зумoвлює неoбхiднicть чiткoгo 
poзмежування змicту таких пoнять: «чинники» i «фактopи» pизикiв, на ocнoвi яких будуєтьcя наукoве 
дocлiдження пеpедумoв виникнення i закoнoмipнocтей їх пpoяву. Так, у Великoму тлумачнoму cлoвни-
ку укpаїнcькoї мoви чинник визначенo як «умoва, пpичина будь-якoгo пpoцеcу, фактop», а фактор – як 
«умoва, пpичина будь-якoгo пpoцеcу, чинник» [9]. Із наведених тpактувань бачимo, щo пoняття «чинник» 
та «фактop» є тoтoжними. Oтже, пiд фактopами банкiвcьких pизикiв ми poзумiтимемo чинники i навпаки. 
На нашу думку, ваpтo булo б клаcифiкувати чинники банкiвcькoгo pизику за piвнями їх утвopення, тoбтo, 
насамперед, розпoдiлити чинники виникнення банкiвcьких pизикiв на макpoекoнoмiчнi та мікроекономіч-
ні, щo мoжна пoбачити з pиc. 1. 
 

 

 

  

Чинники виникнення банкiвcьких pизикiв 

Макpoекoнoмiчнi 
(зoвнiшнi) 

Мiкpoекoнoмiчнi 

Зoвнiшнi Внутpiшнi Cвiтoвi Лoкальнi 

– cвiтoвi фiнанcoвi кpизи; 
– взаємoпoв’язанicть 
фiнанcoвo-екoнoмiчних 
cиcтем cвiту; 
– кiлькicть надзвичайних i 
фopc-мажopних oбcтавин у 
cвiтi; 
– зpocтання кiлькocтi та 
oбcягу банкiвcьких oпеpацiй 
на cвiтoвoму pинку; 
– уcкладнення фiнанcoвo-
екoнoмiчних oпеpацiй 

– недocкoнала закoнoдавча база; 
– фiнанcoва кpиза; 
– piвень кopупцiї; 
– бюpoкpатичнicть в упpавлiннi; 
– інфляцiя, платiжна кpиза; 
– cтан кoнкуpентocпpoмoжнocтi 
кpаїни та бiзнеcу; 
– oбcяг iнвеcтицiй; 
– piвень злoчиннocтi; 
– poзвиненicть фoндoвoгo pинку 
– пoлiтичне cтанoвище; 
– кoливання  гpoшoвoї oдиницi; 
– cлабка екoнoмiка кpаїни; 
– деpжавне pегулювання 
банкiвcькoї дiяльнocтi 

– змiна кoн’юнктуpи  фiнанcoвoгo 
cтану клiєнтiв банку; 
– галузевi кpизи; 
– cтан poзвитку iнфpаcтpуктуpи в 
pегioнi; 
– пoгipшення фiнанcoвoгo cтану 
паpтнеpiв банку; 
– стан  кoнтpoлю за дiяльнicтю 
банкiвcьких уcтанoв; 
– низький iннoвацiйний poзвитoк 
пiдпpиємcтв pегioну; 
– падiння piвня виpoбництва 
клiєнтiв банку; 
– збiльшення кiлькocтi клiєнтiв; 
– poбoта кoнкуpентiв  

– зниження лiквiднocтi; 
– недocтатня квалiфiкацiя 
кадpoвoгo забезпечення; 
– недocтатня абo недocтoвipна 
iнфopмацiя; 
– недocкoнала opганiзацiйна 
cтpуктуpа банку; 
– юpидична cкладoва; 
– cиcтема пpийняття 
упpавлiнcьких piшень; 
– oбpана cтpатегiя банку; 
– кoнцентpацiя кpедитнoгo 
пopтфеля; 
– технoлoгiчнi збoї 
– тoщo 

Pиc. 1. Клаcифiкацiя чинникiв виникнення банкiвcьких pизикiв (влаcна poзpoбка)
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Жoден автop у клаcифiкацiї чинникiв банкiвcьких pизикiв не видiляє, oкpiм деpжавних, cвiтoвi абo 
глoбальнi чинники, якi такoж впливають на виникнення банкiвcьких pизикiв, щo, на нашу думку, є дocить 
важливoю cкладoвoю у cукупнocтi чинникiв банкiвcьких pизикiв. Тoбтo макpoекoнoмiчнi чинники є лише 
зoвнiшнiми для банкiвcьких уcтанoв, але їх своєю чергою мoжна поділити на cвiтoвi та лoкальнi, тoбтo 
на piвнi деpжави. Щo cтocуєтьcя мiкpoекoнoмiчних чинникiв, тo їх мoжна розпoдiлити на зoвнiшнi та 
внутpiшнi, тoбтo в дiяльнocтi cамoї банкiвcькoї уcтанoви та в дiяльнocтi клiєнтiв і паpтнеpiв банкiвcькoї 
уcтанoви. 

На макpoекoнoмiчнi чинники банк не мoже здійснювати звopoтньoгo впливу, пpoте вoни oпocеpед-
кoванo впливають на дiяльнicть банкiвcькoї уcтанoви. Внутpiшнi чинники пеpебувають пiд кoнтpoлем 
банку абo є oб’єктивними cтoхаcтичними (випадкoвими) хаpактеpиcтиками cкладникiв банкiвcькoї 
уcтанoви (напpиклад, мoжливicть випадкoвих збoїв у poбoтi кoмп’ютеpiв). Хoча у pеальнiй пpактицi чин-
ники виникнення банкiвcьких pизикiв здебiльшoгo мають змiшаний хаpактеp. Ваpтo зауважити, щo, зва-
жаючи на пpиpoду банкiвcьких pизикiв, мнoжина iдентифiкoваних чинникiв не мoже бути ocтатoчнoю 
та вичеpпнoю, адже вcе навкoлo пocтiйнo змiнюєтьcя, життя не cтoїть на мicцi, що й cпpичиняє пocтiйну 
пoяву нoвих чинникiв, котрі cпoнукають дo пoяви pизикiв. Саме тому cиcтематизацiя чинникiв pизи-
ку пoвинна будуватиcя так, щoб залишалаcь мoжливicть її пocтiйнoгo пoпoвнення нoвими чинниками, а 
такoж їх узгoдженicть мiж coбoю. Кiлькicть банкiвcьких pизикiв, якi виникають в дiяльнocтi банкiвcьких 
уcтанoв, пpямo пpoпopцiйнo залежить вiд кiлькocтi oпеpацiй, якi викoнує банк. Відтак збiльшення кiль-
кocтi oпеpацiй cпpичинить збiльшення кiлькocтi банкiвcьких pизикiв.

Висновки. Пpактичне заcтocування такoгo пiдхoду дo cиcтематизацiї чинникiв виникнення бан-
кiвcьких pизикiв в теopiї i пpактицi банкiвcькoї дiяльнocтi cпpиятиме пеpедбаченню пoяви негативних 
наcлiдкiв та значнo пiдвищить ефективнicть мoнiтopингу та упpавлiння pизиками i cпpиятиме пoдальшим 
дocлiдженням їх видiв, пpичин i фактopiв генеpацiї у банкiвcькiй cиcтемi. Банкiвcькi pизики, насамперед, 
мають coцiальний ефект, адже в умoвах, кoли банки pизикують не лише влаcними кoштами, а й залуче-
ними pеcуpcами, наcлiдки cтають бiльш гocтpими, оcкiльки у випадку невдачi втpачає кoшти не тільки 
банк, але й йoгo клiєнти, якi довірили йому cвoї кoшти. Cаме тoму банкiвcькi кpизи є найбiльш бoлісни-
ми, тому що пpизвoдять дo фiнанcoвих втpат учаcникiв, якi є пoв’язаними мiж coбoю гpoшoвo-кpедит-
ними зoбoв’язаннями. Oтже, poзвитoк та адекватне викopиcтання теopетичнoї кoнцепцiї pизикoлoгiї у 
банкiвcькiй дiяльнocтi є нагальнoю пoтpебoю cьoгoдення.
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ОСОБЛИВОСТІ СТРАХУВАННЯ ЖИТТЯ НАСЕЛЕННЯ

У статті обґрунтовано важливість страхування життя та визначено його місце в системі соціального захисту 
населення. Проаналізовано наявні наукові та законодавчі визначення поняття страхування життя та запропоновано 
власне. Визначено та охарактеризовано основні особливості страхування життя та його складові. Зроблено висновок, 
що страхування життя є важливим елементом соціального захисту населення, який має свої особливості порівнюючи 
з іншими видами страхування, а саме: не лише мінімізація страхових ризиків, а ще й заощадження та примноження 
коштів; страховим випадком може бути подія без ознак шкоди для застрахованої особи; страхова подія має статися 
обов’язково; страховик у будь-якому випадку здійснить виплату застрахованій особі у випадку дожиття до обумовле-
ного віку або ж у разі закінчення дії договору, або ж третій особі за умови смерті застрахованої особи. 

Ключові слова: страховий захист, система, особливості, особисте страхування, страхувуання життя.
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ОСОБЕННОСТИ СТРАХОВАНИЯ ЖИЗНИ НАСЕЛЕНИЯ

В статье обосновано важность страхования жизни и определено его место в системе социальной защиты 
населения. Проанализированы существующие научные и законодательные определения понятия «страхование жиз-
ни» и предложено собственное. Определены и охарактеризованы основные особенности страхования жизни и его 
составляющие. Сделан вывод, что страхование жизни является важным элементом социальной защиты населения, 
имеет свои особенности по сравнению с другими видами страхования, а семе: не только минимизация страховых 
рисков, но и сбережения и приумножения средств; страховым случаем может быть событие без признаков вреда 
для застрахованного лица; страховое событие должно произойти обязательно; страховщик в любом случае осуще-
ствит выплату застрахованному лицу в случае дожития до обусловленного возраста или при окончании действия 
договора, или третьему лицу в случае смерти застрахованного лица.

Ключевые слова: страховая защита, система, особенности, личное страхование, страхувуання жизни.
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PECULIARITIES OF POPULATION LIFE INSURANCE

The economic and social needs of society in many developed countries are being met by a financial instrument such 
as life insurance. Life insurance is an important element of social protection that solves state social problems and invests 
financial resources in the development of the state’s economy. It helps to get financial protection for the insured person in 
case of unexpected events, to secure the elderly people, to get education for the accumulated funds or to start own business, 
etc. Life insurance companies involved on insurance markets invest in the economy thereby supporting and developing the 
state’s economy. Today, life insurance is the most promising development for all types of insurance worldwide. The purpose 
of the article is to reveal the essence of the concept of life insurance, its features and components, as well as to determine the 
place of life insurance in the system of social protection of the population. To achieve this goal, the author used such methods 
and techniques as analysis and synthesis, establishing causal relationships of the processes and phenomena development, 
tabular and graphical methods. The author substantiates the importance of life insurance and determines its place in the 
system of social protection of the population. The main features of life insurance and its components have been identified and 
characterized. Existing scientific and legislative definitions of the “life insurance” concept have been analyzed. It is concluded 
that life insurance as an important element of social protection of the population has its peculiarities in comparison with 
other types of insurance, and therefore: not only minimizes insurance risks, but also savings and multiplication of funds; an 
insurance event may be an event without signs of harm to the insured person; an insurance event must be required; in any 
case, the insurer will make the payment to the insured person in the event of surviving to the stipulated age or at the end of 
the contract, or to a third party in the event of the death of the insured person.
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Постановка проблеми. Рівень життя та добробут громадян будь-якої держави є найважливішим кри-
терієм розвитку національної економіки. У розвинених державах світу забезпечити соціальну захище-
ність та впевненість у завтрашньому дні допомагає страхування життя. Цей вид особистого страхування 
зменшує негативні наслідки у випадку втрати доходу, який спричинений втратою працездатності застра-
хованої особи або смерті такої особи, яка була годувальником сім’ї, а також слугує накопиченням коштів 
на безбідну старість. Крім вищеперерахованого, цей вид страхування є надважливим інвестиційним ін-
струментом, який успішно функціює в усіх розвинених державах. Усе це дає підстави стверджувати, що 
розвиток вітчизняного страхування життя має важливе значення як для українських громадян, так і для 
української держави, а це потребує теоретичного обґрунтування поняття страхування життя, визначення 
його особливостей та місця в системі соціального захисту населення.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Вагомий внесок у дослідження страхування життя зробили 
такі науковці: В. Д. Базилевич [7], О. М. Залєтов [1], С. С. Осадець [8], О. А. Сич та Н. Р. Вольська [5], 
Т. І. Стецюк [6], О. І. Фарат [9] та ін. Проте недостатньо досліджено місце страхування життя в системі 
соціального захисту населення та його особливості. 

Мета і завдання дослідження. Мета статті полягає у розкритті сутності поняття страхування життя, ви-
значення місця страхування життя в системі соціального захисту населення, його складових та особливостей.

Виклад основного матеріалу. Економічні та соціальні потреби суспільства в багатьох розвинених 
державах світу задовольняються за допомогою такого фінансового інструмента як страхування життя. 
Страхування життя є важливим елементом соціального захисту, яке вирішує державні соціальні пробле-
ми та інвестує фінансові ресурси в розвиток економіки держави. Воно допомагає отримати фінансовий 
захист застрахованій особі у разі настання непередбачуваних подій, забезпечити свою старість, отримати 
освіту за накопичені кошти або ж відкрити власну справу тощо. Компанії зі страхування життя інвестують 
залучені у страхувальників кошти в економіку, чим підтримують і розвивають економіку держави. Сьо-
годні в усьому світі саме страхування життя є найперспективнішим для розвитку з усіх видів страхування.

Страхування життя, як зазначалось вище, є важливим елементом соціального захисту населення та 
займає в ньому вагоме місце (рис. 1). 
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Рис. 1. Місце страхування життя в системі соціального захисту населення

Джерело: розробка автора (доповнено за [2, с. 13]).
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Страхування життя буває трьох основних видів: страхування на випадок смерті, страхування на випа-
док дожиття і змішане страхування життя. Одним із видів страхування життя є страхування на випадок 
смерті. Страховим випадком є смерть застрахованої особи до закінчення дії договору страхування. На-
ступним видом є страхування на випадок дожиття застрахованої особи до закінчення дії договору та/або 
досягнення обумовленого віку. Страхові послуги на дожиття поділяють на дві групи: страхування капі-
талу (одна виплата в повному обсязі) та страхування рент (ануїтетів, пенсій), тобто регулярні періодичні 
виплати. Змішане страхування життя містить два і більше видів: дожиття, втрата застрахованим здоров’я 
внаслідок нещасного випадку та смерть застрахованого. 

Для теоретичного обґрунтування поняття страхування життя ми дослідили основні визначення цього 
поняття, що запропоновані на законодавчому рівні та в науковій літературі. Трактування страхування 
життя, що існують, відрізняються за змістом та обсягом. 

Так, Закон України “Про страхування” подає таке визначення: “страхування життя – вид особистого 
страхування, який передбачає обов’язок страховика здійснити страхову виплату згідно з договором стра-
хування у разі смерті застрахованої особи, а також, якщо це передбачено договором страхування, у разі 
дожиття застрахованої особи до закінчення строку дії договору страхування та (або) досягнення застрахо-
ваною особою визначеного договором віку” [3]. Визначення не повною мірою розкриває сутність поняття, 
тому що в ньому не йдеться про отримання коштів застрахованою особою у разі втрати працездатності. 
Більш ґрунтовно, уже згадуючи втрату працездатності і пенсійне забезпечення, визначалося досліджуване 
поняття в розпорядженні Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України “Про затвер-
дження характеристики та класифікаційних ознак видів добровільного страхування”: “страхування життя 
– вид страхування, за яким предметом договору страхування є майнові інтереси, що не суперечать закону, 
пов’язані з життям, здоров’ям, працездатністю та пенсійним забезпеченням застрахованої особи” [4].

Проаналізуємо визначення досліджуваного поняття в науковій літературі. В. Д. Базилевич подає таке 
трактування: “страхування життя у класичному розумінні передбачає захист майнових інтересів на 
випадок смерті застрахованого” [7]. Не можемо погодитись із запропонованим визначенням, тому що 
воно характеризує лише один із видів страхування життя – страхування на випадок сметрі, лишаючи поза 
увагою інші види. У своєму визначенні С. С. Осадець згадує два види страхування життя, додаючи до 
страхування на випадок смерті, ще й страхування на випадок дожиття: “страхування життя передбачає 
відповідальність страхової компанії в разі смерті страхувальника (застрахованого) під час дії договору 
страхування або дожиття до певного обумовленого в договорі строку” [8]. Не згадуючи видів страхуван-
ня життя, наводить своє визначення О. М. Залєтов, називаючи його в своєму дослідженні “убезпечення 
життя”: “убезпечення життя – діяльність страховика, яка направлена на матеріальне забезпечення у формі 
одноразової або періодично виплачуваної страхової суми певній фізичній особі (убезпеченому) або її ви-
годонабувачу за рахунок сплати (одноразово або періодично) страхових внесків та доходу від управління 
страховиком коштами страхових резервів” [1]. Ми погоджуємося з цим визначенням, зокрема з тим, що 
в разі страхування життя здійснюються одноразові або періодичні виплати і виплачують їх застрахованій 
особі або ж вигодонабувачу, але, на нашу думку, для кращого розуміння визначення доречно б було опи-
сати, у яких саме випадках здійснюються ці виплати. Більш точно розкриває суть досліджуваного поняття 
О. І. Фарат: “страхування життя – економічні відносини між надавачами і споживачами страхових послуг, 
у процесі реалізації яких в обмін на страхові премії останні отримують захист від фінансових наслідків 
настання одного або обох основних ризиків життя, а також, якщо це передбачено договором страхування, 
додаткового ризику життя” [9]. Проте, на нашу думку, для кращого усвідомлення призначення страху-
вання життя доречно було б конкретизувати, що автор розуміє під “основними ризиками життя” та під 
“додатковим ризиком життя”.

Кращому розумінню сутності поняття “страхування життя” сприятиме аналіз його функцій. Науковці 
виокремлюють загальні функції страхування життя, які є характерними для всіх галузей страхування (ри-
зикову, створення і використання страхових резервів, превентивну, інвестиційну) та спеціальні функції, 
притаманні лише для страхування життя (заощадження, кредитну). 

Ризикова функція проявляється через передачу страхувальником страховій компанії за певну плату 
матеріальної відповідальності за наслідки ризику смерті застрахованої особи або втрати працездатності 
такою особою. Функція створення та використання страхових резервів полягає у формуванні страхови-
ми компаніями зі страхування життя страхових фондів для їх перерозподілу в майбутньому на користь 
осіб, що постраждали внаслідок страхових випадків. Превентивна, або ж запобіжна функція забезпечує 
зниження страхового ризику за рахунок обмеження в договорі щодо виплат у разі самогубства, а також за 
страхових випадків, які відбулися в стані алкогольного, наркотичного та токсичного сп’яніння. Інвести-
ційна функція реалізується шляхом інвестування сформованих страхових резервів в економіку держави. 
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Функція заощадження полягає в тому, що компанії зі страхування життя зберігають та повертають 
кошти застрахованих осіб. Кредитна функція проявляється через те, що страхова компанія з коштів сфор-
мованих страхових резервів здійснює кредитування страхувальників у межах викупної суми за договором 
страхування життя [1; 5–9].

Страхування життя є важливим елементом соціального захисту населення і має свої особливості, що 
відокремлює його від інших видів страхування, оскільки допомагає застрахованій особі не лише мінімізу-
вати страхові ризики, а ще й заощадити та примножити власні кошти. Крім цього, важливою особливістю 
страхування життя є те, що страховим випадком може бути подія без ознак шкоди для застрахованої 
особи, тобто це суперечить всім визначенням страхового випадку. Варто згадати про таку особливість 
страхування життя – страхова подія має статися обов’язково (закінчення строку дії договору страхування 
життя). І це також не відповідає уявленням про страхову подію, яка повинна мати ознаки випадковості 
та ймовірності. Ще однією особливістю є те, що страховик в будь-якому випадку здійснить виплату за-
страхованій особі у разі дожиття до обумовленого віку або ж по закінченню дії договору чи третій особі у 
разі смерті застрахованої особи. Тобто застрахована особа має гарантію отримання коштів і страхування 
життя – єдиний з усіх видів страхування, який може це гарантувати.

Із перерахованих вище собливостей страхування життя можна зробити висновок щодо його беззапе-
речних переваг. Серед них доречно виділити такі: можливість отримання пенсії, яка буде додатковою до 
солідарної пенсії; страховий платіж в страхуванні життя в декілька разів менший ніж виплата, яку отри-
має застрахована особа; застрахована особа або вигодонабувач гарантовано отримує виплату страхової 
суми; у разі страхування життя є можливість отримання податкової знижки для застрахованої особи.

Проаналізувавши особливості страхування життя, законодавчі та наукові визначення поняття “страху-
вання життя”, функції, які воно виконує, пропонуємо власне визначення: «страхування життя – вид осо-
бистого страхування, який забезпечує одноразові або періодичні фінансові виплати застрахованій особі у 
разі закінчення дії договору, досягнення обумовленого віку або смерті, а також у разі хвороби або нещас-
ного випадку, що призвели до врати працездатності, відповідно до умов договору».

Висновки. Страхування життя є важливим елементом захисту населення від настання несприятли-
вих та непередбачуваних подій. Воно сприяє формуванню додаткових фінансових доходів застрахованої 
особи. Важливість страхування життя проявляється не лише на рівні конкретного користувача послуги, а 
й має суспільне та загальнодержавне значення. Це пояснюється тим, що сформовані компаніями зі стра-
хування життя страхові резерви є важливим джерелом зростання економіки держави, відтак набувають 
форми інвестиційних ресурсів. Тобто страхування життя забезпечує економіку інвестиційними коштами 
на довготерміновий період, а застрахованих осіб і страхові компанії – додатковими доходами. Крім цього, 
як важливий елемент соціального захисту населення страхування життя є своєрідним інструментом змен-
шення навантаження на державний бюджет. 

Аналізований вид страхування має такі особливості: не лише мінімізація страхових ризиків, а ще й 
заощадження та примноження коштів; страховим випадком може бути подія без ознак шкоди для застра-
хованої особи; страхова подія має статися обов’язково; страховик гарантовано здійснює виплату застра-
хованій особі або вигодонабувачу відповідно до умов договору. 
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БЮДЖЕТНЕ ФІНАНСУВАННЯ СОЦІАЛЬНИХ ФУНКЦІЙ ДЕРЖАВИ:  
СУТНІСТЬ, ЗНАЧЕННЯ ТА СКЛАДОВІ

У статті здійснено аналіз сутності, значення та складових бюджетного фінансування соціальних функцій дер-
жави. Здійснено детальний аналіз економічної, фінансової, філософської, довідникової літератури для встановлення 
змістового наповнення категорій «функція», «соціальна функція», «соціальна функція держави»; резюмовано норма-
тивно-правові акти, що регулюють процес бюджетного фінансування соціальної функції держави для конкретизації 
функцій цього процесу. Встановлено, що реалізація соціальних функцій держави передбачає використання в основ-
ному бюджетних і позабюджетних (державні фонди обов’язкового соціального страхування) джерел фінансуван-
ня. Бюджетне фінансування і бюджетний процес в Україні регламентуються положеннями Конституції України, 
Бюджетним кодексом, а також щорічним прийняттям закону України про Державний бюджет на відповідний рік, 
правовими актами місцевих представницьких органів влади про бюджети на черговий фінансовий рік.

Ключові слова: функція, соціальна функція, держава, бюджет, бюджетне фінансування, соціально-економічна 
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БЮДЖЕТНОЕ ФИНАНСИРОВАНИЕ СОЦИАЛЬНЫХ ФУНКЦИЙ ГОСУДАРСТВА: 
СУЩНОСТЬ, ЗНАЧЕНИЕ И СОСТАВЛЯЮЩИЕ

В статье проведен анализ сущности, значения и составляющих бюджетного финансирования социальных функ-
ций государства. Осуществлен подробный анализ экономической, финансовой, философской, справочной литера-
туры для установления содержательного наполнения категорий «функция», «социальная функция», «социальная 
функция государства»; резюмированы нормативно-правовые акты, регулирующие процесс бюджетного финанси-
рования социальной функции государства для конкретизации функций этого процесса. Установлено, что реализация 
социальных функций государства предусматривает использование в основном бюджетных и внебюджетных (госу-
дарственные фонды обязательного социального страхования) источников финансирования. Бюджетное финанси-
рование и бюджетный процесс в Украине регламентируются положениями Конституции Украины, Бюджетным 
кодексом, а также ежегодным принятием закона Украины о Государственном бюджете на соответствующий год, 
правовыми актами местных представительных органов власти о бюджетах на очередной финансовый год.

Ключевые слова: функция, социальная функция, государство, бюджет, бюджетное финансирование, социаль-
но-экономическая ситуация.
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The article analyzes the essence, significance and components of the budgetary funding of state’s social functions. A 
detailed analysis of the economic, financial, philosophical and reference literature books has been carried out in order to 
define the meaning of the categories “function”, “social function”, “social function of the state”. The normative legal acts 
regulating the process of budgetary funding of the social function of the state have been summarized in order to specify the 
functions of this process. It has been established that the implementation of the social functions of the state provides for the 
use of mainly budgetary and extra-budgetary (state funds of compulsory social insurance) sources of financing. Budgetary 
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representative bodies on budgets for the following financial year. It is summarized that for the majority of modern legal 
scholars, economists and financial experts it remains unchanged that the functions of the state should be understood as the 
main directions of the state activity, determined by its social purpose and there are tasks at every particular historical stage of 
the development of the country. The social function of the state should be understood as one of the main priorities of the state 
activity, aimed at moral and material support of the social sphere or vulnerable stratums of the population so that to meet 
specific needs and ensure a high quality of life of society through budgetary funding. In general, budgetary funding is based 
on certain principles and is characterized by specific forms and methods of providing funds. The principle, form and methods 
of budgetary funding are constituent elements of the system itself. They influence the effectiveness of the system functioning. 
First of all, an important role in the organization of a rational system of budgetary funding is played by the principles of 
financing. Among these principles, there are: obtaining the maximum effect at the lowest cost; providing the budgetary funds 
to the extent as the production and other indicators are fulfilled and taking into account the use of the previously provided 
appropriations; inconsistency of budgetary appropriations.

Key words: function, social function, state, budget, budgetary funding, social and economic situation.

Постановка проблеми. Реалізація соціальних функцій держави має безпосереднє відношення до 
суспільного добробуту людей, задоволення їх матеріальних, соціальних та інтелектуальних потреб, фор-
мування взаємної поваги і людської гідності, встановлення соціальної стабільності, соціального миру в 
суспільстві [1, с. 92]. Виконання соціальних функцій держави передбачає такі види діяльності: політику 
регулювання доходів, зайнятості, соціального забезпечення, політику в сферах освіти і охорони здоров’я, 
культури тощо. Мета реалізації соціальних функцій держави – підтримка і розвиток людини як найвищої 
цінності будь-якого суспільства [2].

Для ефективного розвитку соціальної інфраструктури населення головну роль відіграє підвищення 
якості життя, що є основною ознакою приросту економіки в країні та зміцненням соціальної стабільності 
в суспільстві. У соціально-орієнтованій ринковій економіці посилюється значення соціальної функції дер-
жави [5, с. 142]. З боку уряду і держави громадянам надаються соціально-правові гарантії для задоволення 
різних потреб життєдіяльності на рівні визначених соціальних норм [4, с. 15]. 

За статтею 3 Конституції України «права і свободи людини та їх гарантії визначають зміст і спрямова-
ність діяльності держави. Держава відповідає перед людиною за свою діяльність. Утвердження і забезпе-
чення прав і свобод людини є головним обов’язком держави» [8]. Такі завдання на етапі розвитку системи 
соціального захисту населення набувають актуальності для всіх країн світу. Функція соціального захисту 
населення використовує такі складові: соціальне забезпечення і соціальна допомога. 

Узагальнюючи, зазначимо, що такий підхід потребує перетворень соціальних функцій держави, але 
тут виникають протиріччя: з одного боку, держава має створювати робочі місця та комфортні умови праці 
задля самостійного вирішення населенням соціальних проблем, а з іншого – держава зобов`язана забез-
печити необхідною допомогою громадян, які не здатні підтримувати прожитковий мінімум. Отже, щоб 
досягти позитивних цілей соціального захисту населення, уряду потрібно ретельно відбирати, аналізувати 
та ефективно виконувати прийняті заходи соціальної політики. 

Практична реалізація моделі соціальної політики залежить від політичного устрою, рівня економічного 
розвитку, відносин власності, структури управління, культури, моралі, особливостей історії і традицій [9,  
с. 10]. Інша важлива особливість реалізації соціальних функцій держави полягає в тому, що вони переваж-
но мають справу з механізмом розподілу і споживання благ через державний бюджет. Отже, їх здійснення 
безпосередньо пов’язане з фінансово-бюджетною політикою, зокрема з податковою політикою держави 
[10, с. 66]. Однак під час реалізації соціальних функцій часто відбувається відрив мети від засобу. Так, 
відрив у часі і просторі податкової політики від реалізації соціальної функції, зокрема від політики бю-
джетного фінансування соціальних послуг (надання їх населенню безкоштовно або на пільгових умовах), 
створює «фінансову ілюзію» і нераціональне ставлення до споживання соціальних послуг [15, с. 7–8]. 
Іншими словами, у свідомості більшості громадян надання соціальних пільг сприймається поза зв’язком 
зі стягненням з них податків [14, с. 130]. Тому багато споживачів суспільних послуг підтримують заходи 
щодо збільшення обсягів фінансування соціальних програм, але як платники податків вони виступають 
проти будь-якого підвищення їх податкового тягаря.

Аналіз останніх досліджень та публікацій засвідчив актуальність обраної проблематики, адже нині 
низка провідних науковців (М. Бедринець [1], С. Бичков [2], Т. Канєва [5], Т. Коляда [6;7], Т. Сьомкі-
на [12], І. Януль [13] та ін.) звертається до тлумачення питання бюджетного фінансування соціальної 
функції держави. Водночас залишаються невирішеною проблема підвищення результативності бюджет-
них витрат і відпрацювання механізмів фінансування соціальних галузей, які забезпечують якість люд-
ського потенціалу і рівень престижності праці в цих сферах діяльності, що актуалізує проведення подаль-
ших наукових досліджень.
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Мета статті полягає у розкритті сутності, значення та елементів бюджетного фінансування соціаль-
них функцій держави та розробці пропозицій щодо їхнього уточнення в сучасних умовах соціально-еко-
номічного розвитку України. 

Для реалізації мети дослідження застосовано низку теоретичних методів, зокрема синтез, аналіз, уза-
гальнення, резюмування, індукція, дедукція та ін. Використання окреслених методів здійснювалося в 
процесі виконання завдань дослідження, серед яких: детальний аналіз економічної, фінансової, філософ-
ської, довідникової літератури для встановлення змістового наповнення категорій «функція», «соціальна 
функція», «соціальна функція держави»; резюмування нормативно-правових актів, що регулюють процес 
бюджетного фінансування соціальної функції держави для конкретизації функцій цього процесу та ін.

Виклад основного матеріалу. У сучасних умовах показники реалізації соціальних функцій держави 
можуть служити системою оцінки результатів економічної політики, що особливо важливо в кризових 
ситуаціях, наприклад, знання граничних величин соціальних показників для оцінки критичного рівня со-
ціальної напруженості і для прийняття своєчасних обґрунтованих рішень щодо запобігання соціально-
го вибуху [13]. Водночас важливо, що реалізація соціальних функцій як розподільна політика схильна 
до великого впливу людського фактору, а соціально-розподільні відносини залежать від сформованих 
в суспільстві уявлень про соціальну справедливість, від рівня розвитку трудової моралі і відношення до 
багатства та бідності тощо. Незважаючи на наявні напрацювання щодо трактувань сутності соціальної 
функції держави, нині в науковій літературі відсутня єдність поглядів на її тлумачення. Відтак доцільно 
розглянути етимологію категорій «функція» та «соціальна функція».

Учення про функції держави почало розвиватися в радянський період. Тоді поширилася ідея про те, 
що під функціями держави слід розуміти основні напрями діяльності, які відображають його соціальну 
сутність. На особливу увагу заслуговують дослідження Л. Каска, ще в радянські роки його цікавило пи-
тання протиставлення функцій класової держави функціям соціальної держави, оскільки це унеможлив-
лює створення науково обґрунтованого поняття функцій держави і їх класифікацію. Він вважав, що під 
функціями держави необхідно розуміти такі сторони змісту її діяльності, які характеризують класове і 
загальносоціальне призначення. 

Водночас в наукових колах отримала підтримку й ідея про те, що функції держави необхідно розгляда-
ти в тісному взаємозв’язку з її практичною діяльністю. Багато вчених почали співвідносити функції дер-
жави із соціальним призначенням, однак деякі представники юридичної науки не просто бачили взаємо-
зв’язок між цими поняттями, а розглядали їх як синоніми. На думку І. Самощенка [11], функція держави є 
«її соціальним призначення всередині і поза країни». Водночас була проведена кореляція між категоріями 
«функції держави», «завдання держави», «цілі держави».

Для більшості сучасних правознавців, економістів, фінансистів незмінним залишається те, що під 
функціями держави слід розуміти основні напрями діяльності держави, що визначаються її соціальним 
призначенням і є завданнями на кожному конкретному історичному етапі розвитку країни. Спираючись 
на те, що найбільш визнаним в сучасній теоретико-правовій науці є розуміння функцій держави як ос-
новних напрямків її діяльності, які залежать від цілей і завдань на кожному конкретному історичному 
етапі розвитку, у рамках цього дослідження під час розкриття питання про соціальну функцію держави 
вихідними позиціями будуть використовуватися такі постулати:

– функції держави – це основні напрямки діяльності держави, спрямовані на вирішення цілей і завдань, 
які ставить перед державою та чи та історична епоха;

– у функціях реалізується активна, практична діяльність держави;
– кожна функція має на меті те, заради чого і відбуваються певні дії з боку держави.
З урахуванням зазначених вище основних положень вважаємо, що саме ідея соціальної держави буде 

визначальною парадигмою людського розвитку в економіці ХХІ ст. У процесі розвитку необхідно зва-
жати, насамперед, на інтереси людини та орієнтувати економіку на більш ефективне задоволення потреб 
людини. Відтак поняття «соціальна держава» зв’язується з ідеєю соціальної справедливості і добробуту.

У контексті сказаного реалізація соціальних функцій постає в якості самостійного і рівноправного 
виду державної політики. Одночасно соціальна політика стає компонентом ринкової економіки, оскільки 
здійснювана економічна політика, яка спрямована на забезпечення економічного зростання і зайнято-
сті населення, є й найкращою соціальною політикою. За подібного сприйняття соціальної держави ство-
рюються передумови попередження соціальної напруженості. Історичний досвід свідчить про те, що в 
країнах зі слабким потенціалом громадянського суспільства відбувається різке соціальне розшарування 
населення, соціальна політика стає небезпечно непередбачуваною і формується середовище, що сприяє 
згортанню соціальних функцій держави. 
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Щодо трактування соціальної функції держави між науковцями триває дискусія. У літературі мож-
на натрапити на такі визначення зазначеної функції: «функція соціального захисту», «функція регулю-
вання міри праці і міри споживання», «соціальна функція», «функція забезпечення добробуту народу», 
«функція соціальних послуг» та ін. Попри це, більшість авторів погоджується з визначенням «соціальна 
функція». Отже, використання терміну соціальної функції держави як економічної категорії здійснюється 
у ширшому узагальненому значенні, що не може бути визнано доцільним [12, с. 66]. Вважаємо, що соці-
альну функцію держави слід розуміти як один з основних пріоритетів діяльності країни, цілеспрямовану 
на моральну і матеріальну підтримку соціальної сфери або вразливих верств населення для задоволення 
конкретних потреб та забезпечення якісного рівня життя суспільства за рахунок бюджетного фінансу-
вання. Однак держава не зобов’язана утримувати громадян, які здатні працювати за станом здоров`я, але 
водночас несе відповідальність за створення відповідних умов для отримання робочих місць.

Крім того, для збереження збалансованості бюджетних видатків на соціальний захист необхідно впро-
ваджувати щорічне проведення інвентаризацій усіх соціальних допомог, що надаються малозабезпеченим 
громадянам. Це дозволить уряду усунути розпорошеність бюджетних коштів і запровадити чіткий кон-
троль за отримувачами бюджетних послуг та обсягами їх надання [6, с.103-104]. Держава повинна чітко 
розподіляти свої обмежені ресурси на виконання конкретних базових функцій, не зводячи до мінімуму 
обсяг бюджетних видатків за напрямами, де участь держави необов’язкова або неефективна [7, с. 246].

Реалізація соціальних функцій держави передбачає використання в основному бюджетних і позабю-
джетних (державні фонди обов’язкового соціального страхування) джерел фінансування. Бюджетне фі-
нансування і бюджетний процес в Україні регламентуються положеннями Конституції України, Бюджет-
ним кодексом, а також щорічним прийняттям закону України про Державний бюджет на відповідний рік, 
правовими актами місцевих представницьких органів влади про бюджети на черговий фінансовий рік.

У Бюджетному кодексі України встановлюється, що бюджет – план формування та використання фі-
нансових ресурсів для забезпечення завдань і функцій, які здійснюються відповідно органами державної 
влади, органами місцевого самоврядування протягом бюджетного періоду [3].

Бюджетна система України – це сукупність державного бюджету та місцевих бюджетів, побудована з 
урахуванням економічних відносин, державного і адміністративно-територіальних устроїв і врегульована 
нормами права  (ст. 2) [3]. Бюджетний устрій – це побудова і організація бюджетів і бюджетної системи. 
Вітчизняна бюджетна система базується на принципах, які визначені у Бюджетному кодексі України.

Бюджетний процес – це регламентована нормами права діяльність державних органів і органів місце-
вого самоврядування зі складання і розгляду проектів бюджетів, затвердження та виконання бюджетів. 
Складовою бюджетного процесу є бюджетне регулювання, тобто процес розподілу доходів і перерозподі-
лу коштів між бюджетами різного рівня з метою вирівнювання доходної частини бюджетів до мінімально 
необхідного рівня [3].

Розподіл доходів між бюджетами відображає принципи побудови та організації бюджетної системи, 
де, насамперед, враховується необхідність створення фінансової бази для кожного органу державної вла-
ди та управління з метою виконання ними своїх обов’язків відповідно до програм економічного і соціаль-
ного розвитку територій.

Під час розподілу доходів між окремими бюджетами вирішуються завдання забезпечення:
– збалансованості доходів кожного бюджету;
– зацікавленості регіональних і місцевих органів влади і управління у виконанні планових надходжень 

загальнодержавних доходів і податків;
– рівномірності надходження доходів у бюджет для своєчасного фінансування всіх передбачених 

 заходів.
Бюджетне фінансування базується на певних принципах, характеризується специфічними формами і 

методами надання коштів. Принцип, форма і методи бюджетного фінансування є складовими самої систе-
ми, впливають на результативність її функціювання. Важливе значення в організації раціональної систе-
ми бюджетного фінансування мають, насамперед, принципи фінансування. Сюди належить:

– отримання максимального ефекту за мінімуму витрат. Бюджетні кошти повинні надаватися лише за 
умови забезпечення найбільшої результативності від їх використання (цей ефект може виражатися, з од-
ного боку, у вирішенні різних завдань соціально-економічного розвитку країни, а з іншого – у зворотному 
притоці до бюджету грошових коштів за рахунок зростання доходів одержувачів бюджетних асигнувань);

– надання бюджетних коштів у міру виконання виробничих та інших показників і з урахуванням ви-
користання раніше наданих асигнувань (залежність бюджетного фінансування від виконання показників 
дозволяє фінансовим органам здійснювати дієвий і ефективний контроль за діяльністю підприємств, орга-
нізацій та установ);
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– безповоротність бюджетних асигнувань (надання коштів без умови їх обов’язкового повернення в 
державний бюджет).

У сфері видатків бюджету досі мають місце суттєві недоліки: бюджетні кошти використовуються не-
достатньо ефективно, широко поширена практика нецільового витрачання бюджетних коштів. Бюджетні 
витрати не вирішують багатьох проблем соціальної політики. Очевидно, що бюджетне фінансування для 
ефективного розвитку соціального суспільства та економіки загалом займає провідне місце і потребує 
його оптимізації та реформування. 

Висновки. Підсумовуючи, зазначимо, що нині бюджетне фінансування соціальних функцій держави 
– це безповоротні, безоплатні та заплановані кошти держави та відповідних місцевих бюджетів, які розпо-
діляються для виконання загальнодержавних потреб і функцій органів місцевого самоврядування, а також 
фінансове забезпечення діяльності організацій соціально-культурної сфери, що реалізується через вико-
ристання бюджетних коштів на основі постійного контролю. Серед пріоритетів застосування грошових 
потоків у межах виконання соціальної функції держави виділяють, насамперед, підвищення заробітної 
плати бюджетників, грошового утримання військовослужбовців і співробітників правоохоронних орга-
нів, а також зростання життєвого рівня пенсіонерів з доведенням розміру соціальних пенсій до величини 
не нижче прожиткового мінімуму. Принципи здійснення бюджетного фінансування соціальних функцій 
держави відображені у Бюджетному кодексі України, напрями та пріоритети бюджетного фінансування 
відбиваються у законі України про Державний бюджет на поточний рік. 
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ДІЯЛЬНІСТЬ СТРАХОВИХ КОМПАНІЙ  
НА РИНКУ МЕДИЧНИХ СТРАХОВИХ ПОСЛУГ В УКРАЇНІ

Стаття присвячена аналізу діяльності найбільших страхових компаній, які надають послуги з медичного стра-
хування в Україні. Дослідження охопило період із 2014 до 1 півріччя 2019 рр. Оцінено рівень конкуренції на ринку 
медичних страхових послуг, використовуючи індекс Герфіндаля-Гіршмана. Розрахунки проведено за показниками 
страхових премій та страхових виплат окремо з кожної складової ринку медичних страхових послуг, а саме: безпе-
рервному страхуванню здоров’я, страхуванню медичних витрат, страхуванню здоров’я на випадок хвороби. Проа-
налізовано страхові компанії, які займають лідерські місця в рейтингу за показниками страхових премій, страхових 
виплат та рівнем виплат. Наведено порівняльну характеристику медичних страхових програм, які пропонують на-
селенню страхові компанії «Uniqa», «Провідна», «ARX», «Альфа Страхування», «ІНГО Україна».

Ключові слова: ринок медичних страхових послуг, страхові компанії, добровільне медичне страхування, індекс 
Герфіндаля-Гіршмана, програми медичного страхування.
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ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ СТРАХОВЫХ КОМПАНИЙ  
НА РЫНКЕ МЕДИЦИНСКИХ СТРАХОВЫХ УСЛУГ В УКРАИНЕ

Статья посвящена анализу деятельности крупнейших страховых компаний, которые предоставляют услуги по 
медицинскому страхованию в Украине. Временным рядом исследования был период с 2014 по 1 полугодие 2019 гг. 
Оценен уровень конкуренции на рынке медицинских страховых услуг используя индекс Герфиндаля-Гиршмана. Расче-
ты проведены по показателям страховых премий и страховых выплат, отдельно по каждой составляющей рынка 
медицинских страховых услуг, а именно: непрерывному страхованию здоровья, страхованию медицинских расходов, 
страхованию здоровья на случай болезни. Проанализированы страховые компании, которые занимают лидирующие 
места в рейтинге по показателям страховых премий, страховых выплат и уровню выплат. Приведена сравнитель-
ная характеристика медицинских страховых программ, которые предлагают для населения страховые компании 
«Uniqa», «Providna», «ARX», «Альфа Страхование», «INGO Украина».

Ключевые слова: рынок медицинских страховых услуг, страховые компании, добровольное медицинское страхо-
вание, индекс Герфиндаля-Гиршмана, программы медицинского страхования.
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ACTIVITY OF INSURANCE COMPANIES  
IN THE HEALTH INSURANCE SERVICES MARKET IN UKRAINE

The article analyzes the activities of highly rated insurance companies, which provide health insurance services in 
Ukraine. Time series study took place between 2014 and the first half of 2019. The quantitative dynamics of insurance 
companies tends to decrease. This is due to introduction of the order of the National Commission for the State Regulation 
of Financial Services Markets. This implies that by 2020 insurance companies must confirm their solvency by clearing out 
insurance portfolios of high-risk assets and forming an additional reserve of paying capacity, thus strong players remain in 
the market, and weak ones cease their activities.

The level of competition in the market for health insurance services has been estimated using the Herfindahl-Hirschman 
index. The calculations were carried out on the indicators of insurance premiums and insurance payments, separately for 
each component of the health insurance services market, namely: permanent health insurance, medical expenses insurance, 
health insurance in case of illness. It is noted that the calculation of the Herfindahl-Hirschman index in the insurance market 
as a whole does not provide optimal information about the level of competition, because it should be calculated for each 
segment of the insurance market, including the market for medical insurance services. In Ukraine, it is necessary to bring 
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domestic legislation in line with the European Union norms instead of relying on outdated norms that have been in force in 
the last century.

The analyzed insurance companies occupy leading positions in the ranking in terms of insurance premiums, insurance 
payments and the level of payments. It is worth mentioning that the insurance companies «Uniqa» and «Providna» are the 
most financially stable in the health insurance services market. The comparative characteristic of health insurance programs 
offered to the population by insurance companies «Uniqa», «Providna», «ARX», «Alfa Insurance», «INGO Ukraine» is given. 
It is found out that programs of these insurance companies are similar in terms of fullness of services, cooperation with some 
medical institutions, medical laboratories and pharmacies, so each client can choose a program that he can afford.

Key words: market for health insurance services, insurance companies, voluntary health insurance, Herfindahl–
Hirschman Index, health insurance programs.

Постановка проблеми. У період розвитку української економіки питання охорони здоров’я населення 
є актуальним. Теперішня система фінансування охорони здоров’я неефективна, українці не можуть отри-
мати якісну безкоштовну медичну допомогу в державних лікарняних закладах, хоча перші етапи медич-
ної реформи вже дали свої результати. Оскільки обов’язкове медичне страхування ще не впроваджено, 
доречно буде здійснювати дослідження за статистичними даними з добровільного медичного страхуван-
ня, тобто за даними діяльності страхових компаній.

Ринок медичних страхових послуг є одним із основних ринків фінансових послуг, який бере свій по-
чаток із дня проголошення незалежності України і розвивається до сьогоднішнього дня. Із кожним роком 
кількість гравців на ринку змінюється, тому необхідно дослідити причини цієї тенденції, проблеми, які 
гальмують розвиток ринку, та перспективи його подальшого розвитку.

Аналіз останніх досліджень та публікацій. Питанню дослідження ринку медичних страхових послуг 
у контексті діяльності страхових компаній присвячені теоретичні та практичні дослідження багатьох ві-
тчизняних науковців. Із точки зору нашого дослідження розглянемо деякі наукові праці. Л. Богріновцева 
(Кострач), Л. Рудь досліджують сучасний стан діяльності страховиків шляхом аналізу сучасного стану, 
особливостей оподаткування страхових компаній, проблем, які стримують розвиток ринку медичного 
страхування, та пропонують напрями оптимізації діяльності страховиків [1]. Л. Пархета аналізує сучас-
ний стан ринку послуг з добровільного медичного страхування за різними показниками, на основі про-
веденого аналізу розраховує коефіцієнти концентрації ринку та індекс Герфіндаля-Гіршмана за обсягом 
страхових премій та виплат для визначення рівня конкуренції між страховиками на ринку станом на 2016 
рік [2]. О. Гаманкова розглядає проблеми оцінки конкуренції на ринку страхових послуг за допомогою ви-
користання індексу Герфіндаля-Гіршмана та обґрунтовує необхідність подолання інформаційних вад до-
слідження ступеня монополізації страхового ринку [3]. Л. Шірінян, А. Шірінян систематизують підходи 
до розрахунку індексу Герфіндаля-Гіршмана та аналізу отриманих показників, а також висувають влас-
ний підхід [4]. Г. Панфілова, Л. Гала, Ю. Зайцева аналізують діяльність страховиків-лідерів на ринку до-
бровільного медичного страхування за різними критеріями (сумами страхових премій, страхових виплат, 
рівнем виплат) [5]. Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових 
послуг, публікує страхову статистику та робить розрахунок індексу Герфіндаля-Гіршмана для страхового 
ринку в цілому, не досліджуючи його окремі сегменти [6].

Проте, незважаючи на вагомі наукові дослідження, мало уваги приділяється розрахунку індексу Гер-
фіндаля-Гіршмана для страхових компаній, які здійснюють свою діяльність на ринку медичних страхових 
послуг, та аналізу страхових програм, які пропонують страхові компанії.

Мета і завдання дослідження. Метою статті є аналіз найбільших страхових компаній, які надають 
послуги з медичного страхування. Для досягнення мети були поставлені такі завдання: проаналізувати 
динаміку кількості страхових компаній, оцінити рівень конкуренції на ринку медичних страхових послуг 
шляхом розрахунку індексу Герфіндаля-Гіршмана, порівняти медичні страхові програми, які пропонують 
страховики, зробити аргументовані висновки щодо отриманих результатів дослідження.

Виклад основного матеріалу. Ринок страхових послуг за рівнем капіталізації залишається одним із 
найбільших небанківських фінансових ринків. Як частина ринку страхових послуг ринок медичних стра-
хових послуг перебуває на етапі свого розвитку. Добровільне медичне страхування з кожним роком наби-
рало все більшої популярності серед населення, допоки в Україні не впровадилося обов’язкове медичне 
страхування. Зменшення кількості страхових компаній на вітчизняному ринку страхових послуг, процес 
поглинання страхових компаній великими іноземними компаніями, прискорення концентрації страхового 
капіталу – усе ці фактори є характерним для процесу глобалізації. Але, незважаючи на це, існує багато 
чинників, які гальмують розвиток вітчизняного ринку страхових послуг [1, с. 137]. Проаналізуємо діяль-
ність страхових компаній більш детально.
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На рис. 1 відображена динаміка кількості страхових компаній в Україні за останні п’ять років. Ста-
ном на кінець червня 2019 року в Україні функціює 249 страхових компаній, із них 26, які займаються 
страхуванням життя; та 223, які займаються страхуванням, відмінним від страхування життя. За останні 
роки простежується тенденція до зменшення кількості страхових компаній. Порівняно з кінцем грудня 
2014 року відбулося зменшення на 133 страхові компанії (із них на 31 страхову компанію «life» та на 102 
страхові компанії «non-life») [6]. Це зменшення можна пояснити тим, що відповідно до розпорядження 
Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг №850 від 
07.06.2018 року «Про Положення про обов’язкові критерії і нормативи достатності капіталу та платоспро-
можності, ліквідності, прибутковості, якості активів та ризиковості операцій страховика», діючі страхові 
компанії до 2020 року повинні очистити свої портфелі від високоризикових активів та створити додат-
ковий запас платоспроможності. Найбільшим страховим компаніям це завдання буде під силу, а малим 
страховим компаніям – ні, тому вони поступово припиняють свою діяльність [7, с. 29].

Рис. 1. Динаміка кількості страхових компаній в Україні за 2014 – 1 півріччя 2019 рр.

Джерело: склала авторка на основі [6].

На сьогоднішній день в українському законодавстві немає критеріїв для опису конкуренції на ринку, 
тому для визначення рівня конкуренції на ринку страхових послуг застосовується індекс Герфіндаля-Гір-
шмана (HHI), який використовувався в антимонопольному законодавстві США з кінця XX століття. HHI 
розраховується як сума квадратів процентних часток кожного страховика на ринку. Критерії оцінки рівня 
конкуренції на ринку поділяються на три групи:

1) низько концентрований ринок, конкуренція висока (HHI<1000);
2) помірно концентрований ринок, конкуренція невисока, існує монополія (1000<HHI<1800);
3) високо концентрований ринок, конкуренція нерозвинена, існує олігополія (1800<HHI) [3, с. 71–72; 

4, с. 129–130].
Індекс Герфіндаля-Гіршмана в Україні розраховує Національна комісія, що здійснює державне регу-

лювання у сфері ринків фінансових послуг, за статистичними даними ринку страхових послуг в цілому без 
врахування його складових та спеціалізації страховиків. Такі обчислення дають лише приблизне уявлення 
про дотримання страховими компаніями вітчизняного антимонопольного законодавства та свідчать про 
абстрактне уявлення конкуренції між страховиками, оскільки для розрахунків використовують найбільші 
компанії (до 50 одиниць), а не загальну кількість. Цей підхід необхідно змінювати, беручи до уваги досвід 
країн Європейського Союзу, де обчислення HHI здійснюється за кожною складовою ринку страхових 
послуг (медичне страхування, авіаційне страхування, автотранспортне страхування тощо) [3, с. 72–73].

Для оцінки рівня конкуренції на ринку медичних страхових послуг доцільно робити розрахунки за 
кожною складовою ринку, а саме: безперервним страхуванням здоров’я, страхуванням медичних витрат 
та страхуванням здоров’я на випадок хвороби; та окремо за показниками страхових премій і страхових 
виплат. Адже статистичні дані та рейтинг страхових компаній відрізняються за кожною складовою ринку 
[2, с. 120]. Використовуючи статистичні дані ТОП-25 страхових компаній із сайту інформаційного агент-
ства «Форіншурер» [8], спочатку розрахуємо процентну частку кожного страховика на ринку медичних 
страхових послуг шляхом множення показника страхових премій або виплат по конкретному страховику 
на 100% та діленням отриманого добутку на суму страхових премій або виплат по всім досліджуваним 
страховикам. Як зазначалося вище, процентна частка визначається за показниками страхових премій і 
виплат окремо за кожною складовою ринку. Наступним кроком буде піднесення до квадрату процентних 
часток окремо по кожній страховій компанії та визначення суми квадратів процентних часток. Результати 
розрахунків внесено до табл. 1.
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Таблиця 1
Індекс Герфіндаля-Гіршмана по ринку медичних страхових послуг, розрахований  

за даними станом на 1 півріччя 2019 року
Складові ринку медичних страхових послуг Показники ринку медичних страхових послуг HHI

Безперервне страхування здоров’я
Страхові премії 864,98

Страхові виплати 875,43

Страхування медичних витрат
Страхові премії 1030,51

Страхові виплати 1327,62

Страхування здоров’я на випадок хвороби
Страхові премії 2412,69

Страхові виплати 2413,68

Джерело: розрахувала авторка на основі [2, с. 120-123; 8].

Аналізуючи табл. 1, можна сказати, що за складовою безперервного страхування здоров’я HHI, роз-
рахований за показниками страхових премій (864,98<1000) та виплат (875,43<1000), є низько концен-
трованим, тобто на ринку медичних страхових послуг існує висока конкуренція та пропорційна розпо-
діленість. HHI за складовою страхування здоров’я на випадок хвороби, розрахований за показниками 
страхових премій (1800<2412,69) та виплат (1800<2413,68), є високо концентрованим, тобто на ринку 
медичних страхових послуг конкуренція не розвинена, тобто існує олігополія. HHI за складовою страху-
вання медичних витрат, розрахований за показниками страхових премій (1000<1030,51<1800) та витрат 
(1000<1327,62<1800), є помірно концентрованим, тобто на ринку медичних страхових послуг існує неви-
сока конкуренція (монополія) страхових компаній.

Аналіз найбільших страхових компаній, які провадять свою діяльність на ринку медичних страхових 
послуг, доречно здійснювати за складовими ринку. Як бачимо на табл. 2, спільною рисою є те, що перші 
місця займають страхові компанії з іноземним капіталом, чим роблять ринок конкурентоспроможним 
завдяки ефективному управлінню страховим портфелем та розробці інноваційних страхових продуктів. 
Для вітчизняних страховиків медичне страхування залишається досить ризикованим видом страхування 
[9, с. 121].

У рейтингу (табл. 2) за кожною складовою ринку медичних страхових послуг порядок страхових ком-
паній, які займають лідерські позиції, істотно відрізняється. За показниками сум страхових премій та 
виплат по безперервному страхуванню здоров’я останні п’ять років лідирувала страхова компанія «Про-
відна». Статистичні дані за 1 півріччя 2019 року висувають на першу позицію страхову компанію «Uniqa», 
але, імовірно, до кінця року рейтинг може змінитися в сторону страхової компанії «Провідна». 2014 року 
страхова компанія «Uniqa» займала третє місце в рейтингу за безперервним страхуванням здоров’я (стра-
хові премії становили 113611 тис. грн., страхові виплати – 97102 тис. грн., рівень виплат – 85,5%), сьоме 
місце за страхуванням здоров’я на випадок хвороби (страхові премії становили 4604 тис. грн., страхові 
виплати – 3734 тис. грн., рівень виплат – 81,1%) та дев’яте місце за страхуванням медичних витрат (стра-
хові премії становили 10126 тис. грн., страхові виплати – 5367 тис. грн., рівень виплат – 53,0%). Порів-
нюючи з даними на кінець 2014 року, у першому півріччі 2019 року страхова компанія «Uniqa» зібрала за 
безперервним страхуванням здоров’я страхових премій на 206571,2 тис. грн. більше та здійснила страхові 
виплати на 81329,2 тис. грн. більше. Тому можна сказати, що за останні роки страхова компанія «Uniqa» 
стала більш фінансово стійкою на ринку медичних страхових послуг та збільшила рівень довіри населен-
ня до своїх послуг [8; 10].

Найбільш прийнятний рівень виплат для страхової компанії перебуває в інтервалі від 30% до 60%. 
Якщо відсоток менший, закрадається недовіра до такої страхової компанії, якщо більший, також постає 
питання, чому страхова компанія витрачає багато коштів на виплати і чи є вона фінансово стійкою [5,  
с. 23-–24]. За трьома складовими ринку медичних страхових послуг до страхових компаній з оптимальним 
рівнем виплат за 1 півріччя 2019 року можна зарахувати «Uniqa» (55,73% з безперервного страхування 
здоров’я та 37,1% зі страхування здоров’я на випадок хвороби), «Провідна» (52,03%), «ARX» (40,80%), 
«Європейське туристичне страхування» (44,29%) та «Країна» (30,6%). 
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Таблиця 2
ТОП-5 страхових компаній в Україні за складовими ринку медичних страхових послуг  

за 1 півріччя 2019 року
Місце 
у рей-
тингу

Страхова компанія
Країна, де знахо-

диться материнська 
компанія

Рік початку 
діяльності в 

Україні

Сума страхо-
вих премій, 

тис. грн.

Сума страхо-
вих виплат, 

тис. грн.

Рівень ви-
плат, %

Безперервне страхування здоров’я
1 Uniqa Австрія 1994 320182,2 178431,2 55,73
2 Провідна Нідерланди 1995 283552,7 147538,6 52,03
3 ARX Канада 1994 197270,0 80488,0 40,80
4 Альфа Страхування Люксембург 2000 161565,6 120562,4 74,62
5 ІНГО Україна Україна 2004 146154,2 90357,4 61,82

Страхування медичних витрат
1 PZU Україна Польща 1993 137719,4 34013,8 24,70

2 Європейське турис-
тичне страхування Німеччина 2006 96774,0 42860,0 44,29

3 Княжа Австрія 1997 85888,0 5167,5 6,02
4 ВУСО Україна 2001 59963,0 12566,1 20,96
5 ТАС СГ Україна 1998 40560,8 9131,2 22,51

Страхування здоров’я на випадок хвороби
1 Альфа Страхування Люксембург 2000 88318,1 624,4 0,7
2 Кредо Україна 1992 37693,9 298,9 0,8
3 Uniqa Австрія 1994 19207,6 7124,7 37,1
4 ВУСО Україна 2001 17209,2 4963,1 28,8
5 Країна Україна 1994 11549,8 3532,3 30,6

Джерело: склала авторка на основі [8; 10; 11, с. 86; офіційної інформації з сайтів страхових компаній].

Страхові компанії з кожним роком створюють нові страхові продукти, щоб бути більш конкуренто-
спроможними серед інших компаній на ринку. Послуги в програмах із добровільного медичного стра-
хування (безперервного страхування здоров’я), які пропонують страхові компанії, можна згрупува-
ти за основними категоріями: швидка та невідкладна допомога, амбулаторно-поліклінічна допомога, 
стоматологія. Страхова компанія «Uniqa» пропонує три види програм для фізичних осіб: «Стандарт»  
(від 24 грн./день), «Класика» (від 34 грн./день), «Престиж» (від 52 грн./день). Страхова компанія акцентує 
увагу клієнта на тому, із яким рівнем акредитації буде комерційна медична клініка, у якій він отримає 
медичну допомогу (наприклад, «Борис», «Добробут», «Оберіг») [12].

Страхова компанія «Провідна» пропонує програму «Медицина для кожного» за шістьма класа-
ми: «Стандарт» (страхова сума – 7000,00 грн.), «Стандарт +» (страхова сума – 15000,00 грн.), «Класік» 
(страхова сума – 25000,00 грн.), «Класік +» (страхова сума – 50000,00 грн.), «Еліт» (страхова сума –  
100000,00 грн.), «ВІП» (страхова сума – 150000,00 грн.). Надання послуг зі швидкої, невідкладної та ам-
булаторно-поліклінічної допомоги відбувається в державних та приватних лікувально-профілактичних 
закладах. Стоматологічна допомога надається тільки за класами «Еліт» та «ВІП» із лімітом у 800 грн. та 
2500 грн. відповідно [13].

Страхова компанія «ARX» (до 2019 року – «AXA Страхування») пропонує три види програм добро-
вільного медичного страхування: «Базова» (1080,00 грн./рік), «Стандарт» (2040,00 грн./рік), «Преміум» 
(2880,00 грн./рік). Надання медичних послуг відбувається в державних, відомчих та приватних медичних 
установах [14].

Страхова компанія «Альфа Страхування» пропонує шість видів програм: «Бажаний комфорт»  
(16700,00 грн./рік), «Преміум захист» (32200,00 грн./рік), «Екстрена допомога +» (1300,00 грн./рік), 
«Оптимальна підтримка +» (3599,00 грн./рік), «Гарантована безпека +» (4999,00 грн./рік), «Родинна тур-
бота» (8200,00 грн./рік). Стоматологічна допомога надається тільки за програмами «Бажаний комфорт» та 
«Преміум захист» із лімітом у 15000 грн. [15].

Страхова компанія «ІНГО Україна» пропонує п’ять видів програм: «Невідкладна допомога» (стра-
хова сума – 75000,00 грн.), «Соціальний» (страхова сума – 95000,00 грн.), «Комфорт» (страхова 
сума – 135000,00 грн.), «Комфорт +» (страхова сума – 165000,00 грн.), «Преміум» (страхова сума –  
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190000,00 грн.). Стоматологічна допомога надається за всіма зазначеними програмами з лімітом відпові-
дальності в розмірі 500-750 грн. [16].

Перелік лікувальних закладів, аптек та медичних лабораторій, із якими співпрацюють страхові компа-
нії, можна знайти на офіційних сайтах страхових компаній [12; 13; 14; 15; 16].

Таблиця 3
Порівняльна характеристика програм добровільного медичного страхування  

ТОП-5 страхових компаній за результатами 1 півріччя 2019 року

Страхова компанія Uniqa Провідна ARX Альфа Страху-
вання ІНГО Україна

Програма ДМС «Класика» «Стандарт +» «Стандарт» «Бажаний комфорт» «Соціальний»
Страхова сума, грн. 125000,00 15000,00 80000,00 250000,00 95000,00

Вартість полісу, грн. від 34 грн./день від 750 грн./
особу 2040,00 16700,00 грн./поліс немає даних

Вік застрахованих, 
років немає даних 18-60 18-65 дорослі 17-65

Швидка та невідклад-
на допомога + + + + +

Амбулаторно-поліклі-
нічна допомога + + + + +

Медикаментозне 
забезпечення

100% при екстре-
ній госпіталізації

100% при 
невідкладному 
стаціонарному 

лікуванні

100% при 
невідкладній 

допомозі

ліміт в межах стра-
хової суми

ліміт 3000,00 грн. 
з франшизою 20%

Ліміт на екстрену 
стоматологію, грн. до 1000,00 не фінансується не фінансується 15000,00 500,00

Джерело: склала авторка на основі [12; 13; 14; 15; 16; 17, с. 723].

Аналізуючи табл. 3 та інформацію з офіційних сайтів страхових компаній, можна сказати, що програ-
ми є схожими за наповненістю послугами, співпрацею з одними лікувально-профілактичними закладами, 
аптеками та медичними лабораторіями. Ціни на поліс та послуги різняться залежно від класу програми. 
Що дорожчий поліс, то більше медичних страхових послуг та вищу категорію лікувальних закладів він 
охоплює. Страхові компанії намагаються завоювати довіру клієнтів за допомогою інновацій на ринку 
медичних страхових послуг, а саме: телемедична консультація, медичний асистанс у режимі 24/7, викори-
стання мобільних додатків для оформлення страхових полісів тощо [17, с. 722–723].

Висновки. Отже, аналіз діяльності страхових компаній на вітчизняному ринку медичних страхових 
послуг засвідчив, що динаміка кількості страхових компаній має тенденцію до зменшення. Це пояснюєть-
ся тим, що у зв’язку з веденням розпорядження Нацкомфінпослуг страхові компанії повинні підтвердити 
свою фінансову стійкість, тому сильні гравці залишаються на ринку, а слабкі – припиняють діяльність. 

Розрахунок Нацкомфінпослуг індексу Герфіндаля-Гіршмана загалом по ринку страхових послуг не 
дає оптимальної інформації про рівень конкуренції. ННІ повинен обчислюватися за кожним сегментом 
страхового ринку, зокрема по ринку медичних страхових послуг. Розрахунки HHI за кожною складовою 
ринку медичних страхових послуг та окремо за показниками страхових премій і виплат засвідчили, що за 
складовою безперервного страхування здоров’я на ринку існує висока конкуренція, за складовою стра-
хування здоров’я на випадок хвороби – невисока конкуренція (монополія) та за складовою страхування 
медичних витрат конкуренція не розвинена (олігополія). Найбільшими страховими компаніями, які за-
ймають лідерські позиції у рейтингу за показниками страхових премій та страхових виплат, станом на 
кінець червня 2019 року є «Uniqa», «Провідна», «ARX», «Альфа Страхування», «ІНГО Україна».

Проаналізувавши програми добровільного медичного страхування, які пропонують найбільші страхо-
ві компанії на українському ринку медичних страхових послуг, можна сказати, що кожен клас програм 
є схожим за наповненістю послугами, переліком лікувально-профілактичних закладів, цінами за поліс. 
Кожен клієнт може обрати собі програму, яка йому по кишені. Перспективним напрямом розвитку ринку 
медичних страхових послуг буде наступний етап медичної реформи – упровадження обов’язкового ме-
дичного страхування.

Література:
1. Кострач Л. М., Рудь Л. О. Тенденції розвитку страхових компаній в Україні. Збірник наукових праць Наці-

онального університету державної податкової служби України. 2015. №2. С. 135–153.



ISSN 2311-5149 
ФІНАНСИ, ГРОШОВИЙ ОБІГ ТА КРЕДИТ

© О. О. Лісовська

Наукові записки Національного університету «Острозька акаде мія», серія «Економіка», № 15(43), грудень, 2019 р. 119

2. Пархета Л. В. Медичне страхування та його роль у фінансовому забезпеченні системи охорони здоров’я 
в Україні : дис. … канд. екон. наук : 08.00.08 / ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені 
Вадима Гетьмана». Київ, 2018. 248 с.

3. Гаманкова О. О. Інформаційні вади дослідження ступеня монополізації ринку страхових послуг України. 
Ринок цінних паперів України: вісник Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку. 2009. № 5–6.  
С. 69-74.

4. Шірінян Л. В., Шірінян А. С. Нова методологія комплексної оцінки конкурентоспроможності ринку 
страхових послуг України: фактори масштабу і суперництва, тенденції та порівняння. Облік і фінанси. 2019.  
№ 1(83). С. 114-138. DOI: https://doi.org/10.33146/2307-9878-2019-1(83)-114-138.

5. Panfilova H., Hala L., Zaytzeva Yu. L. Analysis of problems and prospects of development of voluntary medical 
insurance in Ukraine. Journal of Advanced Pharmacy Education & Research. 2019. Vol. 9. Issue 1. P. 17–26.

6. Інформація про стан і розвиток страхового ринку України. Офіційний сайт Національної комісії, що здійс-
нює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг. URL: https://www.nfp.gov.ua/ua/Informatsiia-pro-
stan-i-rozvytok-strakhovoho-rynku-Ukrainy.html (дата звернення: 29.09.2019).

7. Фесенко Н. В., Яремченко Л. М. Стан та перспективи функціонування страхового ринку України в умовах 
глобалізації. Економіка та держава. 2019. № 8. С. 28–34. DOI: 10.32702/2306-6806.2019.8.28.

8. Рейтинг страхових компаній України. Сайт інформаційного агентства «Форіншурер». URL: https://
forinsurer.com/ratings/nonlife/ (дата звернення: 29.09.2019).

9. Летняк С. П. Стан і перспективи розвитку ринку страхування життя в Україні. Наукові записки Національ-
ного університету «Острозька академія». Серія «Економіка». 2019. № 12(40). С. 119–123. DOI: 10.25264/2311-
5149-2019-12(40)-119-123.

10. Журнал «Insurance TOP». Сайт інформаційного агентства «Форіншурер». 2019. № 3(67). URL: https://
forinsurer.com/insurancetop_67 (дата звернення: 29.09.2019).

11. Zhuravleva N. M., Senkevich B. A. Market of life insurance of Ukraine: state, problems and prospects. 
Economics: time realities. 2017. No 4(32). P. 85-92.

12. Медичне страхування (ДМС). Офіційний сайт страхової компанії «Uniqa». URL: https://uniqa.ua/private/
life/zdorove/ (дата звернення: 29.09.2019).

13. Медицина для кожного. Офіційний сайт страхової компанії «Провідна». URL: https://providna.ua/retail/
medicina-dlya-kozhnogo (дата звернення: 29.09.2019).

14. Договір добровільного медичного страхування (приєднання). Офіційний сайт страхової компанії 
«ARX». URL: https://arx.com.ua/uploads/offer_dms_retail_arx_z_21.06.2019.pdf (дата звернення: 29.09.2019).

15. Добровільне медичне страхування. Офіційний сайт страхової компанії «Альфа Страхування». URL: 
https://alfaic.ua/product/strahovanie-zdorovya/dms# (дата звернення: 29.09.2019).

16. Програми добровільного медичного страхування. Офіційний сайт страхової компанії «ІНГО Україна». 
URL: http://www.ingo.ua/ua/voluntary-health-insurance/dms (дата звернення: 29.09.2019).

17. Костенко Т. А., Стоколюк В. В., Заволока Л. О. Стан та перспективи розвитку медичного страхування в 
Україні з урахуванням іноземного досвіду. Молодий вчений. 2018. № 5(57). С. 721–725.



ISSN 2311-5149 
ФІНАНСИ, ГРОШОВИЙ ОБІГ ТА КРЕДИТ

© Л. В. Мельник

Наукові записки Національного університету «Острозька акаде мія», серія «Економіка», № 15(43), грудень, 2019 р.120

УДК: 336.77:332.2

JEL-класифікація: Q14
Мельник Леонід Васильович,

кандидат економічних наук, доцент, завідувач кафедри фінансів і економіки природокористування
Національний університет водного господарства та природокористування

СИСТЕМНІ РИЗИКИ ІПОТЕЧНОГО КРЕДИТУВАННЯ АГРАРНОЇ СФЕРИ:  
ОЦІНКА ТА ШЛЯХИ ЗНИЖЕННЯ

У статті побудовано матрицю методів оцінки ризик-факторів ресурсного потенціалу іпотечного кредитуван-
ня в галузі аграрного виробництва. Здійснено оцінку ризику ліквідності кредитора за допомогою проксі-показника. 
Проаналізовано кредитні ризики, що виникають під час кредитування аграрної галузі. Розроблено алгоритм ухва-
лення рішень кредитором щодо застосування методів та інструментів ризик-менеджменту. Побудовано модель 
функційної взаємодії інститутів управління ризиками в іпотечній системі. Запропоновано впровадити в інститу-
ційну структуру вітчизняної іпотечної системи Державну іпотечну агенцію.

Ключові слова: ризики іпотечного кредитування, кредитні ризики, ресурсний потенціал, земельно-іпотечне кре-
дитування. 
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СИСТЕМНЫЕ РИСКИ ИПОТЕЧНОГО КРЕДИТОВАНИЯ АГРАРНОЙ СФЕРЫ: 
ОЦЕНКА И ПУТИ СНИЖЕНИЯ

В статье построено матрицу методов оценки факторов рисков ресурсного потенциала ипотечного кредитова-
ния в сфере аграрного производства. Проведена оценка рисков ликвидности кредитора с помощью прокси-показате-
ля. Проанализированы кредитные риски, возникающие при кредитовании аграрной отрасли. Разработан алгоритм 
принятия решений кредитором по применению методов и инструментов риск-менеджмента. Построена модель 
функционального взаимодействия институтов управления рисками в ипотечной системе. Предложено внедрить в 
институциональную структуру отечественной ипотечной системы Государственное ипотечное агентство.

Ключевые слова: риски ипотечного кредитования, кредитные риски, ресурсный потенциал, земельно-ипотечное 
кредитование.
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SYSTEM RISKS OF MORTGAGE LENDING IN AGRARIAN SPHERE:  
ASSESSMENT AND WAYS TO REDUCE

The multicomponent structure of the agricultural mortgage lending resource potential causes the complexity of quantitative 
and qualitative assessment of the risks that may arise in the system.

The purpose of this work is to assess the systemic risks to the lender arising from the mortgage lending to agriculture and 
to determine the directions of their minimization.

The methods of quantitative and qualitative economic risks level assessment in mortgage lending have been applied 
in the article: statistical method; rating method; method of analogies; decision tree method; sensitivity analysis; method 
of expert assessments; analytical method. A matrix of methods for assessing the risk factors of the resource potential of 
mortgage lending in the field of agricultural production has been constructed. The internal risks of the mortgage lending 
system have been determined depending on the subject of the credit relations: risks of the lender; borrower’s risks; risks of 
intermediaries; risks of investors. The lender’s liquidity risk has been assessed using the liquidity risk proxy. The credit risks 
in the agrarian industry and in the banking system of Ukraine have been analyzed. The algorithm of decision making by the 
lender on the application of methods and tools of risk management has been developed. A model of functional interaction of 
risk management institutes in the mortgage system has been developed. It has been proposed to introduce the State Mortgage 
Agency into the institutional structure of the domestic mortgage system. The functional responsibilities of the State Mortgage 
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Agency have been defined: completing mortgage-backed securities portfolios, their implementation and support. Benefits of 
the mortgage agency functioning have been substantiated: reduction of risks of creditors by transfer of mortgage pools to 
the state agency and investors by carrying out transactions with the insured mortgage securities in the stock market. The 
necessity of proper legislative support for the functioning of the State Mortgage Agency has been emphasized.

Key words: mortgage lending risks, credit risks, resource potential, land mortgage lending.

Постановка проблеми. Сфера аграрного виробництва є системою з підвищеним ризиком діяльно-
сті, що своєю чергою значно підвищує ризиковість іпотечного кредитування суб’єктів сільського госпо-
дарства. Багатокомпонентна структура ресурсного потенціалу іпотечного кредитування аграрної сфери 
зумовлює складність кількісної та якісної оцінки ризиків, що можуть виникати в системі та спричиняти 
відхилення фактично досягнутих результатів від очікуваних. Враховуючи те, що конструктивні зміни в 
сільському господарстві потребують суттєвих фінансових вливань, вважаємо за потрібне у своєму дослі-
дженні об’єктивно оцінити ризики, що виникають під час іпотечного кредитування суб’єктів господарю-
вання, та визначити напрями їх зниження.

Аналіз останніх досліджень та публікацій. Дослідженню теоретико-методологічних основ управління 
та оцінки ризиків іпотечного кредитування галузей економіки присвячені праці М. Балджи, В. Борисова, 
В. Безугла, Н. Бурчак, О. Гудзь, А. Кім, Г. Марковіц, Ф. Найт, Г. Нємченко, М. Одінцов, Н. О. Петрова,  
К. Редхед, О. Томілін, В. Юрчишин та багатьох інших. Відзначаючи вагомість наукових праць цих ав-
торів, слід зазначити, що питання оцінки системних ризиків іпотечного кредитування в аграрній сфері 
потребує подальшого дослідження та вирішення.

Мета і завдання дослідження. Метою роботи є оцінка системних ризиків позикодавця, що виникають 
під час іпотечного кредитування сільського господарства, та визначення напрямів їх мінімізації.

Виклад основного матеріалу. Ризикові фактори виникають у кожному із складових ресурсного по-
тенціалу: інвестиційному, заставному, фінансовому, регуляторному та інституційному, перетікають з 
макрорівня на мікрорівень і навпаки та становлять єдине ціле, де кожен ризик впливає на всю систему в 
цілому, водночас і система чинить вплив на кожен ризиковий фактор.

Своєю чергою будь-які ризики, що виникають в іпотечній системі, суттєво впливають на параметри 
кредитування, визначають рівень відсоткових ставок за кредитами під заставу нерухомого майна, розміри 
кредиту, обсяг першого внеску, терміни погашення заборгованості тощо. 

Сучасна економічна література вирізняє такі методи кількісної та якісної оцінки рівня економічних 
ризиків [1; 2; 3]: статистичний метод; рейтинговий метод; метод аналогій; метод дерева рішень; аналіз 
чутливості; метод експертних оцінок; аналітичний метод (метод коригування норми дисконту, метод до-
стовірних еквівалентів, метод побудови сценаріїв). 

На етапі вибору методу оцінки ризиків, що діють у сфері ресурсного потенціалу іпотечного кредиту-
вання сільського господарства, варто зосередити увагу на наявності та доступності інформації для аналізу 
ризиків щодо кожного з компонентів ресурсного потенціалу. Під час дослідження ризик-полів реалізації 
ресурсного потенціалу іпотечного кредитування в аграрній галузі автор здійснив відбір якісних та кіль-
кісних методів оцінки ризиків для кожного з компонентів потенціалу. Результати досліджень наведені у 
табл. 1.

Таблиця 1
Матриця методів оцінки ризик-факторів ресурсного потенціалу іпотечного кредитування  

в галузі аграрного виробництва

Методи аналізу ризиків
Компоненти ресурсного потенціалу

Заставний Інвестиційний Регуляторний Фінансовий Інституційний

статистичний метод + + + +
метод, що базується на визначенні 
NPV + + +

метод експертних оцінок + +
метод аналогій +
метод побудови сценаріїв +
аналіз чутливості +
метод побудови «дерева рішень» +

Складено автором 

Доцільність використання вищезазначених методів оцінки ризиків ґрунтується на природі походження 
компонентів ресурсного потенціалу іпотечного кредитування – фінансово-кредитній та соціально-еколо-
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гічній, що визначає набір характеристик та показників, які відображають ступінь розвитку ресурсного 
компоненту. Багатогранний характер ресурсного потенціалу іпотечного кредитування призводить до не-
можливості використання лише одного методу оцінки ризиків цього явища, зумовлюючи необхідність 
синтезувати наявний в економічній науці методичний інструментарій. 

Залежно від суб’єкта кредитних відносин внутрішні ризики системи іпотечного кредитування аграр-
ного виробництва поділяють на ризики позикодавця; ризики позичальника; ризики посередників; ризики 
інвесторів. Україна як країна, що розвивається, перебуває у сфері впливу глобальних внутрішніх та зов-
нішньоекономічних течій та настроїв. Проблемна економіка породжує ланцюгові реакції, що розповсю-
джуються на всі сфери життя і діяльності держави та її суб’єктів. На основі Оцінки ризиків банківської 
системи країни 2017 року, опублікованої компанією Standard & Poor’s, ризики української банківської 
системи залишаються одними з найвищих у світовому масштабі через нестабільну політичну та еконо-
мічну ситуацію в країні [4, с. 23]. У зв’язку з цим значної уваги в процесі оцінки системних ризиків ре-
сурсного потенціалу іпотечного кредитування аграрної сфери потребує аналіз ризиків кредитора, зокрема 
ризиків ліквідності та кредитних ризиків. 

Ризик ліквідності пов’язаний із імовірністю втрати банком здатності задовольняти власні потреби у 
високоліквідних активах. Оцінку ризику ліквідності кредитора, на нашу думку, доцільно здійснювати за 
допомогою проксі-показника ризику ліквідності, що визначається як відношення зміни ліквідних активів 
банку (готівка, інші активи, які банк може швидко перетворити на готівкові кошти) протягом періоду до 
обсягу активів банківської установи, узятих на початок періоду [5]:

RL = ∆LAi / TAi-1 ,      (1)
де RL – ризик ліквідності кредитора, 
∆LAi – зміна ліквідних активів банку за досліджуваний період (liquid assets), 
TAi-1 – вартість загальних активів на початок досліджуваного періоду (total assets).
Додатне значення проксі-показника свідчить про позитивну динаміку ліквідних активів банку, від’єм-

не – про брак готівки та активів, прирівняних до готівкових, що зумовлює дефіцит ліквідності. 
Дані дослідження (табл. 2) свідчать про дефіцит ліквідності банків України станом на початок 2016 

року. Протягом 2017 року також відзначався брак ліквідності кредиторів – на початку другого та третього 
кварталів 2017 року проксі-показник ризику ліквідності набував від’ємного значення, проте станом на 1 
січня 2018 року ситуація мала позитивну динаміку, що пов’язано з нарощенням вітчизняними банками 
обсягів готівкових коштів та коштів на рахунках, а також ліквідних цінних паперів з метою підвищення 
ступеня власної фінансової стабільності. 

Таблиця 2
Оцінка ризику ліквідності кредитора

Показник/Дата 01.01.
2015

01.01.
2016

01.01.
2017

01.04.
2017

01.07.
2017

01.10.
2017

01.01.
2018

Чисті активи 1316,85 1254,39 1256,3 1266,03 1237,92 1280,71 1336,36
Видані кредити 1006,36 965,09 1005,92 985,57 972,78 992,06 1042,8
Високоліквідні активи 155,64 191,26 199,5 202,57 214,49 214,92 178,55
Проксі-показник ризику 
ліквідності кредитора – -0,0043 0,0391 -0,0138 -0,0007 0,0159 0,0112

Розраховано автором за даними [6].

Кредитний ризик є одним із вагомих ризик-факторів процесу формування та використання ресурсного 
потенціалу іпотечного кредитування аграріїв. Його сутність полягає у можливості повного або часткового 
невиконання позичальником договірних зобов’язань, тобто ризик неповернення наданого кредиту, що 
обтяжує фінансову стійкість кредитора. Цей індикатор сигналізує про ймовірність настання банкрутства 
установи-кредитора за умов, коли кількість неповернених позик трансформується у кризову хвилю, що 
супроводжується знеціненням кредитних активів, відтоком коштів, дестабілізацією банківської системи 
та завершується дефолтом. 

Величина кредитного ризику визначається як відношення непрацюючих кредитів до загального обсягу 
виданих кредитів банківською системою України:

RC = NPLs / TL,      (2)
де RC – рівень кредитного ризику, 
NPLs – обсяг непрацюючих кредитів в банківській системі (nonperforming loans), 
TL – загальний обсяг виданих кредитів (total loans).
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Постановою № 351 від 30.06.2016 р. Правління Національного банку України введене в дію «Положен-
ня про визначення банками України розміру кредитного ризику за активними банківськими операціями», 
згідно з яким кожна банківська установа повинна визначати величину кредитного ризику відповідно до 
наведеної в положенні методики. У цьому документі наведені вдосконалені підходи до оцінки очікува-
них втрат від кредитного ризику, що ґрунтується на Базельських принципах банківського нагляду, згідно 
з якими під час розрахунку величини очікуваних збитків застосовується трикомпонентна формула, що 
враховує ймовірність дефолту боржника (PD – probability of default), рівень втрат в разі дефолту (LGD 
– loss given default) та борг за активом (EAD - exposure at default) [6]. 

Згідно з вимогами положення банк повинен класифікувати контрагентів та боржників за 5 класами з 
урахуванням таких критеріїв:

1) фінансової стійкості юридичної особи – боржника за кредитом під інвестиційний проект;
2) умов, що впливають/можуть вплинути на реалізацію інвестиційного проекту;
3) характеристик інвестиційного проекту;
4) характеристик ініціатора інвестиційного проекту;
5) умов, що забезпечують реалізацію інвестиційного проекту [7].
У разі наявності у банку інформації щодо дефолту боржника-фізичної особи в інших банках банк-кре-

дитор повинен класифікувати такого боржника за найгіршим класом. У випадку, коли в Кредитному реє-
стрі є інформація про дефолт або високу ймовірність дефолту боржника-юридичної особи в інших банках, 
банк-кредитор має понижувати клас такого боржника до найгіршого [6].

Для цілей аналізу кредитного ризику у сфері іпотечного кредитування аграріїв в ресурсному аспекті 
ми використали дані з наданих сільському господарству кредитів у національній та іноземній валютах та 
інформацію про непрацюючі кредити. Отримані результати щодо рівня кредитного ризику по сільсько-
господарській галузі та в цілому по Україні за 8 місяців 2019 року наведено на рис. 1.

Отже, протягом заданого періоду рівень кредитного ризику сільськогосподарської галузі знизився з 
20,7 % до 13,4 %. Водночас варто зазначити, що темпи зниження залишків коштів по непрацюючих креди-
тах за досліджуваний період значно перевищували темпи зниження залишків коштів по виданих аграріям 
кредитах, що і зумовило зниження кредитного ризику галузі. 
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Рис. 1. Порівняльна динаміка обсягів кредитування та кредитного ризику в аграрній галузі  
та в цілому по Україні в січні-серпні 2019 року

Складено автором за даними [6]

Така динаміка є результатом стабілізаційної політики банків, проведених заходів щодо реструктуриза-
ції заборгованості суб’єктів сільськогосподарського виробництва, а також заходів з державної підтримки 
аграріїв, що спричинило підвищення ефективності використання кредитних ресурсів. Ситуація в Україні 
в цілому негативно відрізняється від аграрної сфери: кредитний ризик в загальному на початок 2019 року 
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становив 56,1 %, а за 8 місяців знизився лише на 3 в. п., причому різниця між темпами зниження залишків 
коштів по кредитах загалом та непрацюючих кредитах є не значною. 

Методологія управління кредитними ризиками у сфері іпотечного кредитування аграріїв представлена 
набором інструментів та організаційних заходів, направлених на досягнення мети, яку запланував креди-
тор. Антиризикова діяльність може бути спрямована на зниження, уникнення, передачу та прийняття кре-
дитного ризику. Проаналізувавши дані щодо кредитної ситуації у сфері сільськогосподарського вироб-
ництва, інформацію про рівень кредитного ризику в галузі та економічні вчення про методи управління 
ризиком, ми розробили принциповий алгоритм ухвалення рішень кредитором щодо застосування методів 
та інструментів ризик-менеджменту (рис.2). 
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Рис. 2. Алгоритмічна модель вибору методу управління ризиком залежно  
від цільового напрямку ризик-менеджменту

Розроблено автором



ISSN 2311-5149
ФІНАНСИ, ГРОШОВИЙ ОБІГ ТА КРЕДИТ

© Л. В. Мельник

Наукові записки Національного університету «Острозька акаде мія», серія «Економіка», № 15(43), грудень, 2019 р. 125

У процесі іпотечного кредитування в аграрній сфері важливим етапом є обов’язкове страхування влас-
не об’єкта застави, а також права власності на заставлене майно (титульне страхування). Страхування в 
іпотечному кредитуванні є дієвим методом управління ризиками, направленим на зменшення ризиків як 
кредитора, так і позичальника від майнових втрат унаслідок знецінення об’єктів застави, а також є гаран-
тією своєчасного та повномірного відшкодування збитків, пов’язаних із настанням страхових випадків.

Під час формування та використання ресурсного потенціалу іпотечного кредитування у сфері інтере-
сів інвестора існує ризик ліквідності іпотечних деривативів на вторинному фондовому ринку. Потреба у 
рефінансуванні кредитів спонукає кредитора виходити на ринок цінних паперів, забезпечених іпотечними 
кредитами. Емісія іпотечних облігацій пов’язана з виникненням ризиків, що у випадку емісії класичних 
облігацій лягають на кредитора, а в разі випуску облігацій з іпотечним покриттям ризик переходить до 
інвестора.  

Позичальник 

Кредитор Страхова компанія 

➢ страхування заставного майна 
➢ страхування права власності на 
заставне майно 

Інвестор 
Державна іпотечна агенція 

політика управління системними 
ризиками 

стратегічний 
рівень  

тактичний 
рівень 

✓ участь у формуванні нормативно-правової бази щодо іпотечного 
кредитування аграрної сфери; 
✓ комплексний моніторинг фондового ринку; 
✓ сек’юритизація та формування портфелів іпотечних облігацій; 
✓ забезпечення супроводу портфелів іпотечних облігацій; 
✓ оперативне управління іпотечними кредитами та похідними цінними 

паперами; 
✓ хеджування ризиків із використанням методів структурного 

балансування, дюрації, геп-менеджменту, укладання форвардних та 
ф’ючерсних контрактів, опціонів та своп-контрактів залежно від домінуючих 
ризик-факторів в конкретний момент часу; 
✓ акумулювання грошових фондів та спрямування фінансових потоків у 

сфері іпотечного кредитування сільського господарства; 
✓ контролінг здійснення операцій з іпотечними деривативами; 
✓ створення базису для підтримання ліквідності кредитора на належному 

рівні 
 

 

Рис. 3. Модель взаємодії інститутів управління ризиками в іпотечній системі

Розроблено автором

Система зниження ризику, заснована на моделі управління процесом реалізації іпотечних кредитів на 
вторинному фондовому ринку, передбачає існування третьої сторони у взаємовідносинах між кредито-
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ром та інвестором, що вкладається в цінні папери, забезпечені іпотечними кредитами. Таким буфером, 
на нашу думку, має бути Державна іпотечна агенція (ДІА), серед функційних обов’язків якої буде комп-
лектування портфелів іпотечних цінних паперів, їх реалізація та супровід, що дозволить трансформува-
ти ризики фінансового сегменту ресурсного потенціалу іпотечного кредитування аграріїв і забезпечити 
контроль і своєчасність запобіжних заходів щодо управління ризиками. На основі отриманих результатів 
дослідження щодо принципів функціювання буферної установи державного підпорядкування ми запро-
поновали принципову модель функційної взаємодії суб’єктів іпотечної системи із введенням ДІА (рис. 3).

Висновки. Здійснений аналіз ризиків, що виникають у процесі формування та використання ресур-
сного потенціалу іпотечного кредитування аграріїв, через призму суб’єктів іпотечної системи дозволяє 
зробити висновок, що за загальної ризиковості галузі у зв’язку з тісною кореляцією з природно-кліма-
тичними умовами та існуванням значної кількості чинників невизначеності аграрна сфера відзначається 
помірним кредитним ризиком, що є позитивним сигналом для впровадження в інституційну структуру 
вітчизняної іпотечної системи Державної іпотечної агенції. Функціювання ДІА дасть змогу кредиторам 
знизити ризики шляхом передачі іпотечних пулів до державного агентства та рефінансувати власну кре-
дитну діяльність, а для інвесторів – безпечно здійснювати операції із застрахованими іпотечними цінними 
паперами на фондовому ринку та отримувати стабільний дохід. Діяльність подібної державної устано-
ви дозволить, насамперед, замортизувати основні ризики іпотечного кредитування аграрної сфери, аку-
мулювати фінансові ресурси з метою рефінансування кредитної системи України, а також здійснювати 
державну підтримку у сфері ризик-менеджменту іпотечного кредитування стратегічної галузі народного 
господарства.

Варто звернути увагу на те, що застосування міжнародної практики у вітчизняних умовах є можли-
вим лише за умови трансформації наявних моделей іпотечного кредитування з урахуванням автентичних 
особливостей національної економіки, політики та менталітету. Повноцінне та дієве функціювання ДІУ у 
вітчизняних умовах є можливим за належної законодавчої підтримки з боку держави.

Література:
1. Балджи М. Д. Економічний ризик та методи його вимірювання: навч. посіб. Харків: Промарт, 2015. 300 с.
2. Логвінова О. П. Обґрунтування господарських рішень і оцінювання ризиків: навч. посіб. Харків: Лідер, 

2015. 370 с.
3. Назарчук Т. В. Менеджмент організацій: навч. посіб. Київ: Центр учбової літератури, 2016. 560 с.
4. Рую Цай, Мао Чжан. Вплив кредитного ризику на ризик ліквідності: приклад українських банків. Вісник 

Національного банку України. 2017. № 241. С. 22–35. DOI: https://doi.org/10.26531/vnbu2017.241.021. 
5. Cornett M. Liquidity risk management and credit supply in the financial crisis. Journal of Financial Economics. 

2011. Vol. 101, No. 2. Pp. 297–312.
6. Національний банк України [Офіційний веб-сайт]. URL: https://bank.gov.ua/ (дата звернення 22.10.2019)
7. Положення про визначення банками України розміру кредитного ризику за активними банківськими опе-

раціями: Постанова Правління Національного Банку України від 30.06.2016 № 351. URL: https://zakon.rada.gov.
ua/laws/main/v0351500-16 (дата звернення 26.10.2019).



ISSN 2311-5149 
ФІНАНСИ, ГРОШОВИЙ ОБІГ ТА КРЕДИТ

© І. М. Пріхно

Наукові записки Національного університету «Острозька акаде мія», серія «Економіка», № 15(43), грудень, 2019 р. 127

УДК: 336.1-048.74:352](477)

JEL-класифікація: Н72
Пріхно Ірина Миколаївна,

доктор економічних наук, доцент, професор кафедри фінансів
Черкаський державний технологічний університет

ФІНАНСУВАННЯ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ ТЕРИТОРІЙ  
В УМОВАХ ДЕЦЕНТРАЛІЗАЦІЇ В УКРАЇНІ

У статті обґрунтовано ефективність проведення децентралізації в Україні. Виявлено вплив децентралізації на 
соціально-економічний розвиток територій. Систематизовано види фінансових ресурсів територіальних громад та 
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бюджетів, зокрема до бюджетів об’єднаних територіальних громад. Досліджено обсяг державної підтримки на 
розвиток територіальних громад та розбудову їх інфраструктури. Запропоновано низку заходів, які сприятимуть 
зростанню обсягу фінансового забезпечення соціально-економічного розвитку територій.
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Обоснована эффективность проведения децентрализации в Украине. Выявлено влияние децентрализации на со-
циально-экономическое развитие территорий. Систематизированы виды финансовых ресурсов территориальных 
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A number of measures are proposed that will contribute to the growth of financial support for the socio-economic 
development of the territories.

Key words: decentralization, socio-economic development, territorial community.

Постановка проблеми. Нині в Україні продовжується реалізація євроінтеграційного курсу, що за-
декларовано в Угоді про асоціацію між Україною та Європейським Союзом [1], яку ратифіковано Євро-
пейським парламентом та Верховною Радою України 16.09.2014 р. Процес децентралізації розпочався  
2014 р. з моменту ухвалення Урядом Концепції реформування місцевого самоврядування та територіаль-
ної організації влади [2].

Підтвердженням обраного європейського вектору розвитку стало ухвалення Указом Президента Укра-
їни Стратегії сталого розвитку «Україна – 2020» (21.01.2015 р.) [1]. У Стратегії окреслено чотири векто-
ри руху (вектор розвитку, вектор безпеки, вектор відповідальності, вектор гордості), реалізація яких має 
здійснюватися за допомогою 62 реформ та програм розвитку держави. Однією з першочергових визна-
чено реформу децентралізації, яка передбачає перехід від централізованої моделі державного управління 
регіональним і територіальним розвитком до побудови моделі саморегулювання території, за якої значна 
частина повноважень і ресурсів передається на місцевий рівень, що сприятиме активізації розвитку міс-
цевих ініціатив та дозволить ефективніше виявляти й використовувати внутрішні джерела ресурсного 
забезпечення, фінансового зокрема. Очікується, що в результаті успішного проведення реформи децен-
тралізації відбудеться економічне зростання територій і, як наслідок, держави в цілому.

Основне призначення фінансової децентралізації можна визначити як можливість збалансування су-
спільних послуг з потребами жителів відповідної території, а також розширення повноважень місцевих 
органів влади та підвищення рівня їхньої відповідальності за виконання покладених на них функцій.

Оскільки фінансова децентралізація в Україні триває вже шостий рік, тому надзвичайно актуальним є 
виявлення її впливу на соціально-економічний розвиток територій.

Аналіз останніх досліджень та публікацій. Проблема фінансування соціально-економічного розвит-
ку територій в мовах децентралізації активно обговорюється і досліджується вітчизняними і зарубіжними 
науковцями. Н. А. Бак, В. І. Барецький, О. В. Батанов, О. І. Дем’ячук, О. П. Кириленко, М. А. Коваленко, 
В. І. Кравченко, І. О. Луніна, О. Ю. Матвеєва, Т. О. Мацієвич, О. В. Ольшанський, В. М. Опарін, Л. В. Су-
харська, В. М. Федосов, Г. М. Швороб та ін. у своїх публікаціях здійснюють пошук фінансових ресурсів 
для розвитку територій та регіонів.

Віддаючи належне науковим напрацюванням учених-економістів, доцільно звернути увагу на те, що 
в умовах фінансової децентралізації потребують удосконалення наявні механізми формування і вико-
ристання фінансових ресурсів територій, а також необхідний пошук та обґрунтування альтернативних 
джерел фінансування соціально-економічного розвитку територій.

Мета і завдання дослідження. Метою дослідження є виявлення позитивних і негативних наслідків 
проведення фінансової децентралізації в Україні та пошук ефективних джерел наповнення місцевих бю-
джетів для підвищення рівня соціально-економічного розвитку територій.

У процесі дослідження визначено такі основні завдання: виявити вплив децентралізації на соціально-е-
кономічний розвиток територій; здійснити аналіз динаміки і структури надходжень до місцевих бюдже-
тів; розробити напрями підвищення рівня фінансового забезпечення територій.

Виклад основного матеріалу. Визначальною складовою соціально-економічного розвитку будь-якої 
території є рівень її фінансування. У процесі фінансової децентралізації в Україні значних змін зазнав 
механізм фінансування соціально-економічного розвитку території. Реформа децентралізації спрямована 
на підвищення рівня власних фінансових ресурсів територій, що сприятиме збільшенню дохідної частини 
місцевих бюджетів. У такий спосіб можливо буде знизити рівень дотаційності регіону і підвищити рівень 
фінансової незалежності регіону, що дозволить місцевим органам влади розширити повноваження щодо 
визначення пріоритетних напрямів розвитку регіону та ухвалювати рішення щодо розподілу власних фі-
нансових ресурсів.

Механізм фінансування соціально-економічного розвитку територій доцільно вивчати з позиції систем-
ності, тобто досліджувати сукупність взаємопов’язаних елементів, які здійснюють вплив на формування 
і використання фінансових ресурсів у процесі забезпечення ефективного розвитку територій. Фінансові 
ресурси територіальних громад поділяють на власні, передані і залучені [4, с. 26; 5, с. 120–135].

Власні кошти територіальних громад – це податкові надходження до місцевих бюджетів, визначені 
Бюджетним кодексом України: відрахування від загальнодержавних податків і зборів (податку з доходів 
фізичних осіб, акцизів, рентних платежів тощо), надходження від місцевих податків і зборів (єдиного по-
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датку, податку на майно, плати за землю, туристичного збору тощо), доходи від операцій з капіталом та 
інші надходження (штрафи, кошти від відчуження комунального майна, гранти тощо) [6].

Передані кошти територіальних громад – кошти, які надходять до місцевих бюджетів в результаті пе-
рерозподілу фінансових ресурсів між бюджетами різних рівнів залежно від рівня податкоспроможності 
відповідної території. Основним призначенням дотацій є фінансування поточних потреб місцевих громад. 
Передані кошти складаються в основному із міжбюджетних трансфертів – дотацій і субвенцій.

Субвенції мають чітке спрямування і призначаються на реалізацію певних напрямів: на будівництво, 
реконструкції, ремонт і утримання автомобільних доріг загального користування місцевого значення; 
на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій; на формування інфра-
структури об’єднаної територіальної громади; на реалізацію заходів, спрямованих на розвиток системи 
охорони здоров’я у сільській місцевості; на виплату допомоги малозабезпеченим сім’ям; на надання пільг 
і житлових субсидій населенню; освітня та медична субвенції тощо [6].

Залучені кошти територіальних громад – це кошти, які надходять до органів місцевого самоврядування 
від суб’єктів господарювання, зокрема на кредитній основі, та використовуються на засадах фінансової 
самостійності. Найбільш розповсюдженими є інвестиційні ресурси та благодійна допомога.

Проаналізуємо динаміку і структуру надходжень до місцевих бюджетів, зокрема до бюджетів об’єдна-
них територіальних громад (рис. 1, табл. 1).

146,6
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170,0

220,0

270,0

320,0

2016 2017 2018 2019 (прогноз)

млрд. грн.

Рис. 1. Динаміка власних доходів загального фонду місцевих бюджетів України в 2016–2019 рр.

Джерело: побудовано і розраховано автором на основі [7; 8]

Власні доходи загального фонду місцевих бюджетів мають тенденцію до зростання: 2016 р. їх об-
сяг становив 146,6 млрд. грн., а 2018 р. відбулося зростання на 59,7 % до 234,1 млрд. грн. Тенденція до 
зростання за прогнозами відбудеться і 2019 р. – заплановано доходів на суму 267,0 млрд. грн. Зауважимо, 
що щорічні темпи зростання власних доходів загального фонду місцевих бюджетів дещо уповільнюють-
ся: із 31,4 % 2017 р. до 21,6 % 2018 р. 2019 р. заплановано зростання лише на 14,1 % порівняно з попере-
днім роком.

Процес децентралізації в Україні характеризується стрімким зростанням загальної кількості об’єдна-
них територіальних громад: 2015 р. утворено 159 ОТГ, 2016 р. – 207 ОТГ, 2017 р. – 299 ОТГ, а 2018 р. 
– 141 ОТГ [7; 8].

Із метою виконання порівняльного аналізу утворених об’єднаних територіальних громад було дослі-
джено окремо 366 ОТГ, які функціювали в 2016 і 2017 рр. та 655 ОТГ, які функціювали в 2017 і в 2018 рр.

Власні доходи об’єднаних територіальних громад (366 ОТГ) протягом 2016–2017 рр. зросли з 4959,6 
млн. грн. до 9275,6 млн. грн. відповідно, тобто на 4316,0 млн. грн. (на 87,0 %). Протягом 2017–2018 рр. 
власні доходи об’єднаних територіальних громад (655 ОТГ) зросли з 12873,1 млн. грн. до 20865,3 млн. 
грн. відповідно, тобто на 7991,2 млн. грн. (на 62,1 %) (табл. 1).

Зауважимо, що серед місцевих бюджетів всіх рівнів темпи зростання власних доходів бюджетів об’єд-
наних територіальних громад є найвищими, що є наслідком зацікавленості місцевих органів влади у на-
повненні дохідної частини бюджетів і свідчить про позитивні результати фінансової децентралізації в 
Україні.

Власні доходи об’єднаних територіальних громад у значною мірою залежать від надходжень із подат-
ку на доходи фізичних осіб. 2016 р. надходження від податку на доходи фізичних осіб становили 35,3 % 
(1749,0 млн. грн.) від загальної суми власних доходів 366 ОТГ, а 2017 р. частка надходжень від податку на 
доходи фізичних осіб збільшилася до 56,2 % (5211,7 млн. грн.). Загальна ж сума податку на доходи фізич-
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них осіб збільшилася майже в 3 рази (на 3462,7 млн. грн.). 2018 р. продовжилася тенденція до зростання 
надходжень від податку на доходи фізичних осіб до бюджетів об’єднаних територіальних громад: обсяг 
надходжень до 655 ОТГ збільшився з 5223,3 млн. грн. 2017 р. до 11880,3 млн. грн. 2018 р., тобто на 6657,0 
млн. грн. (у 2,3 рази), або на 16,3 відсоткових пункти. 2018 р. питома вага надходжень від податку на до-
ходи фізичних осіб збільшилася до 56,2 % (табл. 1).

Таблиця 1
Структура власних доходів об’єднаних територіальних громад України в 2016–2018 рр.

Надходження до бюджету

366 об’єднаних територіальних 
громад

665 об’єднаних територіальних 
громад

2016 2017 2017 2018
млн. 
грн.

питома 
вага, %

питома 
вага, %

млн. 
грн.

питома 
вага, %

млн. 
грн.

питома 
вага, %

млн. 
грн.

Всього 4959,6 100,0 9275,6 100,0 12 873,1 100,0 20 865,3 100,0
із них:  
Податок на доходи фізичних осіб 1749,0 35,3 5211,7 56,2 5 223,3 40,6 11 880,3 56,9
Акцизний податок 709,1 14,3 794,2 8,6 1 522,8 11,8 1 538,7 7,4
Місцеві податки і збори 2308,0 46,5 2962,0 31,9 5614,4 43,6 6701,5 32,1
із них:         
Плата за землю 1168,1 23,6 1402,0 15,1 2 698,1 21,0 2 997,4 14,4
Єдиний податок 1042,0 21,0 1402,6 15,1 2 646,2 20,6 3 299,1 15,8
Податок на нерухоме майно, відмінне від 
земельної ділянки 76,8 1,5 132,5 1,4 245,9 1,9 373,6 1,8

Джерело: побудовано і розраховано автором на основі [7; 8; 9, с. 36]

Досить важливе значення у формуванні власних доходів об’єднаних територіальних громад України 
мають місцеві податки і збори. Надходження від місцевих податків і зборів до бюджетів 366 об’єднаних 
територіальних громад 2017 р. порівняно з попереднім роком зросли на 28,5 % (654,0 млн. грн.) і стано-
вили 31,9 % від загальної суми власних доходів. Подібна ситуація спостерігалася і 2018 р., коли надхо-
дження від місцевих податків і зборів до бюджетів 665 об’єднаних територіальних громад зросли на 19,4 
% (1087,1 млн. грн.) і становили 32,9 % від загальної суми власних доходів (табл. 1).

Основними місцевими податками і зборами є плата за землю і єдиний податок, частка яких у загально-
му обсязі власних доходів становить близько 15 % по кожному виду податків.

Протягом усього періоду фінансової децентралізації обсяг бюджетної підтримки соціально-економіч-
ного розвитку має постійну тенденцію до зростання. Зокрема, 2016 р. обсяг бюджетних коштів, які були 
передані територіальним громадам для їх розвитку та розбудови інфраструктури, становив 7,3 млрд. грн., 
що на 97,3 % (на 3,6 млрд. грн.) перевищує обсяг державної підтримки у попередньому році. 2017 р. обсяг 
державної підтримки на розвиток територіальних громад зріс на 8,82 млрд. грн. (на 120,8 %) порівняно з 
2016 р., а 2018 р. відбулося зростання цього показника на 3,25 млрд. грн. (на 20,2 %) (рис. 2). 
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Рис. 2. Обсяг державної підтримки на розвиток територіальних громад  
та розбудову їх інфраструктури в 2016–2018 рр.

Джерело: побудовано і розраховано автором на основі [7; 8; 9, с. 37]
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У структурі державного фінансування місцевого самоврядування в Україні переважають субвенції на 
соціально-економічний розвиток, субвенції на розвиток медицини в сільській місцевості та фінансування 
Державним фондом регіонального розвитку.

На 2019 р. передбачено подальше збільшення обсягу державної підтримки на розвиток територіаль-
них громад та розбудову їх інфраструктури. Запланована сума трансфертів до бюджетів територіальних 
громад становить 20,75 млрд. грн. Додатково передбачено субвенцію на будівництво, реконструкцію, 
ремонт та утримання доріг загального користування на суму 14,7 млрд. грн. Отже, за прогнозом державна 
підтримка розвитку і розбудови територіальних громад в Україні збільшиться ще на 83,0 % порівняно з 
попереднім роком [8].

Підбиваючи підсумки виконаного аналізу, варто зазначити, що наповнюваність місцевих бюджетів 
значною мірою залежать від державних органів влади, переважно у частині фінансування розвитку відпо-
відних територій. Про це свідчить факт фінансування бюджету за рахунок переданих або залучених ко-
штів більше ніж на 50 %, тобто нині бюджети територіальної громади мать високий ступінь дотаційності.

Із метою зростання обсягу фінансового забезпечення соціально-економічного розвитку територій про-
понуємо місцевим органам влади здійснити такі заходи:

1) забезпечити збільшення надходжень від власних фінансових ресурсів шляхом виявлення внутріш-
ніх резервів фінансування капітальних потреб, а також створення сприятливих умов для появи й розвитку 
нових внутрішніх джерел фінансових ресурсів територіальних громад;

2) максимізувати доходи місцевих бюджетів від операцій із капіталом шляхом налагодження ефектив-
ного управління підприємствами і установами комунальної форми власності;

3) запровадити механізм розподілу трансфертів, які перераховуються у місцеві бюджети, на конку-
рентних засадах;

4) налагодити ефективну співпрацю з іноземними та вітчизняними недержавними фондами, які здій-
снюють фінансування регіональних програм розвитку.

Зауважимо, що в зарубіжних країнах досить поширеною є практика створення фондів розвитку громад 
– це неурядові благодійні структури, їх призначення полягає в підвищенні якості життя громад, на тери-
торії яких поширюється їхня діяльність. Механізм функціювання таких фондів охоплює декілька етапів: 
визначаються потреби місцевої громади; акумулюються грошові ресурси, переважно шляхом залучення 
благодійних внесків; надаються гранти на впровадження соціально значимих для регіону програм [10].

Вважаємо, що такий спосіб фінансового забезпечення соціально-економічного розвитку територіаль-
них громад може бути альтернативним методом додаткової мобілізації фінансових ресурсів для вирішен-
ня проблем місцевого значення та підвищення рівня розвитку міст, сіл і селищ.

Висновки. Отже, доцільно зауважити, що проблема забезпечення територіальних громад фінансовими 
ресурсами в достатньому обсязі залишається не повністю вирішеною, оскільки через нестачу фінансів 
нині територіальні громади неспроможні виконувати всі передбачені законодавством функції місцевого 
самоврядування. Але результати дослідження фінансових показників діяльності територіальних громад 
свідчать про посилення ролі територіальних громад у забезпеченні економічного зростання та збільшенні 
рівня фінансової самостійності та автономності місцевого самоврядування. Отже, можна констатувати, 
що реформа децентралізації, яка нині активно реалізовується в Україні, має позитивні наслідки для соці-
ально-економічного розвитку територіальних громад і сприяє покращенню соціально-економічного сере-
довища їхнього функціювання. 
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ІНКЛЮЗИВНІСТЬ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ БАЗОВИМИ СТРАХОВИМИ ПОСЛУГАМИ

У статті розглянуто інклюзивність забезпечення базовими страховими послугами. Для формування цілісного 
розуміння інклюзивності як ключого пріоритету розвитку страхових послуг було досліджено і згруповано за показ-
ником чистих страхових премій види страхових послуг, які є інклюзивними. Визначено загальноекономічні фактори, 
які впливають на продаж таких послуг. Обгрунтовано пропозиції щодо подальшого розвитку інклюзивних страхо-
вих послуг в Україні. 

Ключові слова: інклюзивність, страхова компанія, страхова послуга, автотранспортне страхування, страху-
вання життя, медичне страхування.
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ИНКЛЮЗИВНОСТЬ ОБЕСПЕЧЕНИЕ БАЗОВЫМИ СТРАХОВЫМИ УСЛУГАМИ

В статье рассмотрены инклюзивность обеспечения базовыми страховыми услугами. Исследованы и сгруппиро-
ваны по показателю чистых страховых премий, виды страхования которые являются инклюзивными. Определены 
общеэкономические факторы влияния на деятельность отечественных страховщиков. Предложены рекомендации 
по развитию страховых услуг в Украине.

Ключевые слова: инклюзивность, страховые кампании, страховые услуги, автотранспортное страхование, 
страхование жизни, медицинское страхование.
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INCLUSIVITY OF ASSURANCE OF THE BASIC INSURANCE SERVICES

The article deals with the inclusivity of providing basic insurance services. It has been researched and grouped by 
net insurance premiums, which types of insurance are inclusive. Insurance companies pay special attention to the 
macroenvironment in which they operate, so we have identified the general economic factors, that influence the domestic 
insurers activities. In order to exclude the general economic factors of negative impact, it was proposed: to identify and make 
alterations to the legislation; to conduct audits at least twice a year; to increase public confidence to the insurance industry by 
increasing the share capital to the amount, that would allow to cover risks in real terms on their obligations; to promote the 
development of institutions of effective self-regulation of the insurance industry. Emphasis is placed on marketing activities, 
which takes one of the key places in the activity of insurance companies and provides the growth of sales of insurance 
services. The problems that restrict the development of insurance services are identified, namely: low level of HR policy; 
insufficient level of financial potential of domestic insurance companies; lack of proper professional guidance among the 
population. Recommendations on development and promotion of insurance services in Ukraine are given. 

Inclusivity is one of the priorities in Europe 2020’s economic growth strategy. This strategy is aimed at creating new 
services that generate growth and help solve economic, social (or various) problems. The most important aspect of inclusive 
growth is investment into human capital, tax policy, social insurance. Inclusivity is a multidimensional concept that covers 
different spheres of people’s lives: ecology, education, healthcare, security from all kinds of risks, etc. Insurance companies 
are inclusive institutions that encourage a large number of people to insure and enable people to choose what they want.

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 regu lation and supervision, reducing the costs of activities caused by excessive and ineffective 
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state regulation, ensuring competition in the market, preventing the activities of unscrupulous companies, coordination with 
modern processes of reforming and deregulation of the Ukrainian economy. 

Key words: insurance companies, insurance services, motor insurance, life insurance, health insurance, impact factors, 
non-life, life.

Постановка проблеми. На сучасному етапі ринкових перетворень в Україні та в контексті існування 
великої кількості ризиків важливого значення набуває страхування як складова фінансової системи дер-
жави, яка дає можливість формувати оптимальні умови захисту страхових інтересів фізичних і юридич-
них осіб від різних небезпек. Відповідно до цього вагомим у фінансовій системі є ринок страхових послуг, 
який функціює на основі вільної конкуренції й визначається як ринок продавців, покупців та послуг. 
Порівняно зі світовим ринком він має незначні обсяги, проте характеризується великою кількістю потен-
ційних страхувальників, котрі переважно не залучені до інклюзивних страхових послуг через існування 
різних проблем у суспільстві та діяльності страховиків, які потрібно досліджувати.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Проблеми інклюзивності забезпечення базовими страхо-
вими послугами охарактеризовані у працях таких учених: В. Базилевича, А. Баранова, О. Гаманкової,  
О. Залєтова, В. Стецюка, Н. Ткаченко, В. Тринчука, Р. Пікус, Н. Приказюк, О. Кнейслер, Т. Кривошлик,  
Т. Яворської та ін. Їх внесок є беззаперечним і цінним, містить різні погляди щодо сутності й змісту стра-
хових послуг, їх актуальності та просування на ринок. Проте ця проблема потребує подальшого дослі-
дження, зважаючи на роль, яку відіграють інклюзивні страхові послуги  в захисті суспільства.  

 Метою статті є обґрунтування теоретичних та практичних аспектів інклюзивності базових страхових 
послуг та визначення їх пріоритетних напрямів розвитку. 

Виклад основного матеріалу. Інклюзивність – це багатовимірне поняттям, що охоплює різні сфери 
життя людей: освіту, охорону здоров’я, екологію, безпеку від різного роду ризиків тощо [1, с. 22]. 

Інклюзивність є одним із пріоритетів у стратегії економічного зростання «Європа 2020» [2]. Ця стра-
тегія спрямована на створення нових послуг, які генерують зростання і допомагають у вирішенні еко-
номічних, соціальних та інших проблем. Важливими аспектами економічного зростання є інвестиції в 
людський капітал, соціальний та страховий захист. Страхові компанії є інклюзивними інституціями, які 
надають фінансові послуги у вигляді продажу юридично оформлених зобов’язань з надання страхово-
го захисту страхувальникам. Серед широкого спектру послуг, що надають страховики, до інклюзивних 
належать добровільне медичне страхування, страхування життя, страхування майна, автотранспортне 
страхування. Вони можуть надаватися як юридичним особам (корпоративне страхування), так і фізичним 
особам (роздрібне страхування). 

Зауважимо, що добровільне медичне страхування (ДМС) є пріоритетним здебільшого для юридич-
них осіб. Незважаючи на те, що його популярність зростає, воно не є прибутковим. Значна конкуренція 
змушує страховиків не підвищувати тарифи за цим видом страхування, хоча витрати на медичні послуги 
постійно зростають. Учасники ринку ДМС по-різному намагаються знайти вихід з цієї ситуації. Напри-
клад, ПрАТ «АСК «ІНГО Україна» розвиває власні медичні заклади, які дозволяють знижувати страхові 
тарифи. 

Важливу роль у розвитку ексклюзивних страхових послуг відіграє Розпорядження Національної ко-
місії, що здійснює державне регулювання ринків фінансових послуг від 31.08.2017 р. № 3631 «Про за-
твердження Змін до Положення про особливості укладання договорів обов’язкового страхування цивіль-
но-правової відповідальності власників наземних транспортних» [3], яке визначає обов’язки страховика 
та основні умови щодо укладання електронних договорів. Головна перевага електронного договору поля-
гає в тому, що його можна буде укласти через онлайн-платформу без ризику для страхувальника і очіку-
вання доставки. Отже, у майбутньому спроститься діяльність ритейл-компаній (СТО, АЗС, автомагазини, 
поштові оператори, банки), які сприяють залученню нових страхувальників для страховиків. Проте части-
на страхових компаній будуть продовжувати видавати страхувальникам паперові договори, тому що не 
всі мають можливість здійснити необхідні витрати на діджіталізацію.

Інклюзивність страхових послуг забезпечують страхові компанії, кількість яких постійно зменшується 
(табл. 1). 2018 р. страхових компаній в Україні було 281 із них 30 компаній, які здійснюють страхуван-
ням життя (СК«life»), та 251 компанія, що здійснювали види страхування, відмінні від страхування жит-
тя (СК«non-life»). Тенденція щодо зменшення кількості страхових компаній свідчить про те, що ринок 
страхових послуг очищується від недобросовісних, недокапіталізованих та нестабільних компаній, які не 
мають можливості надавати якісні інклюзивні страхові послуги. 
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Таблиця 1
Кількість страхових компаній в Україні у 2016–2018 рр.

Кількість страхових  
компаній

Роки
абсолютне, од.

Відхилення
темп приросту, %

2016 2017 2018 2017/ 2016 2018/ 2017 2017/ 2016 2018/ 2017
Загальна кількість, зокрема: 310 294 281 -16 -13 -5,2 -4,4

СК «non-Life» 271 261 251 -10 -10 -3,7 -3,8
СК «Life» 39 33 30 -6 -3 -15,4 -9,1

Джерело: складено та розраховано за даними [4].

Незважаючи на зменшення кількості страховиків, спостерігається зростання обсягу надходжень чи-
стих страхових премій за всіма видами страхових послуг (крім страхування фінансових ризиків). У струк-
турі цих премій найбільшу частку займають інклюзивні послуги: автотранспортне страхування, страху-
вання життя, медичне страхування та страхування майна.

Таблиця 2
Чисті страхові премії за видами страхових послуг в Україні 2016–2018 рр., (млн. грн.)

Показники
Роки

абсолютне
Відхилення

темп приросту, %
2016 2017 2018 2017/ 2016 2018/ 2017 2017/2016 2018/2017

Автотранспортне страхування 8653,0 9858,1 11720,7 1205,1 1862,6 13,9 18,9
Страхування життя 2754,1 2913,7 3906,1 159,6 992,4 5,8 34,1
Медичне страхування 2280,2 2673,9 3243,1 393,7 569,2 17,3 21,3
Страхування майна 2633,3 2578,5 3222,0 -54,8 643,5 -2,1 25,0
Страхування від вогневих ризиків та 
ризиків стихійних явищ 1782,1 1576,1 1915,6 -206 339,5 -11,6 21,5

Страхування фінансових ризиків 1985,4 1829,5 1663,8 -155,9 -165,7 -7,9 -9,1
Страхування відповідальності перед 
третіми особами 1430,6 1613,2 1659,7 182,6 46,5 12,8 2,9

Страхування вантажів та багажу 1264,2 1001,4 1479,3 -262,8 477,9 -20,8 47,7
Страхування від нещасних випадків 727,2 1002,9 1329,0 275,7 326,1 37,9 32,5
Страхування медичних витрат 671,3 833,2 1098,8 161,9 265,6 24,1 31,9
Авіаційне страхування 482,7 662,8 778,5 180,1 115,7 37,3 17,5
Страхування кредитів 505,7 334,7 577,2 -171 242,5 -33,8 72,5
Інші види страхування 1218,3 1531,5 1830,5 313,2 299 25,7 19,5
Всього 26463,8 28494,4 34424,3 2030,6 5929,9 7,7 20,8

Джерело: складено та розраховано автором за даними [4].

Важливо підкреслити, що основну частку (97,9%) валових страхових премій акумулюють 100 компа-
ній «non-Life» (це 39,8% від усіх СК «non-Life») та 96,9% – 10 страховиків «Life» (це 33,3% від усіх СК 
«Life»).

Особливу увагу страхові компанії приділяють макросередовищу, у якому вони функціюють. На діяль-
ність та конкурентоспроможність страхових компаній на вітчизняному ринку впливають чинники, які ми 
згрупували в таблиці 3. Дані таблиці 3 свідчать про те, що для подолання окремих загальноекономічних 
негативних факторів впливу на діяльність страховиків доцільно здійснити низку заходів, зокрема нової 
редакції потребує Закон України «Про страхування»; проведення не менше двох разів на рік аудиторських 
перевірок страховиків; підвищення страхової культури та довіри суспільства до страхової галузі; сприян-
ня розвитку інститутів ефективної саморегуляції страхової індустрії.

Страховики, які реалізують інклюзивні страхові послуги на відміну від інших послуг, обирають актив-
ні продажі. Безпосередньо звертаючись до потенційного клієнта з пропозицією про продаж страхового 
поліса, страховик повинен не лише сформувати потребу у його придбанні, а й наочно продемонструвати, 
як наявність полісу вирішує проблеми клієнта. 

Перша складність продажів виникає на етапі так званих «холодних дзвінків», коли страховий агент за 
дві з половиною хвилини телефонної розмови повинен виконати ряд задань: сформувати у потенційного 
клієнта симпатію особисто до себе, довіру до кампанії, яку він представляє, готовність до співпраці і згоду 
виділити час на зустріч, у ході якої потенційний клієнт зможе ознайомитися з усіма можливими страхови-
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ми послугами і обрати потрібний. Заслуговує на увагу своєрідний типовий портрет потенційного клієнта 
страхової компанії, який потрібно завжди враховувати, – стать, вік, освіту, родинний стан, професію, 
дохід тощо.

Таблиця 3
Загальноекономічні фактори впливу на діяльність страховиків в Україні 

Назва фактору Прояв Вплив на страхові компанії

1. Величина націо-
нального доходу

Зростання у 
2017–2018 рр. 

Поступове відновлення національної економіки, покращання економічної ситуа-
ції в країні

2. Темпи інфляції Зниження 
2018 р. 

2018 р. зросли ціни на товари та послуги, зменшилась реальна вартість грошової 
одиниці, зменшилась кількість товарів та послуг, які можна було купити підпри-
ємству на 1 грошову одиницю рік тому

3. Динаміка платіжно-
го обігу Зростання Зростає динаміка процесів платіжного обігу, що позитивно впливає на національ-

не виробництво, обіг товарів та послуг на ринку
4. Стан регуляторного 
законодавства

Нестабіль-
ність

Нормативно-правове регулювання потребує змін та реформування відповідно до 
європейських вимог, проведення ринкових реформ

5. Динаміка реальних 
доходів населення

Зростання 
наявного 
доходу

Зростання реального доходу населення позитивно впливає на діяльність підпри-
ємств, адже відбувається зростання платоспроможного попиту на товари та послуги, 
представлені на вітчизняному ринку, та зменшення обсягів їх реалізації відповідно

6. Стан податкової 
системи Стабілізація

– кількість податків та зборів скорочено вдвічі, менше звітності; 
– податок на прибуток – простий розрахунок на основі звітності;
– ПДВ – запроваджено електронне адміністрування податку;
– ЄСВ – усунення відрахування 3,6% із заробітної плати (зарахування його до 
ПДФО за ставкою 18% замість 15%), нарахування ЄСВ на ФОП за ставкою 22%;
– податок із доходів фізичних осіб – зростання з 15% до 18%;
– єдиний податок – зниження ставок для малого бізнесу до 50%;
– самостійні доходи місцевих бюджетів – акциз з роздрібних продажів підакциз-
них товарів, податок на нерухоме майно, єдиний податок;
– мораторій на 2 роки на перевірку малого бізнесу (з обсягом доходу до 20 млн. 
грн. у рік).

Джерело: сформовано автором на основі [5].

До основних проблем недостатньої всеохопленості страховими послугами можемо зарахувати: 
– низький рівень кадрової політики страховика. Мета кадрової політики – підготувати співробітників 

певної кваліфікації, із чіткими функціями та обов’язками, здатними реагувати на кризові ситуації, пе-
редбачати майбутні події та вирішувати наявні проблеми. Співробітник СК повинен мати здібності до 
професії, мотивацію до роботи, уміти використовувати сучасні технології, бути задоволеним соціальним 
статусом, відкритим до постійного фахового навчання, здобуття досвіду та здатний адаптуватися до змін  
[6, с. 7];

– недостатній рівень фінансового потенціалу вітчизняних страхових кампаній. Фінансові ресурси є 
основним джерелом потенціалу страхових кампаній, які спрямовуються на досягнення ефективного го-
сподарювання, а відтак і надійного страхового захисту в процесі надання послуг [7]. Євроінтеграція укра-
їнського страхового ринку передбачає наближення й уніфікацію діяльності вітчизняних страхових кампа-
ній, підвищення якості їх роботи; 

– відсутність належної профорієнтаційної роботи серед населення, що є основною складовою про-
фесійної просвіти, поштовхом для широкого запровадження та розвитку страхових послуг, можливістю 
взаємозв’язку між різними активними і пасивними суб’єктами господарювання. 

Зазначимо, що у Стратегії розвитку страхового ринку України на 2012–2021 роки визначено відро-
дження первинної ролі страхування як суспільно-корисної функції захисту майнових інтересів громадян, 
суб’єктів економічної діяльності та держави на основі розбудови конкурентоспроможного, відкритого, 
платоспроможного, оснащеного найсучаснішими інфраструктурою, технологіями страхового ринку, із 
привабливим та широким асортиментом якісних страхових послуг та інструментів, гарантованим рівнем 
захисту прав споживачів та сучасними методами регулювання і нагляду із залученням інститутів саморе-
гулювання. Досягнення мети Стратегії є одним із найважливіших пріоритетів довгострокової економічної 
політики держави у фінансовій сфері [8].

Висновки. На зміну сталій моделі економічного зростання, у відповідь на нові виклики і тенденції в 
сучасних умовах господарювання науковці та практики пропонують концепцію інклюзивного зростання, 
яка передбачає, що добробут суспільства складається не лише зі зростання реального ВВП і матеріальних 
доходів населення, а й містить такі сфери життя людини: освіта, охорона здоров’я, безпека від різно-
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манітних ризиків. Безпека від ризиків може бути забезпечена інклюзивними інституціями (страховими 
кампаніями) за рахунок страхових послуг. Серед інклюзивних послуг роздрібного страхування найбільшу 
питому вагу за обсягом страхових премій мають послуги автотранспортного страхування, страхування 
життя і медичного страхування.

Щоб суспільство оцінило роль, значення інклюзивних страхових послуг, необхідним є формування 
нових позицій, що вимагає підвищення загального рівня освіти та пробудження страхової свідомості фі-
зичних і юридичних осіб.
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The article explores the main indicators that characterize the involvement of agents and brokers in the provision of 
insurance services. A significant number of indicators are selected that have a decisive influence on the number of insurance 
premiums collected by insurance intermediaries. For this purpose, the authors constructed a matrix of paired correlation 
coefficients. The selected factor traits exclude indicators that were closely related, ie Pearson correlation coefficients close 
to 1 (-1). Similarly, we removed factors that had a weak relationship with the resulting metric.

Among the indicators that have a significant impact on the resultant indicator are the amount of remuneration for the 
provision of intermediary services under insurance and reinsurance contracts and gross insurance payments. As a result 
function – an indicator the insurance premiums received by insurers under insurance and reinsurance contracts are selected.

The time interval of the study is 6 years (2012-2018). The statistical data of the reports of the National Commission, which 
implements the state regulation in the sphere of financial services, was used in the work, which made it possible to organize 
the actual materials.

The stochastic model of the impact of insurance premiums and insurance payments on the received amount of insurance 
premiums by intermediaries is constructed on the basis of statistics. The validity of the model was confirmed using Fisher’s 
determination coefficient and criterion.

Estimated values of insurance premiums are calculated taking into account the influence of factors for 2019-2020.
The conducted analysis showed that the influence of the intermediary activity on the volume of insurance premiums in the 

market of insurance services of Ukraine is significant.
Key words: insurance brokerage, insurance agents, insurance brokers, insurance premiums, stochastic model

Постановка проблеми. На страховому ринку здійснюють діяльність різни суб’єкти, які задіяні у стра-
хуванні. Відповідний аналіз страхового ринку України, який враховував би неосновних учасників рин-
ку, дотепер залишається поза увагою більшості дослідників, оскільки являє собою складне і трудоміст-
ке завдання. Особливої уваги потребують посередники з позицій співпраці суб’єктів страхового ринку і 
впливу на показники страхового сектору країни. У колі фахівців точаться дискусії щодо доцільності та 
впливовості страхових посередників на ринку.

Регламентують діяльність страхових посередників такі законодавчі акти: закон України «Про стра-
хування» [1], Господарський кодекс України [2], Постанова Кабінету Міністрів України «Про порядок 
провадження діяльності страховими посередниками» [3]. 

Агентська діяльність – це діяльність щодо рекламування, консультування, пропонування страхуваль-
никам страхових послуг та проведення роботи, пов’язаної з укладанням та виконанням договорів страху-
вання. 

Брокерська діяльність – це професійна діяльність на користь страхувальника або перестрахувальника 
(цедента), спрямована на визначення його потреби в отриманні страхових послуг, консультуванні, на-
данні допомоги в розробленні умов договору страхування, пошуку страховиків, веденні переговорів та 
укладанні договорів страхування за дорученням страхувальника, здійсненні розрахунків за договорами 
страхування, підготовці документів для врегулювання питання про збитки у разі настання страхового 
випадку. 

Отже, страхове посередництво переважно розглядають як надання послуг страхування через агентів та 
брокерів: якщо брокери займаються наданням таких послуг, представляючи інтереси страхувальників, то 
агенти діють більшою мірою від імені страховика. Останнім часом до кола організацій, що надають посе-
редницькі послуги, долучаються банки, нотаріальні контори, туристичні компанії та відділення зв’язку, 
які є страховими агентами та діють на підставі агентського договору, займаються цим видом діяльності з 
метою розширення спектру їх власних послуг та задоволення потреб споживачів.

Аналіз останніх досліджень та публікацій. У вітчизняній фінансовій науці значна кількість дослі-
джень присвячена ролі страхових посередників та їх впливу на діяльність страховиків. Так, наприклад, 
про ряд недоглядів у співпраці страхувальників та страхових посередників висловлює свою позицію  
О. Борисюк [4, с. 132–137]. Вона вважає, що існує низка недоліків: по-перше, це досить дорогий канал 
продажу. Крім агентської комісії (яка може сягати до 30 % від страхової премії), потрібна значна кіль-
кість ресурсів на її утримання. По-друге, відносини клієнта виникають не з компанією, а з агентом. Отже, 
лояльність також формується не до страхової компанії, а до агента. По-третє, страховику значно важче 
встановлювати комунікації з клієнтом. Наприклад, розвиток перехресних продажів в обхід агента може 
бути сприйнятий останнім як спроба відібрати у нього портфель. Також, якщо страховий агент уважатиме 
продовження співпраці з цим страховиком невигідним для себе, то він може перевести весь портфель з 
однієї страхової компанії в іншу. Крім того, науковець обґрунтовує роль Інтернет-страхування у сучасних 
умовах.

Мартишко Н., вивчаючи роль страхових посередників на ринку [5, с. 164–168], вказує на недостат-
ність рівня нормативно-правового регулювання їх діяльності. Першочерговими кроками на шляху вдо-
сконалення діяльності страхових посередників в Україні, вважає науковець, повинні бути законодавчі 
зміни. Насамперед, необхідно внести зміни до Закону України «Про страхування», які дозволять чітко 
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розмежовувати функції страхових агентів та страхових (перестрахових) брокерів, посилять вимоги до їх 
діяльності, оскільки передбачатимуть навчання та сертифікацію агентів, а також страхування професійної 
відповідальності брокерів. Наступним кроком, на переконання Н. Мартишко, повинно бути прийняття 
Закону України «Про страхове посередництво».

Об’єктивні потреби та умови розвитку страхового посередництва в Україні досліджено в працях  
Н. В. Кудрявської [6, с. 78–80]. Наприклад, автор визначила необхідність урахування позитивного світо-
вого і європейського досвіду, зокрема в умовах євроінтеграції, щодо удосконалення нормативно-правової 
бази у регулюванні діяльності страхових посередників, підвищення професіоналізму та збільшення мате-
ріальної зацікавленості самих посередників.

Мета та завдання дослідження – дослідити основні показники посередницької діяльності з укладання 
договорів страхування зі страховиками і визначити вплив посередницької діяльності на обсяги страхових 
премій на ринку страхових послуг України.

Науковий пошук ґрунтується на гіпотезі щодо суттєвого впливу посередницької діяльності на обсяг 
страхових премій на ринку страхових послуг України. Аргументація цієї гіпотези базується на проведенні 
кореляційного аналізу і виявленні вагомого впливу незалежних факторів на результуючий показник.

У якості факторів використано такі:
– сума винагороди за надання посередницьких послуг за договорами страхування та перестрахування 

(Х1);
– кількість договорів страхування та перестрахування, укладених брокерами (Х2);
– кількість зареєстрованих страховиків (Х3);
– активи по балансу, млн грн (Х4);
– валові страхові премії, млн грн (Х5);
– валові страхові виплати, млн грн (Х6);
– кількість укладених договорів страхування, тис. одиниць (Х7);
– рівень валових виплат, % (Х8);
– кількість страхових брокерів, одиниць (Х9).
У якості результуючої функції-показника обрано страхові премії, отримані страховиками за договора-

ми страхування та перестрахування, тис. грн (Y).
Часовий інтервал дослідження становить 6 років (2012–2018 рр.). Статистичні дані в роботі отримані 

на основі звітів Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових по-
слуг (Нацкомфінпослуг) [7], що дало змогу систематизувати фактичні матеріали.

Під час побудови регресійної моделі використано програму Excel та функцію ЛИНЕЙН.
Виклад основного матеріалу. Для повноти опису проведемо спочатку огляд ринку за допомогою 

макроекономічних показників. Участь страхових посередників у провадженні діяльності на сучасному 
етапі представлено у табл. 1.

Таблиця 1
Посередницька діяльність з укладання договорів страхування зі страховиками  

(резидентами та нерезидентами), 2012–2018 рр., тис. грн*

Показники Роки
Добровільне страхування Обов’язкове 

страхування Усього
життя особисте майнове відпові-

дальності
1 2 3 4 5 6 7 8

Страхові платежі (пре-
мії, внески), отримані 
страховиками за дого-
ворами страхування

2012 545,30 5900,00 19925,60 2612,40 1163,40 30146,70
2013 668,10 20929,00 13682,20 2135,30 46966,80 84381,40
2014 746,00 35606,19 26626,10 1427,20 3207,60 67613,09
2015 1183,20 60465,49 31694,54 4436,09 3895,20 101674,52
2016 1814,70 72452,29 10704,90 6433,60 1291,95 92697,44
2017 1330,10 115020,50 9652,80 6372,90 2249,60 134625,90
2018 2242,40 84398,50 18646,60 4205,02 3009,31 112501,83

Страхові виплати (від-
шкодування), здійснені 
страховиками за дого-
ворами страхування

2012 801,50 0,00 330,60 0,00 5,30 1137,40
2013 0,00 0,00 635,10 0,00 8838,70 9473,80
2014 33,80 1407,25 1445,70 150,30 509,50 3546,55
2015 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2016 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2017 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2018 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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1 2 3 4 5 6 7 8

Винагорода за надання 
посередницьких 
послуг за договорами 
страхування

2012 0,00 429,80 1589,90 90,70 199,00 2309,40
2013 0,00 1257,20 950,70 90,70 2493,30 4791,90
2014 33,80 1407,25 1517,50 204,30 509,50 3672,35
2015 106,90 1798,82 2417,19 716,63 118,39 5157,93
2016 150,00 2923,70 2081,92 1235,60 227,90 6619,12
2017 129,00 5408,30 2577,50 1179,70 524,70 9819,20
2018 180,70 23503,98 2695,00 970,32 743,30 28093,30

Кількість договорів 
страхування, укла-
дених брокерами із 
страховиками

2012 2,00 129,00 566,00 331,00 1743,00 2771,00
2013 0,00 150,00 445,00 334,00 2236,00 3165,00
2014 5,00 712,00 362,00 205,00 1255,00 2539,00
2015 582,00 109,00 230,00 219,00 998,00 2138,00
2016 1197,00 250,00 279,00 182,00 1886,00 3794,00
2017 33,00 767,00 198,00 144,00 3130,00 4272,00
2018 9,00 2301,80 205,90 192,00 4325,00 7033,70

Джерело: за даними Нацкомфінапослуг [7]

Із табл. 1 можна зробити такі висновки:
– найбільші розміри страхових платежів посередниками було отримано від добровільного особистого 

страхування, що можна пояснити бажанням страхувальників убезпечити можливі ризики, пов’язані зі 
здоров’ям та непередбачуваним настанням нещасних випадків. 

– найбільшу кількість договорів страхування укладено за участі страхових посередників у обов’язко-
вому страхуванні (страхування від нещасних випадків на транспорті займає перше місце, що пояснюється 
значною кількістю пасажироперевезень, тобто, купуючи квиток, пасажир автоматично укладає договір 
страхування від нещасного випадку на транспорті).

– значну кількість договорів укладено із страхування цивільно-правової відповідальності власників 
наземних транспортних засобів;

– особисте страхування активно розвивається в Україні впродовж останніх років, що можна пояснити, 
насамперед, подорожами закордон (страхові поліси найчастіше оформлюють туристичні агенції на основі 
укладених договорів зі страховою компанією); 

– винагорода за надання посередницьких послуг і кількість договорів страхування, укладених броке-
рами, щороку зростали, що можна пояснити бажанням страховиків залучити якомога більшу кількість по-
середників, із якими вони взаємодіють у питаннях отримання банківських, туристичних та інших послуг.

Перестрахування займає чільне місце у реалізації страхових послуг, тому доцільно враховувати також 
участь посередників у перестрахуванні (табл. 2).

Таблиця 2
Посередницька діяльність з укладання договорів перестрахування за участі брокерів,  

2012–2018 рр., тис. грн*

Показники Роки
Добровільне страхування Обов’язкове 

страхування Усього
життя особисте майнове відпові-

дальності
1 2 3 4 5 6 7 8

Перестрахові премії, отри-
мані перестраховиками за 
договорами перестрахування, 
укладеними брокерами на 
користь перестрахувальників

2012 0,00 833,30 152621,20 110353,10 105098,30 368905,90
2013 0,00 693,70 264253,50 22791,10 140373,80 428112,10
2014 0,00 436,10 199050,40 25265,70 129477,10 354229,30
2015 0,00 687,50 471334,60 84991,80 275003,10 832017,00
2016 0,00 957,00 605498,40 311653,40 323275,90 1241384,70
2017 0,00 372,30 646890,30 140301,90 289469,70 1077034,20
2018 0,00 649,50 634686,20 196064,14 309546,90 1140946,74

Продовження таблиці 1



ISSN 2311-5149 
ФІНАНСИ, ГРОШОВИЙ ОБІГ ТА КРЕДИТ

© Л. В. Шірінян, Н. І. Климаш

Наукові записки Національного університету «Острозька акаде мія», серія «Економіка», № 15(43), грудень, 2019 р.142

1 2 3 4 5 6 7 8

Страхові виплати (відшкоду-
вання), компенсовані пере-
страховиками за договорами 
перестрахування, укладеними 
брокерами на користь пере-
страхувальників

2012 0,00 0,00 26576,00 712,60 0,00 27288,60
2013 0,00 7,60 36324,60 18,30 0,00 36350,50
2014 0,00 0,00 47180,70 276,50 0,00 47457,20
2015 0,00 27,20 194084,20 3897,70 15381,60 213390,70
2016 0,00 12,00 20563,90 577,40 2202,30 23355,60
2017 0,00 0,00 131708,90 6,60 139,50 131855,00
2018 0,00 48,00 345428,70 510,10 289,60 346276,40

Винагорода за надання 
посередницьких послуг у 
перестрахуванні, отриманих 
брокерами від перестраху-
вальників

2012 0,00 33,80 9861,00 1845,20 3873,60 15613,60
2013 0,00 28,30 9866,10 2034,60 5229,40 17158,40
2014 0,00 43,20 11991,30 882,80 3826,30 16743,60
2015 0,00 18,60 14384,00 2378,20 7278,50 24059,30
2016 16,70 60,70 17972,00 2903,50 3740,80 24693,70
2017 0,00 12,40 18849,00 2459,20 6299,00 27619,60
2018 0,00 119,00 22590,40 3766,50 5366,40 31842,30

Кількість договорів перестра-
хування, укладених брокера-
ми із перестраховиками на 
користь перестрахувальників

2012 0,00 15,00 314,00 64,00 77,00 470,00
2013 0,00 7,00 318,00 79,00 92,00 496,00
2014 0,00 4,00 281,00 37,00 79,00 401,00
2015 0,00 5,00 316,00 43,00 81,00 445,00
2016 0,00 6,00 266,00 51,00 75,00 398,00
2017 0,00 4,00 312,00 68,00 82,00 466,00
2018 0,00 4,00 261,00 80,00 72,00 417,00

Джерело: за даними Нацкомфінапослуг [7]

Здійснена оцінка активності страхових посередників на ринку перестрахування (табл. 2) дає змогу 
зробити такі узагальнення:

– найбільш вагомим є майнове страхування,
– договори перестрахування життя через посередників не укладаються;
– договори перестрахування є вигідними для страхових посередників, оскільки їх винагорода є значно 

вищою, аніж у страхуванні;
– розміри страхових премій та виплат є високими, що свідчить про значні страхові суми, які визначені 

договорами перестрахування.
Розмір агентських винагород загалом має низьке значення, відповідно, діяльність страхових посеред-

ників може не мати вагомого впливу, що потребує додаткового дослідження.
Регресійний аналіз – вплив страхових посередників. Перейдемо до перевірки основної гіпотези дослі-

дження щодо впливу посередницької діяльності на обсяг страхових премій. Для цього виконаємо регре-
сійний аналіз. Результуючою функції обрано обсяги страхових премій, отримані страховиками за дого-
ворами страхування та перестрахування (далі як Y). Серед переліку можливих факторів ми виокремили 
дев’ять (далі як Х), які можуть мати вплив:

– сума винагороди за надання посередницьких послуг за договорами страхування та перестрахування 
(Х1);

– кількість договорів страхування та перестрахування, укладених брокерами (Х2);
– кількість зареєстрованих страховиків (Х3);
– активи по балансу, млн грн (Х4);
– валові страхові премії, млн грн (Х5);
– валові страхові виплати, млн грн (Х6);
– кількість укладених договорів страхування, тис. одиниць (Х7);
– рівень валових виплат, % (Х8);
– кількість страхових брокерів, одиниць (Х9).
Ми побудували матрицю парних коефіцієнтів кореляції обраних факторних ознак (табл. 3) без ураху-

вання показників, що мали тісний зв’язок із високими значеннями коефіцієнтів кореляції Пірсона понад 
r=0,8 (та менші за r=-0,8). Аналогічно ми вилучили фактори, що мали слабкий зв’язок із результуючим 
показником (Y).

Продовження таблиці 2
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Таблиця 3
Таблиця парних кореляцій факторів участі страхових посередників,  

що можуть впливати на обсяг страхових премій
 Y X1 X2 X3 X4 X5 X6 X7 X8 X9
Y 1 0,7652 0,623685 -0,9411 -0,46986 0,83359 0,896333 0,541445 0,670853 0,248159

X1 1 0,925544 -0,86169 -0,07855 0,943387 0,946306 0,542765 0,529545 0,456243
X2 1 -0,75555 -0,05351 0,88403 0,819754 0,402063 0,308233 0,686772
X3 1 0,291097 -0,93444 -0,95151 -0,37188 -0,59433 -0,26742
X4 1 -0,10792 -0,31608 -0,48164 -0,66438 -0,43983
X5 1 0,940895 0,454207 0,419202 0,370266

X6 1 0,565535 0,700488 0,380233

X7 1 0,574801 0,399892

X8 1 0,218966

X9 1

Джерело: Розраховано авторами

Здійснений аналіз виявив, що незалежними факторами є лише два з наведеного переліку: сума вина-
городи за надання посередницьких послуг за договорами страхування та перестрахування (Х1) та валові 
страхові виплати (Х6). Усі інші є суттєво залежними від наведених двох факторів і можуть бути замінені 
для проведення регресійного аналізу і побудови кореляційної залежності.

Дані обчислення доводять існування лінійного зв’язку між факторами та результуючим показником, 
який можна записати у вигляді такої залежності:

Yроз = -145,898 – 22,86 X1 + 0,2187 X6      (1)

Підставивши значення показників у рівняння, отримаємо Y розрахункове, що тісно пов’язане із ре-
зультуючим показником і не має суттєвих відхилень (табл. 3). Коефіцієнт детермінації для виразу (1) 
має значення 0,869. Значимість зв’язку між змінними X1, Х6 та Yроз також перевірено за допомогою F– 
критерія Фішера. У результаті отримано значення на рівні 13,30. Це означає, що запропонована економі-
ко-математична модель є вірогідною, тобто гіпотеза про зв’язок між залежною і незалежними змінними 
у моделі підтверджується.

Отже, ми можемо запропонувати прогнозні значення результуючого показника Yроз (табл. 4).
Таблиця 4

Вихідні дані значення моделі впливу факторів (Х) на результуючий показник (Y),  
2012–2018 рр., млн грн

Рік аналізу
Сума винагороди за надання 

посередницьких послуг за дого-
ворами, млн грн (Х1)

Валові страхові 
виплати,

млн грн (Х6)

Фактичні страхові 
премії,

 млн грн (Y)

Розрахункові модельні зна-
чення страхових премій,

Yроз, млн грн

2012 17,923 5151,000 399,052 571,059
2013 21,950 4651,800 512,493 369,750
2014 20,415 5065,400 421,842 495,320
2015 29,217 8100,500 933,692 958,006
2016 31,312 8839,500 1334,082 1071,746
2017 37,439 10536,800 1211,660 1302,954
2018 59,936 12863,400 1253,448 1297,436

Джерело: розраховано авторами

Розрахуємо прогнозні значення незалежних змінних Х1, Х6 (табл. 4) на 2019-2020 роки для досліджува-
ної моделі у наближенні лінійних трендів. Для розрахунку використано апроксимацію даних за методом 
найменших квадратів. Позначимо параметр Т як рік аналізу. Тоді лінії трендів для параметрів Х1, Х6 мож-
на записати відповідними формулами:

Х1=5,9968 Т+7,183         (2)



Х6=1,3515 Т+2,361         (3)

Параметри Х1, Х6 визначено у млн грн.
Далі, використовуючи формулу (1), вирахуємо прогнозні значення страхових премій, отриманих за 

участі посередників на 2019–2020 рр. (табл. 5).
Таблиця 5

Прогнозні значення страхових премій, отриманих за участі посередників з урахуванням впливу 
факторів у 2019–2020 рр.

Рік Рівняння тренду 2019 2020

Сума винагороди за надання посередницьких (Х1, млн. грн) Формула (2) 55,15791 61,15476

Валові страхові виплати, (Х6, млн. грн) Формула (3) 13,41281 14,79429
Страхові премії (Yроз, млн. грн) Формула (1) 1,526891 1,691961

Джерело: розраховано авторами

Аналіз динаміки наявних показників не дає інформації про випадкові чинники, які іноді можуть мати 
значний вплив.

Використовуючи динамічний ряд прогнозних значень величини Yроз для 2019–2020, можемо зробити 
висновок про те, що всі показники (як результуючий показник, так і незалежні змінні) матимуть тенден-
цію до зростання у 2019–2020  рр.

Висновки. Здійснений аналіз засвідчив, що вплив посередницької діяльності на обсяги страхових пре-
мій на ринку страхових послуг України є суттєвим. Економіко-математична модель виявляє коефіцієнт 
детермінації на рівні 0,869. Такий висновок підтверджується значимістю зв’язку між змінними та цільо-
вою функцією за допомогою F– критерія Фішера.

Дані свідчать, що найбільші розміри страхових платежів посередники отримують від добровільного 
особистого страхування; найбільша кількість договорів страхування укладається за участі страхових по-
середників у обов’язковому страхуванні; значною є кількість договорів страхування цивільно-правової 
відповідальності власників наземних транспортних засобів. Позитивну динаміку премій і страхових до-
говорів виявлено в особистому страхуванні. Загалом кількість договорів страхування, укладених броке-
рами, щороку зростає.

Аналіз діяльності страхових посередників на ринку перестрахування дозволяє стверджувати, що най-
більш вагомим є майнове страхування. Розміри страхових премій та виплат є високими, що свідчить про 
значні страхові суми, які визначені договорами перестрахування. З’ясовано, що договори перестрахуван-
ня є вигідними для страхових посередників, оскільки їх винагорода є вищою, аніж у страхуванні. Водно-
час виявлено, що договори перестрахування життя через посередників фактично не укладаються.
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ВИКОРИСТАННЯ АУДИТОРСЬКИХ ПРОЦЕДУР  
ПРИ АУДИТІ НЕМАТЕРІАЛЬНИХ АКТИВІВ

У статті досліджено значення аудиторських процедур у процесі досягнення мети аудиту нематеріальних активів. 
На базі систематизації та аналізу сутності поняття «процедура аудиту» сформовано власний підхід до розуміння 
поняття «процедурна складова аудиту нематеріальних активів». Розглянуто класифікацію аудиторських процедур 
за характером їх виконання з окресленням сфери їх застосування під час аудиту нематеріальних активів. Досліджено 
сутність основних процедур отримання аудиторських доказів відповідно до МСА 500 через призму перевірки нема-
теріальних активів. Наведено основні фактори, що впливають на вибір аудиторських процедур. Обґрунтовано, що 
найбільш актуальними для перевірки нематеріальних активів є інспектування та аналітичні процедури. Окреслено 
основні проблеми питання процедурного забезпечення аудиту нематеріальних активів, а також засоби їх нівелювання.

Ключові слова: аудиторська процедура, нематеріальні активи, процедури по суті, аналітична процедура, твер-
дження управлінського персоналу.
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ АУДИТОРСКИХ ПРОЦЕДУР  
ПРИ АУДИТЕ НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ

В статье исследовано значение аудиторских процедур в процессе достижения цели аудита нематериальных 
активов. На основе систематизации и анализа сущности понятия «процедура аудита» сформирован собствен-
ный подход к пониманию понятия «процедурная составляющая аудита нематериальных активов». Рассмотрена 
классификация аудиторских процедур по характеру их выполнения с описанием сферы их применения при аудите 
нематериальных активов. Исследована сущность основных процедур получения аудиторских доказательств в со-
ответствии с МСА 500 в контексте проверки нематериальных активов. Приведены основные факторы, влияющие 
на выбор аудиторских процедур. Обосновано, что наиболее актуальными для проверки нематериальных активов 
являются инспектирование и аналитические процедуры. Определены основные проблемы в вопросе процедурного 
обеспечения аудита нематериальных активов, а также средства их нейтрализации.

Ключевые слова: аудиторская процедура, нематериальные активы, процедуры по сути, аналитическая процеду-
ра, утверждение управленческого персонала.
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USING OF AUDIT PROCEDURES IN THE AUDIT OF INTANGIBLE ASSETS

The relevance of the study lies in the fact that innovative resources such as intangible assets are very important for the 
modern economy. They contribute to the formation of added value. Because of this, it is necessary to confirm the reliability 
of the financial statements of the entities regarding the intangible assets. The essential components of this process are the 
reasonable choice and proper use of audit procedures. The purpose of the article is to study the features of the choice 
and applying audit procedures to express the auditor’s independent opinion about financial statement assertions regarding 
intangible assets. The basis of the study is the dialectical method of scientific cognition and the systematic approach, abstract 
logic and theoretical generalization. Information modeling and grouping have become the basis for forming conclusions 
and recommendations. Tabular and graphic methods were the basis for the visual presentation of the key results. The article 
investigates the importance of audit procedures in the process of achieving the objective of the auditing of the intangible 
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according to the nature of their implementation is considered in view of the scope of their application in the audit of the 
intangible assets. The essence of the main procedures for obtaining audit evidence according to ISA 500 is investigated. 
The main factors that influence the choice of audit procedures are given. Audit procedures are grouped according to their 
applicability:  for verification of management assertions regarding intangible assets balances at the end of the period, for 
assertions regarding classes of intangible assets and operations during the period, for assertions regarding the presentation 
and disclosure of the intangible assets. It is justified that inspections and analytical procedures are the most relevant for the 
verification of the intangible assets. The purpose of the analytical procedures, their importance and the key benefits in the 
audit of intangible assets are analyzed. The main problems in the procedural provision of the audit of the intangible assets 
and the ways of their solving are outlined.

Key words: audit procedure, intangible assets, substantive procedure, analytical procedure, management assertions.

Постановка проблеми. Стрімкий розвиток аудиторської практики в Україні вимагає посилення уваги 
до питання забезпечення належної якості аудиторських перевірок. Своєю чергою якість аудиту залежить 
від об’єктивності професійного судження аудитора і, відповідно, від застосовуваних ним процедур. Ак-
туальність дослідження процедурного забезпечення аудиту нематеріальних активів підприємств зумов-
люється тим, що для сучасної економіки вкрай важливими є неосяжні і водночас надзвичайно цінні з 
позиції формування доданої вартості ресурси інноваційного характеру. З огляду на це виникає необхід-
ність підтвердження достовірності тверджень фінансової звітності суб’єктів господарювання у частині 
нематеріальних активів (НМА). Обов’язковими складовими на шляху досягнення мети цього процесу є 
обґрунтований вибір та належне застосування аудиторських процедур, що дозволять найповніше досліди-
ти облікові та звітні аспекти і створити повноцінне уявлення про нематеріальні активи суб’єкта перевірки. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Проблематиці теорії та методології аудиторських процедур 
присвячені праці таких науковців: М. Т. Білуха, В. П. Бондар, Ф. Ф. Бутинець, І. І. Гончар, Н. В. Коцеруба, 
Л. Ф. Ларікова, О. А. Петрик, О. А. Подолянчук, Н. М. Проскуріна, О. Редько. Зважаючи на ґрунтовний 
теоретико-методичний базис аудиторських процедур, досі залишаються недостатньо дослідженими пи-
тання особливостей їх застосування до конкретних об’єктів аудиту, зокрема і до нематеріальних акти-
вів. Деякі аспекти застосування процедурного інструментарію в контексті аудиту нематеріальних активів 
вивчали Сизоненко О. В. та Тарасенко Л. О. Однак необхідність систематизації основних положень та 
забезпечення якісного процедурного забезпечення аудиту нематеріальних активів потребує подальших 
більш ґрунтовних наукових пошуків.

Метою статті є дослідження особливостей вибору та застосування процедур аудиту для висловлення неза-
лежної думки аудитора щодо тверджень фінансової звітності в частині нематеріальних активів підприємства.

Виклад основного матеріалу дослідження. Метою аудиту нематеріальних активів підприємства є 
висловлення незалежної професійної думки щодо достовірності їх оцінки, обліку, а також повноти відо-
браження у звітності суб’єкта господарювання. Здійснення максимально точної аудиторської перевірки і 
досягнення зазначеної мети можливе лише за умови застосування оптимального комплексу аудиторських 
процедур (рис. 1).

 Вибір та застосування аудиторських процедур, що є 
найбільш оптимальними для дослідження НМА 

Отримання прийнятних та достатніх за обсягом 
аудиторських доказів щодо НМА 

Висловлення думки щодо достовірності обліку та звітності 
НМА суб’єкта господарювання 

Рис. 1. Застосування аудиторських процедур у процесі досягнення мети аудиту НМА

Джерело: авторська розробка

Вітчизняні науковці по-різному визначають сутність аудиторських процедур (табл. 1), однак всі вони 
мають єдиний базис – загальновизначені трактування сутності родового поняття «процедура». Врахову-
ючи думки науковців, ключовим визначником сутності аудиторської процедури вважаємо дії, яка мають 
відповідати таким умовам: є професійними; мають визначену послідовність; сприяють отриманню ауди-
торських доказів; є базою висловлення думки аудитора.

Відповідно, під процедурною складовою аудиту нематеріальних активів розуміємо сукупність потен-
ційно можливих до застосування та оптимальних за призначенням процедур, що спрямовані на отримання 
прийнятних та достатніх за обсягом аудиторських доказів і, як наслідок, забезпечення якості перевірки 
нематеріальних активів.
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Рішення щодо оптимальної кількості і видів застосовуваних процедур під час аудиту нематеріальних ак-
тивів є прерогативою професійного судження аудитора з урахуванням специфіки підприємства, що перевіря-
ється. Однак важливе практичне значення у процесі вибору конкретної процедури мають наявні класифікації. 

Таблиця 1
Підходи до визначення понять «процедура» та «процедура аудиту»

Автор, джерело Визначення
Економічний тлумач ний слов-
ник [1, с. 171] Процедура – офіційно встановлений порядок дій.

Економічний словник 
[2, с. 258]

Процедура – певним чином організована послідовність прийомів і способів поведінки, 
спрямована на отримання певного результату.

Тлумачний словник сучасної 
української мови [3, с. 997]

Процедура – офіційно встановлений чи узвичаєний порядок здійснення, виконання або 
оформлення чого-небудь. Ряд яких-небудь дій, хід виконання чого-небудь.

Акімова Н. С., Наумова Т. 
А. [4, с. 88]

Аудиторська процедура – це сукупність дій, які здійснюють у процесі аудиторської пе-
ревірки у запланованій послідовності для досягнення бажаної мети шляхом отримання 
суттєвих доказів та їх аналітичної оцінки у розв’язанні поставлених завдань.

Жогова О. [5] Аудиторські процедури – це система методичних дій аудитора, спрямованих на отримання 
достатніх і надійних доказів щодо об’єктів аудиту. 

Петрик О. А. [6, с. 142] Аудиторські процедури – це дії аудитора, які він виконує з метою отримання аудиторських 
доказів у процесі перевірки фінансової звітності підприємства-клієнта.

Подолянчук О. А. [7,  с. 142] Процедури аудиту – це методичні дії аудитора, спрямовані на отримання доказів щодо 
об’єктів аудиту.

Проскуріна Н. М. [8, с. 9]
Процедури аудиту – комплекс професійний дії, взаємопов’язаних визначеною метою ауди-
ту і направлених на її досягнення через безпосереднє отримання відповідних і достатніх 
доказів для виказування професійного судження.

На нашу думку, базовою і найбільш узагальненою є класифікація аудиторських процедур, що наведе-
на у Міжнародних стандартах контролю якості, аудиту, огляду та іншого надання впевненості [9, с. 439].  
Н. М. Проскуріна [10, с. 208] та В. В. Рядська [11, с. 158] пов’язують цю класифікацію з такою ознакою як ха-
рактер виконання. На рис. 2 наведено зазначену класифікацію у контексті перевірки нематеріальних активів.

Перелік конкретних аудиторських процедур досить різниться залежно від аналізованих джерел. За 
основу візьмемо положення Міжнародних стандартів і, зокрема, МСА 500 «Аудиторські докази», яким 
передбачено такі процедури отримання аудиторських доказів: інспектування, спостереження, зовнішнє 
підтвердження, повторне обчислення, повторне виконання, аналітичні процедури, запит (табл. 2). До цьо-
го переліку О. Редько та К. Редько [13, с. 48–49] додають ще ідентифікацію та оцінку, С. В. Селіщев [14, 
с. 74] – експертну перевірку, перевірку дотримання правил обліку господарських операцій, сканування;  
Н. М. Проскуріна [8, с. 23] – звіряння, інспектування, простежування, дослідження, тестування, узгоджен-
ня, верифікацію, диференціацію, ідентифікацію, оцінку.

 Аудиторські процедури за характером виконання 

Процедури оцінки ризиків 

В контексті НМА: призначені для отримання розуміння про суб’єкт 
господарювання і НМА, що є в його використанні. Наприклад, подання 
запитів до управлінського персоналу та інших працівників підприємства, 
що, на думку аудитора, може допомогти при ідентифікації ризиків 
суттєвого викривлення звітності в частині НМА.  
Базовими процедурами цієї групи є: запити, спостереження та перевірка, 
аналітичні процедури.  

Тести заходів контролю 

В контексті НМА: оцінка ефективності заходів контролю НМА та їх 
відповідність встановленим нормам для запобігання та виявлення 
суттєвих викривлень на рівні тверджень щодо НМА.  

В контексті НМА: виявлення суттєвих викривлень на рівні тверджень 
про залишки на рахунках НМА, про класи операцій з НМА та події 
протягом періоду, про подання та розкриття інформації щодо НМА.  

Процедури по суті: тести деталей та аналітичні процедури по суті 

Рис. 2. Групування аудиторських процедур за характером виконання  
та сфера їх застосування при аудиті НМА

Джерело: узагальнено автором на базі аналізу джерел [9; 10; 11;12]
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Дані табл. 2 свідчать про те, що всі наведені процедури є актуальними у контексті їх застосування під 
час аудиту нематеріальних активів. Однак головним запитанням все ж залишається таке: які саме проце-
дури є найбільш оптимальними та доречними?

Таблиця 2
Сутність аудиторських процедур в контексті аудиторської перевірки нематеріальних активів

Аудиторська  
процедура Сутність у контексті перевірки нематеріальних активів

Інспектування

Вивчення записів та документів (як внутрішніх, так і зовнішніх) щодо НМА суб’єкта господарюван-
ня у паперовій, електронній або іншій формі. Також передбачає фізичний огляд активу, однак щодо 
нематеріальних ресурсів у більшості випадків це є неможливим (хоча за наявності фізичного носія 
нематеріального активу це є частково здійсненим).
Особливо важливим є вивчення документів, що є прямими доказами існування активу (юридична 
документація щодо прав власності на НМА).

Спостереження Є наглядом за процесом або процедурою, які виконують інші особи, наприклад, за виконанням захо-
дів контролю за НМА.

Зовнішнє 
підтвердження

Полягає в отриманні аудитором прямої письмової відповіді від третьої сторони щодо певних фактів, 
пов’язаних із НМА суб’єкта господарювання. Часто є доречними під час розгляду тверджень щодо 
залишків на рахунках НМА. Також можуть використовуватися для підтвердження умов угод або опе-
рацій між суб’єктом господарювання і третіми сторонами (наприклад, угод, що підтверджують факт 
продажу чи купівлі НМА, набуття права на об’єкт інтелектуальної власності).

Повторне 
обчислення

Перевірка математичної правильності документів та записів, пов’язаних із НМА суб’єкта господарю-
вання.

Повторне 
виконання

Незалежне виконання аудитором процедур або заходів контролю, які вже виконувались як частина 
заходів внутрішнього контролю НМА суб’єктом господарювання.

Аналітичні 
процедури

Оцінка фінансової інформації через аналіз правдоподібних зв’язків між фінансовими та нефінансо-
вими даними про НМА.

Запит Пошук фінансової та нефінансової інформації, пов’язаної з НМА, від обізнаних осіб як самого 
суб’єкта господарювання, так і за його межами.

Джерело: розроблено автором на базі аналізу джерела [9, с. 440–442].

З урахуванням того, що головне завдання аудитора – це перевірка тверджень управлінського персона-
лу щодо залишків на рахунках нематеріальних активів на кінець періоду, класів операцій з нематеріаль-
ними активами та подій протягом періоду, подання та розкриття інформації про нематеріальні активи, то 
доцільним є вибір найбільш важливих процедур саме для цих трьох напрямів (табл. 3). 

Більш глобально вибір конкретної процедури може залежати від низки факторів, які, на нашу думку, 
доцільно розділити на 2 групи:

1) загального характеру:
– мета перевірки;
– належність до галузі та особливості виду діяльності суб’єкта господарювання, що перевіряється;
– принципи і правила обліку та внутрішнього контролю, що застосовуються суб’єктом господарювання;
– досвід аудитора в аналогічних перевірках (цього суб’єкта або інших);
– інформаційна підтримка суб’єкта господарювання та аудитора.
2) пов’язані з характером нематеріальних активів як об’єкта перевірки:
– неосяжна природа активів, що перевіряються, і, як наслідок, складність проведення їх інвентаризації;
– складність оцінки нематеріальних активів (можуть знадобитися послуги незалежних фахівців відпо-

відного профілю);
– тісний зв’язок із юридичними аспектами прав власності (аудитор або повинен володіти відповідними 

знаннями, або користуватися послугами експертів);
– застосовувані положення облікової політики підприємства в частині нематеріальних активів;
– твердження управлінського персоналу щодо нематеріальних активів;
– суттєвість залишків по статті «Нематеріальні активи» відповідно до загального рівня суттєвості; 
– якісні вимоги до фінансової звітності в частині розкриття інформації про нематеріальні активи.
З урахуванням наведених факторів та аналізу практики виконання аудиторських процедур, а також, 

погоджуючись з думкою Тарасенко Л. О. [17, 203], вважаємо, що для аудиту нематеріальних активів най-
більш ефективними та доречними є інспектування та аналітичні процедури.

Крім того, зазначимо, що інспектування в цьому випадку є більш традиційною процедурою, тоді як 
аналітичні процедури дають можливість оцінити і фактори нефінансового характеру, що з огляду на сут-
ність нематеріальних активів є актуальною потребою сьогодення. Тому більш докладно розглянемо вико-
ристання аналітичних процедур під час аудиту нематеріальних активів.
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Таблиця 3
Аудиторські процедури отримання доказів на рівні тверджень щодо нематеріальних активів

Твердження щодо залишків на 
рахунках на кінець періоду

Твердження щодо класів операцій та 
подій протягом періоду аудиту

Твердження щодо подання  
та розкриття

Зміст тверджень
існування;
повнота;
права та обов’язки;
оцінка; розподіл

настання; повнота;
точність;
закриття реєстрів;
класифікація

настання; повнота;
права та обов’язки;
класифікація; зрозумілість;
точність; оцінка

Предмет перевірки

1) вартість (первісна або переоцінена) 
у звіті про фінансовий стан;
2) сума накопиченої амортизації на 
початок та кінець звітного періоду.

1) зміни первісної (переоціненої) вар-
тості та сума накопиченої амортизації 
за період;
2) перевірка нарахування амортизації 
протягом звітного періоду;
3) сума втрат від зменшення корис-
ності і сума вигід від відновлення 
корисності;
4) сума витрат на дослідження та 
розробки, зарахована до складу витрат 
звітного періоду

1) вартість, за якою нематеріальні акти-
ви відображені у звіті про фінансовий 
стан;
2) методи амортизації та діапазон стро-
ків корисного використання;
2) наявність та рух у звітному періоді; 
3) Додаткова та уточнювальна інфор-
мація (відповідно до вимог застосову-
ваної концептуальної основи – П(С)БО 
8 чи МСБО 38)

Аудиторські процедури для отримання доказів

ідентифікація;
огляд;
інспектування;
повторне обчислення

повторне обчислення;
запит;
зовнішнє підтвердження;
інспектування;
аналітичні процедури;
повторне обчислення

запит; зовнішнє підтвердження; інспек-
тування; аналітичні процедури;
спостереження; повторне обчислення.

Джерело: розроблено автором на базі вивчення джерел [15; 16]

Найбільш ґрунтовним, на нашу думку, є визначення сутності аналітичних процедур, наведене в міжна-
родних стандартах аудиту, зокрема в МСА 520 «Аналітичні процедури». Так, аналітичні процедури – це 
оцінки фінансової інформації, зроблені на основі аналізу очікуваних взаємозв’язків між фінансовими та 
нефінансовими даними, що охоплюють необхідне вивчення ідентифікованих відхилень або взаємозв’яз-
ків, які не узгоджуються з іншою доречною інформацією чи значно відрізняються від очікуваних величин 
[9, с. 490].

Еволюційний розвиток аудиту пов’язаний з посиленням ролі аналітичних процедур на всіх етапах пе-
ревірки. Свідченням цього є дослідження вітчизняних науковців. Так, О. А. Петрик зазначає, що «до най-
частіше використовуваних в аудиті процедур належать аналітичні процедури» [6, с. 143]. На підтверджен-
ня цієї тези, базуючись на проведеному анкетуванні щодо практичного застосування процедур суб’єктами 
аудиторської діяльності, Проскуріна Н. М. наводить такі дані: «Найпоширенішими виявилися аналітичні 
процедури – 94%, інформування, тестування та розрахунок – більше 80%, звіряння, порівняння, опиту-
вання й обговорення, повторне виконання та підрахунок – більше 50%» [10, с. 12]. Своєю чергою Царенко 
О. В. акцентує увагу на тому, що «аналітичні процедури – один із найскладніших інструментів, що вико-
ристовується аудитором» [18, 130] і що «складність аналітичних процедур може коливатися від простого 
порівняння цифр до використання складних статистичних програм» [18, с. 131].

У контексті аудиту нематеріальних активів підприємства метою застосування аналітичних процедур є:
– отримання загального уявлення про нематеріальні активи економічного суб’єкта та ідентифікація 

можливих ризиків, пов’язаних з їх використанням;
– зниження ризику невиявлення щодо тверджень фінансової звітності в частині нематеріальних активів;
– виявлення незвичайних або неправильно відображених у фінансовій звітності даних в частині нема-

теріальних активів.
Суть аналітичних процедур аудиту нематеріальних активів зводиться до:
– аналізу потреби та забезпеченості суб’єкта ресурсами нематеріального характеру;
– аналізу динаміки та структури нематеріальних активів (за різні періоди у порівнянні з середніми 

показниками по галузі);
– аналізу правового захисту наявних нематеріальних активів;
– співставлення системи контролю в частині обліку нематеріальних активів специфіці та масштабам 

діяльності;
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– оцінки вартості нематеріальних активів;
– співставлення показників стану та руху нематеріальних активів;
– аналізу дохідності нематеріальних активів та ступеня їхнього впливу на результати діяльності і фі-

нансовий стан суб’єкта господарювання;
– комплексного аналізу ефективності використання нематеріальних активів.
У кожному конкретному випадку наведений перелік може бути звуженим або розширеним відповідно 

до наявних умов.
Якщо оцінювати важливість аналітичних процедур, то, наприклад, О. А. Назаренко зазначає, що їх 

значимість полягає у «нижчій вартості, більш високій ефективності порівняно з аудиторськими проце-
дурами, спрямованими на дослідження безпосередньо первинних документів, регістрів аналітичного та 
синтетичного обліку», а також можливості аудитора «запропонувати конкретні заходи щодо усунення 
виявлених недоліків» [19, с. 8].

Своєю чергою Н. М. Проскуріна підкреслює, що «аналітичні процедури мають середній ризик невияв-
лення, тобто не дають переконливих доказів щодо наявності чи відсутності помилок. Проте ці процедури 
аудиту виявляють негативні тенденції та певні невідовідності, в результаті – визначають напрями пошуку 
можливих перекручень» [8, с. 22].

Вагомими перевагами аналітичних процедур у контексті аудиту нематеріальних активів, на нашу 
 думку, є:

1) отримання повноцінного уявлення щодо ролі та місця нематеріальних активів суб’єкта, що переві-
ряється;

2) ідентифікація «вузьких місць» в обліку шляхом виявлення незвичних тенденцій та несподіваних змін 
основних показників нематеріальних активів, наявність фактів невідповідності основних залеж ностей;

3) поєднання фінансових та нефінансових показників, що є надзвичайно важливим в умовах відсутно-
сті методики достовірної оцінки вартості багатьох нематеріальних ресурсів;

4) отримання можливості реалізації сучасного стратегічного аудиту та аудиту ефективності через 
комплексну оцінку ефективності використання нематеріальних активів, що дозволить отримати інфор-
мацію для оцінки стратегії суб’єкта господарювання як в частині нематеріальних активів, так і в цілому 
можливості безперервного продовження діяльності.

Отже, використання аналітичних процедур є необхідним у процесі досягнення мети якісної та най-
більш повноцінної аудиторської перевірки нематеріальних активів суб’єкта господарювання.

Узагальнюючи проведене дослідження, зазначимо, що проблемними моментами у питанні застосуван-
ня аудиторських процедур під час аудиту нематеріальних активів є:

1) формальне, замість ретельного, дослідження середовища контролю нематеріальних активів і, як 
наслідок, неврахування всіх можливих ризиків;

2) підтвердження фінансової звітності в частині нематеріальних активів без достатніх доказів як ре-
зультат несистемного застосування процедур аудиту.

У процесі нівелювання зазначених проблемних аспектів важливим є забезпечення аудитора повним 
обсягом необхідної інформації, а також використання ним системного підходу у процесі вибору та вико-
нання процедур. Підвищення вимог до правових знань аудитора також є надзвичайно важливим у контек-
сті перевірки нематеріальних активів.

Висновки. Проведення якісного аудиту нематеріальних активів значною мірою забезпечується його 
процедурним наповненням як важливої складової повноцінної методики їх перевірки. Що більш систем-
ний та комплексний підхід застосовано під час обрання процедур, то вища якість інформації, наданої 
аудитором, і то більшою є впевненість користувача в об’єктивності та обґрунтованості думки аудитора.

Прийнятність та достатність процедур під час дослідження нематеріальних активів є питанням су-
дження аудитора і базується на комплексі факторів загального характеру, а також факторів, пов’язаних 
з економіко-правовими і обліковими особливостями нематеріальних активів. Зважаючи на це, найбільш 
актуальними для нематеріальних активів є інспектування та аналітичні процедури. Можливості інтегру-
вання ідентифікації, аналізу й оцінки співвідношень між фінансовими та нефінансовими показниками 
нематеріальних активів суб’єкта господарювання робить аналітичні процедури вкрай необхідними.

Перспективним напрямом подальших досліджень є розгляд особливостей формування плану і страте-
гії аудиту в частині нематеріальних активів з урахуванням найбільш оптимальних процедур їх перевірки.
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ОБЛІКОВО-АНАЛІТИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ  
ЗАКЛАДІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ УКРАЇНИ У КОНТЕКСТІ ТЕОРІЇ ОБМЕЖЕНЬ

У статті розкрито особливості трактування сутності економічної безпеки закладів вищої освіти України та 
її обліково-аналітичного забезпечення в умовах реформування ринку освітніх послуг та в контексті нейтралізації 
ендогенних та екзогенних обмежень. Розглянуто специфіку використання теорії обмежень у діяльності закладів ви-
щої освіти. Виявлено взаємозв’язок між рівнем економічної безпеки закладів вищої освіти України та якістю управ-
лінського обліку й стратегічного аналізу їхньої діяльності з урахуванням обмежувальних ендогенних та екзогенних 
факторів. Обґрунтовано необхідність розробки та чіткого дотримання закладами вищої освіти нових вимог до 
обліково-аналітичного забезпечення економічної безпеки на основі достовірної та релевантної інформаційної бази 
прийняття управлінських рішень. Запропоновано напрями підвищення економічної безпеки закладів вищої освіти 
України шляхом покращення її обліково-аналітичного забезпечення у контексті теорії обмежень.

Ключові слова: економічна безпека, заклади вищої освіти, обліково-аналітичне забезпечення, теорія обмежень, 
обмежуючі ендогенні та екзогенні фактори. 
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УЧЕТНО-АНАЛИТИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 
УЧРЕЖДЕНИЙ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ УКРАИНЫ  

В КОНТЕКСТЕ ТЕОРИИ ОГРАНИЧЕНИЙ

В статье раскрыты особенности трактовки сущности экономической безопасности учреждений высшего об-
разования Украины и ее учетно-аналитического обеспечения в условиях реформирования рынка образовательных 
услуг в контексте нейтрализации эндогенных и экзогенных ограничений. Рассмотрена специфика использования 
теории ограничений в деятельности учреждений высшего образования. Обнаружена взаимосвязь между уровнем 
экономической безопасности учреждений высшего образования Украины и качеством управленческого учета и 
стратегического анализа их деятельности с учетом ограничивающих эндогенных и экзогенных факторов. Обосно-
вана необходимость разработки и четкого соблюдения учреждениями высшего образования новых требований к 
учетно-аналитическому обеспечению экономической безопасности на основе достоверной и релевантной информа-
ционной базы принятия управленческих решений. Предложены направления повышения экономической безопасности 
учреждений высшего образования Украины путем улучшения ее учетно-аналитического обеспечения в контексте 
теории ограничений.

Ключевые слова: экономическая безопасность, учреждения высшего образования, учетно-аналитическое обе-
спечение, теория ограничений, ограничивающие эндогенные и экзогенные факторы.
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The article substantiates that at the current stage of development of the national economy of Ukraine, the importance of 
ensuring a high level of economic security of higher education institutions is conditioned by the increase of their financial 
autonomy and responsibility for their financial status, the type of financial stability, the quality of provision of educational 
services and the efficiency of their activities as a whole. All this puts additional demands on the top management of educational 
institutions to strengthen the control over the organization and implementation of accounting and analytical procedures, the 
implementation of the budget, the rationality of spending the state and local budgets, the special fund, earned and attracted 
independently. However, it also gives the freedom to choose the optimal organizational structure of a higher education 
institution, an educational management system to eliminate ineffective units, and to close educational programs that are not 
in demand among educational applicants.

The specificity of the use of the theory of restrictions in activity of higher education institutions is considered. Specifically, 
the types of restrictions are described in detail, the system of analytical indicators for improving the educational management 
of educational institutions in the context of the theory of constraints is refined in order to improve their economic security. Yes, 
endogenous limitations include power and time constraints. The capacity limitation is caused by a mismatch between the high 
demand for quality education and the lack of material and technical facilities of the educational institutions, the reduction of 
budget funding, the lack of highly qualified and motivated scientific and teaching staff, etc. Time constraints, despite the fact 
that the duration and technology of providing educational services to education recipients are clearly regulated by current 
legislation and higher education standards, are intensified by the increasing competition between educational institutions to 
ensure better quality education and to gain leadership in the Ukrainian and world educational services market.

Among exogenous constraints, particular attention is paid to market and demographic constraints. Yes, market constraints 
are related to the imbalance of labor market needs and the supply of specialties and highly qualified graduates of higher 
education institutions. Increasing competition between entrants of the educational institutions, the solvency of the population, 
high entrant’s requests for quality of education, conditions of study and living in dormitories of higher education institutions 
also play an important role.

Demographic constraints, which are directly dependent on the number and level of knowledge of graduates of general 
secondary education and their desire to pursue higher education, particularly in Ukraine, and not abroad, have a significant 
impact on the scope of educational institutions.

The relationship between the level of economic security of higher education institutions of Ukraine and the quality of 
management accounting and strategic analysis of their activity in the context of limiting endogenous and exogenous factors 
have been identified.

 The necessity of developing and strict adherence to the higher education institutions of Ukraine, new requirements for 
accounting and analytical support of economic security on the basis of reliable and relevant information base of management 
decisions is substantiated.

The directions of increasing the economic security of higher education institutions of Ukraine by improving its accounting 
and analytical support in the context of constraint theory are proposed.

Key words: economic security, higher education institutions, accounting and analytical support, constraint theory, 
limiting endogenous and exogenous factors.

Постановка проблеми. На сучасному етапі реформування ринку освітніх послуг України діяльність 
закладів вищої освіти (далі – ЗВО) зазнає значних змін у сфері вдосконалення системи управління та 
фінансування, забезпечення і підвищення якості надання послуг освітнього й неосвітнього характеру, 
здійснення наукових досліджень та оптимізації мережі шляхом об’єднання й укрупнення університетів. 
Саме ці заходи є основою таких програмних документів: Стратегія сталого розвитку «Україна – 2020» 
[1], Національна стратегія розвитку освіти в Україні на період до 2021 року [2], Дорожня карта освітньої 
реформи (2015–2025) [3]. Вирішення цих надзвичайно складних та відповідальних завдань вимагає від 
ЗВО посилення своїх конкурентних переваг, що передбачає не лише ефективне використання ресурсного 
потенціалу, а й вибір правильної стратегії розвитку з урахуванням обмежувальних ендогенних та екзоген-
них факторів. 

Крім цього, реалізація зазначених вище заходів може значно знизити рівень економічної безпеки ЗВО, 
зокрема в умовах її неналежного обліково-аналітичного забезпечення без врахування теорії обмежень 
(ТОС – Theory of Constraints). Тому кожному ЗВО у процесі забезпечення бажаного рівня економічної без-
пеки доцільно виокремити основні обмеження, які необхідно обов’язково враховувати у своїй діяльності. 
Адже суттєва зміна умов функціювання закладів освіти в контексті реформування ринку освітніх послуг 
висуває нові вимоги до обліково-аналітичного забезпечення як управлінського процесу, так і економічної 
безпеки ЗВО, а відтак рівня релевантності інформаційної бази для прийняття ефективних управлінських 
рішень, активного використання й розвитку управлінського обліку й стратегічного аналізу в контексті 
теорії обмежень. Тим більше, сьогодні питання організації й здійснення управлінського обліку та стра-
тегічного аналізу лише починають запроваджуватися і привертати увагу як практиків, які безпосередньо 
працюють в університетах, так і науковців. Це своєю чергою підтверджує актуальність та своєчасність 
дослідження обліково-аналітичного забезпечення економічної безпеки ЗВОв контексті теорії обмежень.

Аналіз останніх досліджень та публікацій. Фінансові та обліково-аналітичні аспекти діяльності ЗВО 
України розглянуто у працях таких українських науковців: Т. Боголіб, С. Голова [6], В. Куценко, С. Левицької,  
І. Парасій-Вергуненко [10], В. Сафонової, С. Свірко, І. Стеціва [11], В. Студінського, Г. Тюлєнєва [12] та 
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інших. Серед західних економістів, які досліджували теоретично-практичні аспекти функціювання ЗВО, 
доцільно виокремити П.Друкера, Н.Маркуччі, Е.Моргана та інших. Водночас питання обліково-аналі-
тичного забезпечення економічної безпеки ЗВО на ринку освітніх послуг України з урахуванням теорії 
обмежень недостатньо вивчені на сучасному етапі реформування вищої освіти та потребують додаткових 
досліджень.

Мета і завдання дослідження. Мета дослідження полягає у визначенні напрямів підвищення рівня 
економічної безпеки ЗВО України шляхом вдосконалення її обліково-аналітичного забезпечення у кон-
тексті теорії обмежень.

Виклад основного матеріалу. Для забезпечення бажаного рівня економічної безпеки ЗВО України 
необхідно зосередити увагу не лише на виконанні кількісних показників у розрізі матеріально-техніч-
ної бази, науково-педагогічного потенціалу, контингенту студентів, а й на досягненні високої якості, 
ефективності, конкурентоспроможності, відповідності результатів діяльності національним та світовим 
стандартам. Для цього необхідним є впровадження системи управління на основі теорії обмежень з ура-
хуванням специфіки діяльності ЗВО, які, маючи ознаки ринкового суб‘єкта господарювання, є водночас 
бюджетними установами (у перспективі неприбутковими організаціями), що продукують суспільні блага 
і є здебільшого представниками державного сектору економіки України. Основною ціллю їхнього функ-
ціювання є не отримання прибутку (за винятком ЗВО приватної форми власності), а покращення конку-
рентних переваг, фінансової стійкості, економічної безпеки шляхом надання якісних послуг освітнього 
та неосвітнього характеру, завоювання лідерських позицій на національному та міжнародному ринках 
освітніх послуг. 

Крім цього, доцільно зауважити, що поняття «економічна безпека» є розповсюдженим та широко вжи-
ваним. Різноманітність запропонованих українськими та зарубіжними вченими науково-методичних під-
ходів щодо визначення сутності цієї економічної категорії у розрізі діяльності суб’єктів господарювання 
приватного та державного секторів економіки ще раз доводить неоднозначність її трактування. Проте у 
контексті використання теорії обмежень та вивчення праць сучасних науковців, зокрема І. Стеціва [11; 
15], вважаємо за доцільне визначати економічну безпеку ЗВО як такий стан їх економіки, що дає змогу 
зберігати стійкість до внутрішніх та зовнішніх загроз і гарантує стабільну діяльність та динамічний роз-
виток. Водночас варто зауважити, що все це можливо забезпечити лише за умови достатньої кількості 
фінансових ресурсів на покриття поточних та капітальних видатків закладів освіти, якісного обліково-а-
налітичного забезпечення досліджуваної категорії тощо.

Закономірно, що ЗВО, які мають високий рівень економічної безпеки, притаманний абсолютний тип 
фінансової стійкості, займають одні з перших позицій у рейтингах закладів вищої освіти України, корис-
туються попитом на національному та світовому ринках освітніх послуг, мають достатній рівень фінансо-
вих ресурсів для покриття не лише поточних витрат, а й фінансування бюджетів розвитку, реалізації нау-
ково-дослідних проектів, залучення викладачів світового рівня, стажування викладацько-професорського 
складу та студентів у провідних університетах Європи та світу.

Однак, розглядаючи економічну безпеку ЗВО у контексті її обліково-аналітичного забезпечення, варто 
детальніше зупинитися на сутності та особливостях цього процесу. Так, під обліково-аналітичним забез-
печенням економічної безпеки доцільно розуміти реєстрацію з достатнім рівнем аналітики обліку гос-
подарських операцій, що формують доходи, видатки (витрати, затрати), фінансові результати діяльності 
ЗВО, впливаючи на результативність використання отриманих (залучених) цільових коштів; процес ви-
вчення даних фінансової звітності закладів освіти з метою здійснення оцінки їхнього фінансового стану і 
результатів функціювання в минулому та прогнозування рівня економічної безпеки в майбутньому. 

Своєю чергою метою обліково-аналітичного забезпечення економічної безпеки ЗВО є отримання опе-
ративної та об’єктивної інформації в розрізі господарських операцій, які формують рівень економічної 
безпеки у поточному періоді й на перспективу; оцінка досягнутого рівня економічної безпеки за попе-
редні періоди діяльності ЗВО, прогнозування її рівня в майбутньому, і, як результат, попередження й 
зниження невизначеності, яка пов’язана з прийняттям управлінських рішень щодо раціонального й ефек-
тивного використання фінансових ресурсів [11; 12; 15] та підвищення конкурентоспроможності на ринку 
освітніх послуг України та світу.

Окрім цього, необхідно зауважити, що підвищення якості обліково-аналітичного забезпечення еконо-
мічної безпеки ЗВО повинно здійснюватися винятково на основі чіткого дотримання Національних поло-
жень (стандартів) бухгалтерського обліку державного сектору, Закону України «Про вищу освіту» [4] та 
інших нормативно-правових актів, правильного використання Плану рахунків бухгалтерського обліку в 
державному секторі [5]. Кожен ЗВО зобов’язаний дотримуватися алгоритму використання, а за відсутно-
сті впровадження ефективного обліково-аналітичного забезпечення досліджуваної категорії, спираючись 
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на її сутність та основні завдання. На сучасному етапі розвитку вищої освіти України обліково-аналітичне 
забезпечення економічної безпеки ЗВО є системою контролю за рухом коштів загального та спеціального 
фондів, що базується на загальноприйнятих принципах, виконує інформаційну, управлінську та контроль-
ну функції. 

Однак у контексті реформування сфери вищої освіти, обліково-аналітичне забезпечення економічної 
безпеки ЗВО України доцільно розглядати враховуючи особливості теорії обмежень, зокрема у сфері 
управління витратами, у тому числі за центрами відповідальності.

Уперше дослідження впливу обмежень на управління витратами підприємств здійснив ізраїльський 
фізик Ельях Голдрат, засновник нової революційної концепції управління – теорії обмежень [13]. Надалі 
ідеї теорії Е. Голдрата було продовжено та розвинуто в працях таких українських науковців: В. Козак 
[7], Н. Михайлишин, Н. Мельник [9], І. Парасій-Вергуненко [10]. Серед зарубіжних вчених, які вивчали 
діяльність суб’єктів господарювання у контексті теорії обмежень, доцільно виокремити Д. Галловея, У. 
Норина, Д. Сміта, Т. Маккея, Т. Корбетта [8; 14]. Вони запропонували новий підхід до аналізу витрат го-
сподарюючих суб’єктів та побудови управлінського обліку на основі теорії обмежень.

Узагальнюючи результати досліджень зазначених вище науковців та враховуючи специфіку діяльно-
сті ЗВО України, вважаємо за доцільне у контексті обліково-аналітичного забезпечення їхньої економіч-
ної безпеки виокремити такі основні обмеження:

– зменшення бюджетного фінансування;
– недостатність сучасної матеріально-технічної бази;
– брак висококваліфікованих кадрів, які виїзджають за кордон або працевлаштовуються у секторах 

економіки з більшою заробітною платою;
– зменшення кількості абітурієнтів та зниження рівня їхньої успішності;
– зростання запитів потенційних абітурієнтів щодо якості та інноваційності отриманих освітніх послуг;
– місце розташування ЗВО, оскільки заклади освіти, розташовані у невеличких населених пунктах, 

програють столичним та обласним;
– загострення конкуренції між українськими ЗВО, що, насамперед, сприяє покращенню якості послуг 

освітнього та неосвітнього характеру, однак у багатьох випадках призводить до використання недобросо-
вісних піар технологій;

– збільшення конкуренції між вітчизняними та зарубіжними ЗВО, які пропонують українським абіту-
рієнтам вступ без сертифікатів зовнішнього незалежного оцінювання;

– значна кількість навчальних закладів, спеціальностей та освітніх програм, які частково відповідають 
вимогам сучасного ринку праці;

– відсутність дієвих зв’язків з роботодавцями, одними із основних стейкхолдерів освітніх програм, які 
прагнуть працевлаштовувати винятково висококваліфіковані кадри зі стажем та досвідом роботи, водночас 
не беручи безпосередньої участі в освітньому процесі як в інтелектуальному, так і фінансовому аспекті;

– недосконалість менеджменту ЗВО, особливо в контексті неврахування ринкових обмежень під час 
планування й проведення вступної кампанії, формування пропозиції освітньо-професійних та освітньо-на-
укових програм для потенційних вступників.

Вплив обмежувальних факторів ефективної діяльності ЗВО на рівень їхньої економічної безпеки в 
контексті обліково-аналітичного забезпечення відображено на рис.1.

Закономірно, що ендогенні обмежувальні фактори краще піддаються управлінню порівняно із екзоген-
ними. Однак з метою якісного обліково-аналітичного забезпечення високого рівня економічної безпеки 
ЗВО зобов’язані враховувати всі можливі ендогенні та екзогенні обмежувальні фактори, здійснювати за-
ходи щодо нейтралізації їхнього негативного впливу.

Крім цього, потрібно наголосити на тому, що ЗВО на відмінну від суб’єктів підприємницької діяль-
ності та в контексті теорії обмежень можуть дещо нівелювати вплив такого обмежувального фактора як 
«обмеження часу», зокрема для послуг освітнього характеру. Адже тривалість здобуття освіти у розрізі 
кожного з рівнів та обсяг освітньо-професійної підготовки чітко регламентується ст. 5 Закону України 
«Про вищу освіту» (для бакалаврів 180–240 кредитів ЄКТС (1 кредит 30 годин), магістрів – 90–120 кре-
дитів ЄКТС за винятком медичних, фармацевтичних, ветеринарних університетів, для яких тривалість 
підготовки магістрів становить 300–360 кредитів ЄКТС) [4]. 

Обліково-аналітичне забезпечення економічної безпеки ЗВО базується на основі системи кількісних 
та якісних показників, оцінка яких у динаміці дозволяє керівництву закладів вищої освіти здійснювати 
якісний контроль за досягненням стратегічних цілей, виявляти слабкі місця та ухвалювати управлінські 
рішення щодо покращення діяльності у майбутньому. Систему аналітичних показників обліково-аналі-
тичного забезпечення економічної безпеки ЗВО України у контексті теорії обмежень подано в таблиці 1.
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Основні обмежувальні фактори ефективної діяльності ЗВО України 

Ендогенні Екзогенні 

Рівень економічної безпеки ЗВО 
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Рис. 1. Вплив обмежувальних факторів ефективної діяльності ЗВО 
на рівень їхньої економічної безпеки

Джерело: розроблено автором
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Таблиця 1
Система аналітичних показників обліково-аналітичного забезпечення  

економічної безпеки ЗВО України в контексті теорії обмежень
Види об-
межень Аналітичні показники 

Екзогенні обмеження

Ринкові 

Загальна кількість ЗВО, які функціюють на ринку освітніх послуг України у розрізі форм власності, масшта-
бів діяльності, підготовки фахівців певної спеціальності.
Середня та відносна частки ринку в розрізі ЗВО України.
Рівень конкуренції на ринку освітніх послуг.
Загальна кількість студентів, які навчаються у ЗВО, у розрізі курсів, спеціальностей та форм здобуття освіти.
Рейтинг ЗВО за кількістю здобувачів освіти у розрізі першого (бакалаврського), другого (магістерського) та 
третього (наукового) рівнів освіти.
Рейтинги ЗВО за якістю надання освітніх послуг, якістю абітурієнтів, результатами науково-дослідної роботи 
тощо.
Співвідношення вартості здобуття освіти у ЗВО за окремими спеціальностями та формами й середньою вар-
тістю навчання в Україні.

Демогра-
фічні

Загальна кількість випускників закладів загальної середньої освіти у поточному році та у перспективній 
динаміці.
Частка абітурієнтів, що вступили до ЗВО, у загальній кількості випускників закладів загальної середньої 
освіти. 
Рівень народжуваності в Україні.
Ліцензований обсяг ЗВО та рівень заповнюваності ліцензованого обсягу у %
Рівень заповнюваності місць державного замовлення вступниками у розрізі рівнів освіти та спеціальностей.
Динаміка кількості абітурієнтів, яких зараховано студентами ЗВО в цілому та за окремими спеціальностями і 
формами здобуття освіти.
Коефіцієнт розширення (скорочення) контингенту студентів ЗВО. 

Ендогенні обмеження (обмеження потужності)

Фінансо-
ві обме-
ження

Співвідношення витрат на оплату праці науково-педагогічного персоналу та іншого персоналу (адміністра-
тивного й обслуговувального персоналу, спеціалістів, фахівців, робітників). 
Частка місць державного замовлення у загальній кількості здобувачів освіти в розрізі рівнів та спеціальностей.
Середні витрати в розрізі спеціальностей на підготовку одного бакалавра, магістра, аспіранта, докторанта (у 
конкретному ЗВО та в інших закладах).
Вартість здобуття освіти за контрактом одного бакалавра, магістра, аспіранта, докторанта за спеціальностями 
та формами навчання.
Співвідношення доходів та витрат за загальним й спеціальним фондами.
Динаміка та структура доходів і витрат спеціального фонду ЗВО.

Кадрові 
обме-
ження

Співвідношення кількості викладачів, що мають наукові ступені (зокрема кандидатів і докторів наук) до 
загальної кількості науково-педагогічних працівників, %.
Частка науково-педагогічних працівників у загальній чисельності персоналу ЗВО, %.
Частка викладачів, які мають науковий ступінь (або вчене звання), що здійснюють підготовку бакалаврів 
(норматив ≥ 50%). 
Частка викладачів, які мають науковий ступінь (або вчене звання), що здійснюють підготовку магістрів (нор-
матив ≥ 60%). 
Частка викладачів, які мають науковий ступінь доктора наук (або вчене звання професора), що здійснюють 
підготовку бакалаврів (норматив ≥ 10%). 
Частка викладачів, які мають науковий ступінь доктора наук (або вчене звання професора), що здійснюють 
підготовку магістрів (норматив ≥ 50%). 
Кількість публікацій у фахових виданнях у розрахунку на одного науково-педагогічного працівника.
Кількість патентів (авторських свідоцтв) у розрахунку на одного науково-педагогічного працівника.

Техноло-
гічні та 
технічні 

обме-
ження

Ліцензійний обсяг за окремими спеціальностями та в цілому по ЗВО.
Частка навчальних площ в загальній площі ЗВО, %.
Коефіцієнт використання аудиторного фонду.
Коефіцієнт змінності використання аудиторного фонду.
Забезпеченість навчальних аудиторій мультимедійним обладнанням, % (норматив ≥ 30%). 
Кількість площ навчальних приміщень у розрахунку на одного студента, м2 (норматив ≥ 2,4 м2).
Рівень забезпеченості студентів гуртожитками, % (норматив ≥ 70%).

Джерело: розроблено автором на основі [10; 15].
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На основі запропонованих аналітичних показників ЗВО мають здійснювати контроль за обмеженнями 
та розробляти відповідні заходи щодо нейтралізації й мінімізації їхнього негативного впливу на діяльність 
закладів освіти в цілому та ринку освітніх послуг України, зокрема. Водночас інформація щодо ендоген-
них обмежень має активно використовуватися в управлінському обліку ЗВО та в їхніх аналітичних звітах 
за попередні періоди й прогнозах на майбутні один, три роки. Уміле використання вищим керівництвом 
запропонованої системи аналітичних показників у рамках стратегічного аналізу дасть можливість ЗВО 
визначити обмежувальні фактори, що стримують їхній розвиток, розробити заходи щодо усунення такого 
впливу, здійснювати постійний контроль за їх виконанням та забезпечити свою конкурентоспроможність 
і лідерські позиції на ринку освітніх послуг України та світу.

Висновки. Отже, уточнивши сутність економічної безпеки ЗВО на ринку освітніх послуг України, роз-
кривши особливості її обліково-аналітичного забезпечення у контексті теорії обмежень, доцільно виокре-
мити основні напрями підвищення її рівня шляхом:

– зміни механізмів фінансування вищої освіти й кожного ЗВО, зокрема, які стимулюватимуть не тільки 
кількість, а й якість;

– цільового та ефективного використання асигнувань з Державного та/або місцевих бюджетів за умови 
максимального режиму економії всіх можливих ресурсів; 

– запровадження дієвих алгоритмів залучення ЗВО коштів за надання додаткових освітніх послуг і 
послуг неосвітнього характеру, використання фандрайзингу тощо;

– забезпечення добросовісної конкуренції ЗВО шляхом проведення прозорої, цілеспрямованої про-
форієнтаційної роботи серед потенційних абітурієнтів, використання новітніх інноваційних технології у 
навчально-науковому та навчально-виховному процесі, залучення професорсько-викладацького складу та 
студентів до участі в міжнародних обмінних програмах та грантах; 

– тісної співпраці ЗВО із роботодавцями, випускниками та іншими стейкхолдерами як у сфері підви-
щення якості надання освітніх послуг, забезпечення практичної складової науково-дослідної діяльності, 
так і можливості фінансування здобуття освіти талановитими, однак малозабезпеченими студентами;

– використання поглибленої аналітики за рахунками обліку доходів (асигнувань з Державного та/або 
місцевих бюджетів України, власних надходжень, зокрема за рахунок фандрайзингу) та видатків (витрат, 
затрат). 

Реалізація зазначених вище заходів сприятиме проведенню ефективних аналітичних та контрольних 
процедур за результатами освітньої й неосвітньої діяльності ЗВО, що в цілому дозволить підвищити 
якість обліково-аналітичного забезпечення їх економічної безпеки у контексті теорії обмежень в умовах 
реформування сфери вищої освіти України.
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АВТОМАТИЗАЦІЯ ПРОЦЕСУ ФІНАНСОВОГО МОНІТОРИНГУ  
ЛЕГАЛІЗАЦІЇ КОШТІВ, ОТРИМАНИХ НЕЗАКОННИМ ШЛЯХОМ

У статті розроблено та описано алгоритм прототипу автоматизованого модулю системи фінансового моні-
торингу, що базується на оцінюванні ризиків використання фінансових установ з метою легалізації коштів, отри-
маних незаконним шляхом та через фінансування тероризму. Візуалізація запропонованого алгоритму реалізована 
за допомогою блок-схем. Методичним інструментарієм дослідження стали такі загальнонаукові методи: аналіз і 
синтез, узагальнення, моделювання та проектування. Результатом дослідження є алгоритм прототипу автомати-
зованого модулю фінансового моніторингу, призначений для виявлення в режимі реального часу фінансових операцій, 
що підпадають під ознаки фінансового моніторингу, та здійснення класифікації клієнтів банку на ризикових та не 
ризикових. У статті описані етапи роботи цього алгоритму, основними з яких є: 1) формування вхідного масиву 
даних в розрізі фізичних та юридичних осіб (адреси, імені, засновників, інформація про статутний капітал та фі-
нансовий стан клієнта); 2) оцінка ризикованості клієнта (перевірка на відповідність фінансового стану кількості 
працівників юридичної особи, перевірка, чи строк функціювання юридичної особи більше 3 місяців); 3) оцінка ризико-
ваності фінансової операції (перевірка частоти здійснення операцій, перевірка на перевищення суми, встановленої 
законодавстом, перевірка на ризиковість призначення платежу, перевірка на відповідність суми операції фінансо-
вому стану клієнта); 3) запис у базу даних інформації про ризикованість клієнта та операції.

У дослідженні вперше було використано аналіз публічних державних реєстрів для оцінки клієнта фінансової 
установи. Цей алгоритм може бути використаний у комерційних банках для виявлення операцій, що підлягають 
під ознаки фінансового моніторингу, та державними регуляторами з метою удосконалення національної системи 
протидії легалізації коштів, отриманих незаконним шляхом та через фінансування тероризму. 

Ключові слова: фінансовий моніторинг; легалізації коштів, отриманих незаконним шляхом; автоматизація; ал-
горитм; блок-схема.
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лученных незаконным путем и финансирования терроризма. Визуализация предложенного алгоритма реализована 
с помощью блок-схем. Методическим инструментарием данного исследования стали такие общенаучные методы 
как: анализа и синтеза, обобщения, моделирования и проектирования. Результатом исследования является алгоритм 
прототипа автоматизированного модуля финансового мониторинга, предназначенный для обнаружения в режиме 
реального времени финансовых операций, подпадающих под признаки финансового мониторинга и осуществления 
классификации клиентов банка на рисковых и не рисковых. В статье описаны этапы работы данного алгоритма 
основными из которых являются: 1) формирование входного массива данных в разрезе физических и юридических 
лиц (адреса, имени, учредителей, информация об уставном капитале и финансовом состоянии клиента); 2) оценка 
рискованности клиента (проверка на соответствие финансового состояния количества работников юридического 
лица, проверка на строк функционирования юридического лица более 3 месяцев); 3) оценка рискованности финансо-
вой операции (проверка частоты осуществления операций, проверка на превышение суммы, установленной законо-
давстом, проверка на рискованность назначения платежа, проверка на соответствие суммы операции финансовому 
состоянию клиента); 3) запись в базу данных информации о рискованности клиента и операции.

В данном исследовании впервые было использовано анализ публичных государственных реестров для оценки кли-
ента финансового учреждения. Данный алгоритм может быть использован в коммерческих банках для выявления 
операций, подлежащих под признаки финансового мониторинга и государственными регуляторами с целью усо-
вершенствования национальной системы противодействия легализации средств, полученных незаконным путем и 
финансирования терроризма.

Ключевые слова: финансовый мониторинг; легализация средств, полученных незаконным путем; автоматиза-
ция; алгоритм; блок-схема.
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AUTOMATION OF THE PROCESS OF FINANCIAL MONITORING  
OF LEGALIZATION OF ILLEGALLY ACQUIRED MONEY 

The prototype algorithm for an automated module of a financial monitoring system based on the assessment of the risks 
of using financial institutions to legalize funds obtained in criminal way and to finance terrorism is developed and described 
in the article. Visualization of the proposed algorithm is implemented using flowcharts. The methodological tools of this 
study were such general scientific methods as analysis and synthesis, generalization, modeling and design. The result of the 
study is the prototype algorithm for an automated module of a financial monitoring designed to detect in real time financial 
transactions that fall under the signs of financial monitoring and classify bank customers as risky and not risky. The article 
describes the stages of this algorithm, the main of which are: 1) formation of an input data array in the context of individuals 
and legal entities (addresses, names, founders, information on the authorized capital and financial condition of the client); 2) 
risk assessment of the client (verification of compliance of the financial condition with the number of employees of the legal 
entity, verification whether the period of functioning of the legal entity is more than 3 months); 3) assessment of the riskiness 
of a financial transaction (verification of the frequency of transactions, verification of the excess of the amount established 
by law, verification of the riskiness of a payment, verification of compliance of the transaction amount with the financial 
condition of the client); 4) recording the information about the riskiness of the client and the operation to the database.

In this study, the analysis of public government registries was first used to evaluate a client of a financial institution. This 
algorithm can be used in commercial banks to identify transactions subject to the signs of financial monitoring and by state 
regulators in order to improve the national system for counteracting the legalization of funds obtained in criminal way and 
terrorism financing.

Key words: financial monitoring; legalization of funds obtained in criminal way; automation; algorithm; flowchart.

Постановка проблеми. На сьогоднішній день обсяги легалізації коштів, отриманих незаконним шля-
хом та фінансування через тероризму, набирають загрозливих масштабів для економіки України. Цей 
процес є наслідком корупції та значного обсягу тіньової економіки України, який станом на 2018 рік за 
різними методами Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України оціню-
вався від 18% розміру ВВП (метод збитковості підприємств) до 54% розміру ВВП (за методом витрати 
населення – роздрібний товарооборот + послуги) [1]. За оцінками експертів, обсяги легалізації коштів, 
отриманих незаконним шляхом та через фінансування тероризму, в Україні, незважаючи на активу проти-
дію з боку представників суб’єктів державного фінансового моніторингу, інших органів державної влад, 
а також представників правоохоронних та судових органів, становлять більше ніж 10% від ВВП. Відпо-
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відно до аналітичних даних Державної служби фінансового моніторингу України за 3 квартал 2019 року 
службою було отримано 3037867 повідомлень щодо фінансових операцій, які підлягають фінансовому 
моніторингу, із яких 99,04 % належало банкам і 0,96% небанківським фінансовим установам. Своєю чер-
гою банки передали 2946526 повідомлень про операції за ознаками обов’язкового фінансового моніто-
рингу, 72832 повідомлення – за ознаками внутрішнього фінансового моніторингу та 13183 повідомлення 
– за сукупністю цих ознак [3]. Отже, в сучасних умовах розвитку емерджентної економіки проблема під-
вищення ефективності роботи Державної служби фінансового моніторингу України на засадах активної 
автоматизації її бізнес-процесів є особливо актуальною та потребує дієвих заходів щодо її вирішення.

Аналіз останніх публікацій. Питання створення систем протидії легалізації коштів, отриманих неза-
конним шляхом, було розглянуто багатьма вітчизняними та зарубіжними науковцями. Так, з погляду за-
безпечення економічної безпеки держави роль відмивання коштів, отриманих злочинним шляхом, аналі-
зували Л. Птащенко та О. Гавриленко [18], а М. Васюк [17] розглядав значення фінансового моніторингу 
для забезпечення фінансової безпеки України. Водночас на рівні фінансових установ роль протидії легалі-
зації коштів, отриманих незаконним шляхом, та фінансового моніторингу досліджували Ж. Андрійченко 
[19], Т. Стечишин [20], В. Грушко [21], О. Глущенко, І. Семеген [22] та інші.

Закордонні вчені приділяли більше уваги автоматизації процесу легалізації коштів, отриманих неза-
конним шляхом та через фінансування тероризму. Так, Ш. Гао та Д. Ху розглядали проблеми розробки 
інтелектуальної системи підтримки ухвалення рішень щодо протидії відмиванню незаконно отриманих 
коштів [4]. Разом із П. Гріном та Х. Вангом Ш. Гао та Д. Ху вивчали питання створення системи проти-
дії відмиванню незаконно отриманих коштів за допомого банків, яка базується на аналізі даних [7]. Х. 
Калдера, Д. Хейн, К. Шерлок розробили та запентували платіжну систему з доповненим автоматизова-
ним функціоналом протидії шахрайству та відмиванню незаконно отриманих коштів [5], а Д. Колхаткар,  
С. Фатнані, Ю. Яо, К. Мацумото розробили багатоканальну систему протидії легалізації коштів, отрима-
них незаконним шляхом та через фінансування тероризму, для електронних платіжних карт у реальному 
часі. Серед українських вчених це питання висвітлювали Н. Москаленко (із погляду автоматизації фі-
нансового моніторингу в банку [8]) і М. Соколова (у розрізі методичних підходів до оцінки ефективності 
автоматизації системи фінансового моніторингу в банку) [9]. 

Мета. Метою статті є розробка алгоритму прототипу автоматизованої системи фінансового монітори-
ну фінансової установи на прикладі банку.

Виклад основного матеріалу. За своїм призначенням система виявлення фінансових операцій, що 
підпадають під ознаки фінансового моніторингу, повинна в режимі реального часу відбирати з усієї маси 
фінансових операцій, що здійснюються банком, ті, для яких характерний високий ризик легалізації ко-
штів, отриманих незаконним шляхом та через фінансування тероризму.

Отже, система повинна:
– враховувати критерії ризикованості операцій згідно з ризик-орієнтованим підходом та окремо збе-

рігати їх, вказуючи причину зарахування такої операції до ризикової та причину визначення того чи того 
клієнта як ризикованого;

– відображати фінансові операції, зараховані до ризикових, для подальшого їх аналізу відповідальним 
за фінансовий моніторинг співробітником банку;

– надавати можливість вилечення з переліку фінансових операцій, зарахованих до ризикових, після 
встановлення їх неризиковості відповідальним співробітником банку.

Варто зазначити, що робота прототипу системи виявлення фінансових операцій, що підлягають під оз-
наки фінансового моніторингу, передбачає обробку певного набору вхідної інформації та подальшого ви-
ведення результатів. Отже, дані, які будуть подаватись на вхід у систему, можна поділити на такі частини:

– інформація, яка стосується фізичних осіб як людини;
– інформація, яка стосується фізичних та юридичних осіб як клієнтів;
– інформація про здійснювані фінансові операції.
До першої категорії належить інформація про ідентифікаційні дані осіб: прізвище, ім’я, по-батькові, 

номер паспорту, індивідуальний податковий номер, місце народження, місце проживання, місце перебу-
вання, громадянство, номер телефону, адреса електронної пошти, місце роботи, посада за наявності місця 
роботи, вік. Також сюди належать дані з відкритих державних реєстрів (Єдиний державний реєстр осіб, 
які вчинили корупційні правопорушення, та Єдиний державний реєстр осіб, щодо яких застосовано поло-
ження Закону України «Про очищення влади»).

До другої категорії належить інформація про клієнтів. Для клієнтів фізичних осіб – це інформація про 
джерела надходження коштів та їх розмір: сума стипендії, сума сукупного середньомісячного доходу, роз-
мір фінансової допомоги, сума доходу від цінних паперів, сума доходу від продажу права вимоги, розмір 
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взятих позик чи кредитів, сума надходжень від укладання строкових контрактів або використання інших 
похідних фінансових документів та деривативів, сума надходжень готівкових коштів та сума коштів з 
інших джерел доходів.

Для клієнтів фізичних осіб-підприємців – це код з Єдиного державного реєстру підприємств та орга-
нізацій України (ЄДРПОУ), кількість людей, які працюють на підприємця, дата державної реєстрації під-
приємницької діяльності, місце знаходження чи проведення підприємницької діяльності, адреса електро-
нної пошти, номер телефону, веб-сайт, вид господарської діяльності за Класифікатором видів економічної 
діяльності, інформація про наявність рахунків в інших банках, сума прибутку за рік, величина збитку за 
рік, розміри довгострокової та короткострокової кредиторської заборгованості, інформація про отримані 
кредити та розміщені депозити, про залишки на рахунках.

Інформація про клієнтів юридичних осіб відрізняється від інформації про фізичних осіб-підприємців 
наявністю інформації про керівника організації, офіційних представників, співвласників, розпорядника 
рахунку, суму статутного капіталу, суму чистого доходу, власне найменування та форму власності під-
приємства.

Далі розглянемо інформацію, яка стосується здійснюваних операцій. До такої інформації належить:
– дата операції – дата здійснення операції;
– валюта – назва валюти здійснення операції;
– сума – грошова сума, на яку проводиться операція;
– готівка – інформація, чи операція здійснюється з використанням готівки чи без;
– документальне підтвердження – наявність документального підтвердження здійснюваної операції;
– контрагент – прізвище, ім’я, по-батькові контрагента фізичної особи чи код ЄДРПОУ для контраген-

та юридичної особи чи фізичної-особи підприємця. Також входом системи є інформація про місцезнахо-
дження контрагента;

– напрям операції – позначення, чи операція є внесенням на рахунок чи зняттям з рахунку;
– призначення – словесний опис проведеної операції;
– ip-адреса – у разі здійснення операції через системи веб-банкінгу зазначається ip-адреса клієнта;
– вид рахунку – зазначається, на який саме рахунок вноситься чи з якого знімаються кошти клієнта 

(картковий, кредитний тощо) ;
У результаті обробки вхідної інформації в системі формується потік вихідний потік, який містить ін-

формацію про ризиковість клієнта та ризиковість операції;
На рисунку 1 наведене узагальнене зображення системи виявлення фінансових операцій, що підляга-

ють під ознаки фінансового моніторингу як «чорного ящика».

Рис. 1. Узагальнене зображення системи виявлення фінансових операцій,  
що підлягають під ознаки фінансового моніторингу як «чорного ящика»

Перед тим, як перейти до розробки відповідного алгоритму, потрібно розуміти, що алгоритмічним 
забезпеченням прийнято вважати певну сукупність алгоритмів вирішення математичних задач, які повні-
стю описують функційність інформаційної системи.

Загальну функційність системи можна розділити на дві категорії: оцінка ризикованості клієнтів та ви-
явлення фінансових операцій, що підлягають під ознаки фінансового моніторингу. 

Алгоритмічне забезпечення процесу оцінки ризикованості клієнтів має враховувати всі особливості 
кожного з типів клієнтів і бути логічним, достатньо деталізованим та зрозумілим. Алгоритми подаються 
у вигляді блок-схеми, яка має початок, вхідну інформацію, послідовність процесу обробки інформації 
(складається з процесів і розгалужень-рішень), допоміжні елементи (покликання на бази даних або на 
другу частину алгоритму), вихідну інформацію та кінець алгоритму (рисунок 2).

Реалізація алгоритму, зображеного на рисунку 2, розпочинається з отримання системою даних про 
клієнта. На першому кроці відбувається перевірка, чи клієнт є фізичною чи юридичною особою. Це зу-
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мовлено тим, що система оцінює ризиковість клієнта фізичної особи, спираючи на наявність запису про 
нього у державних реєстрах. 

Далі відбувається перевірка наявності в реєстрі запису про цю фізичну особу і, якщо є відповідний за-
пис, то відбувається запис в базу даних, а алгоритм продовжує свою роботу, перевіряючи наявність особи 
в іншому реєстрі. 

У випадку, якщо клієнт не є фізичною особою, розпочинається перевірка відповідності фактичної 
адреси (вказаної клієнтом) із зареєстрованою у ЄДРПОУ. У разі неспівпадання адрес здійснюється дода-
вання відповідного запису до бази даних і алгоритм продовжує роботу. 

Початок

• Ідентифікаційні дані клієнта фізичної особи
• Ідентифікаційні дані клієнта фізичної особи-

підприємця
• Ідентифікаційні дані клієнта юридичної особи
• Інформація з державних реєстрів

Фізична особа?

Перевірити наявність 
запису про неї у реєстрі 

осіб, що скоїли 
корупційне 

правопорушення

Перевірити наявність 
запису про неї у реєстрі 

осіб, що підпали під 
закон «Про очищення 

влади»

Так

Є відповідний 
запис?

Внести запис про 
ризиковість у базу 

даних

Так

Ні

Є відповідний 
запис?

Внести запис про 
ризиковість у базу 

даних

Так

Кінець

Ні

Ні
Фактична адреса 

відповідає 
зареєстрованій?

Внести в базу 
даних запис 

«Фактична адреса 
не відповідає 

зареєстрованій»

НіКількість 
зареєстрованих фірм 

за адресою > 20?

Так

Внести в базу 
даних запис «За 

адресою 
зареєстровано 

багато інших фірм»

Так

Перевірити відповідність 
фактичної адреси з 

зареєстрованою у реєстрі 
ЄДРПОУ

Порахувати кількість 
зареєстрованих фірм за 

даною адресою

Перевірити відповідність 
коду ЄДРПОУ в реєстрі 
тому, який надав клієнт

Ні
ЄДРПОУ 

відповідає?

Перевірити, чи клієнт 
займається діяльністю, 
визначеною кодом 46 

КВЕД

Внести в базу 
даних запис «Код 

ЄДРПОУ не 
вірний»

Ні

Так

Займається? Так

Внести в базу даних запис 
«Клієнт займається 

діяльністю з підвищеним 
ризиком»

Порахувати 
термін діяльності 

клієнта

Ні

Термін > 3 
Місяці?

Внести в базу даних запис 
«Клієнт зареєстрований 

менше 3 місяців»
Ні

Перевірити, чи клієнт 
зареєстрований у 

офшорній зоні

Клієнт 
зареєстрований 

у офшорній 
зоні?

Розрахувати фінансовий стан  
підприємства

Фінансовий стан = статутний 
капітал+дохід+заборгованість 

кредиторів+залишки на рахунку - 
кредити

Так

Внести в базу даних запис 
«Клієнт зареєстрований в 

країні офшорної зони»

Фінансовий стан :
 кількість працівників < 

100000

Так

Ні

Внести в базу даних запис 
«Невідповідність 

фінансового стану і 
обсягів підприємства»

Ні

Перевірити зайняття посад 
співвласника, керівника, і 

розпорядника рахунку 
однією особою

Так
Ці посади займає 

одна особа?

Внести в базу даних запис 
«Керівник, співвласник і 

розпорядник рахунку 
одна особа»

Так
Перевірити спільне 

використання 
електронних адрес і 

телефонних номерів з 
іншими клієнтами

Ні

Існує спільне 
використання?

Внести в базу даних запис 
«Спільне використання 
електронних адрес чи 

телефонів»

Перевірити відповідність 
відповідальних осіб з 

відповідальними особами 
інших клієнтів

Так

Ні
Відповідає?

Внести в базу даних запис 
«Відповідальні особи є 

відповідальними в інших 
клієнтів»

Перевірити наявність 
відповідальних осіб у 

реєстрах осіб, що вчинили 
корупційні правопорушення 
та осіб, що підпали під закон 

про люстрацію

Входять?

Так
Ні

Внести 
запис у базу 

даних
Так

Порахувати кількість записів 
і встановити рівень 

ризикованості
Ні

Список оцінених за рівнем ризику клієнтів

 

Рис. 2. Блок-схема алгоритму оцінки ризикованості клієнта
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Далі за алгоритмом необхідно підрахувати кількість зареєстрованих за цією адресою фірм і ухвалити 
рішення: якщо кількість зареєстрованих фірм більше 20, внести запис про це в базу даних чи продовжити. 
Після виконання цієї операції треба перевірити відповідність коду ЄДРПОУ в тому реєстрі, який надав 
клієнт. Якщо у реєстрі не знайдено такого коду, то юридична особа вважається фіктивною і проведення 
її операцій блокується. 

Наступним кроком є перевірка діяльності клієнта. Якщо клієнт займається різним родом оптової тор-
гівлі, він вважається особою підвищеного ризику. За алгоритмом здійснюється перевірка зареєстрованої в 
реєстрі діяльності клієнта (код 46.ХХ, де ХХ – різні види оптової діяльності) [16]. Після цього за алгорит-
мом потрібно порахувати, чи клієнт працює більше одного податкового терміну (3 місяці), та перевірити, 
чи клієнт зареєстрований у офшорній зоні. Результати кожної з перевірок записуються в базу даних. Далі 
розраховується фінансовий стан підприємства на основі інформації про доходи (для фізичних осіб) та 
інформації про статутний капітал, кредиторську заборгованість, про залишки на рахунку та кредити (для 
юридичних осіб). Потім перевіряється, чи відповідальні посади клієнта займає одна особа чи декілька, 
і визначається спільне використання різними клієнтами телефонних номерів та електронних скриньок. 
Після цього необхідно перевірити, чи відповідальні особи однієї юридичної особи займають відповідальні 
посади інших юридичних осіб, та звірити інформацію в державних реєстрах, чи відповідальні особи юри-
дичної особи належать до одного з двох реєстрів фізичних осіб згадуваних вище.

На завершальному етапі підраховується для клієнта кількість записів про його ризиковість і встанов-
люється рівень ризику. 

На виході із алгоритму маємо список оцінених за рівнем ризику клієнтів.
На рисунках 3–4 зображено блок-схема алгоритму з виявлення операцій, що підпадають під ознаки 

фінансового моніторингу.
Алгоритм, зображений на рисунку 3, на вході має інформацію про здійснювану фінансову операцію, 

про ризиковість клієнта і інформацію з державних реєстрів. 
Спочатку відбувається перевірка критичності рівня ризику клієнта (у разі явної фіктивності діяльності 

підприємства). Потім відбувається розгалуження на готівкові та безготівкові операції. На наступному 
етапі відбувається перевірка: якщо сума операції більша 50000 гривень, продовжити виконання алгорит-
му, якщо ні – завершити алгоритм. У разі продовження алгоритму відбувається аналіз регулярності над-
ходження і в подальшому зняття готівкових коштів. Якщо існує регулярність, то вноситься відповідний 
запис у базу даних, якщо ні – відбувається наступна перевірка розміру суми операції. За цією операцією, 
якщо сума операції більша за 150000 гривень, перевіряється напрям здійсненої операції, в іншому випад-
ку – вихід з алгоритму. Якщо за напрямом операція «зняття коштів з рахунку», необхідно проаналізувати, 
чи у цей або у попередній операційний день відбулося зарахування готівки на значну суму. Після цього 
ухвалюється рішення, чи записати у базу даних інформацію (у разі позитивного аналізу) чи перейти до 
завершення алгоритму. У випадку внесення готівки на рахунок відбувається перевірка фінансового стану 
клієнта. Якщо розрахований фінансовий стан клієнта перевищує суму операції, то за алгоритмом необхід-
но перейти до кінця, якщо ж ні – внести в базу даних відповідний запис. 

На рисунку 4 зображено послідовність алгоритму для безготівкових операцій. На цьому етапі робота 
алгоритму поділяється на два напрями за критерієм суми операції. Якщо сума операції менша 150000 
гривень, але більша ніж 140000, то необхідно внести інформацію у базу даних і позначити цю операцію 
як таку, яка направлена на ухилення від обов’язкового фінансового моніторингу. Після цього відбувається 
пошук операцій за цей операційний день, які мають риси схожості: збіг контрагента, напряму, виду ра-
хунку та валюти. Коли всі схожі операції знайдені, підраховується їх сума і порівнюється на наступному 
розгалуженні-рішенні з сумою 150000. Якщо сума операцій більша за 150000, то відповідний запис вво-
диться в базу даних. 

У випадку, коли сума операції більша 150000, відбувається перевірка на внесення іноземної валюти 
на картковий рахунок, унаслідок чого потрібно внести відповідний запис у базу даних. Якщо ж рахунок 
не є картковим, алгоритм закінчується. У випадку, коли валюта операції – гривня, то перевіряється за 
поштовим кодом область контрагента і аналізується призначення платежу на наявність ознак оплати за 
дистанційні послуги. Якщо у клієнта і контрагента різні області і, виходячи з призначення, є достатні 
умови вважати операцію як оплату дистанційних послуг, то вноситься у базу даних відповідний запис. 

Наступним кроком є перевірка призначення операції на випадок оплати авторської винагороди. Якщо 
є достатні підстави вважати операцію такою, необхідно позначити це в базі даних. Далі відбувається 
розрахунок фінансового стану клієнта. Якщо сума операцій не відповідає можливостям підприємства, 
розрахованих в процесі аналізу його фінансового стану, то операція визнається ризиковою і вноситься в 
базу даних.
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Рис. 3. Блок-схема алгоритму виявлення фінансових операцій, 

що підпадають під ознаки фінансового моніторингу 

Розроблено авторами на основі [10,11,12,13,14,15]

Далі визначається напрям операції. Якщо напрям операції – зарахування, то перевіряється вид рахун-
ку, на який здійснюється зарахування. Якщо рахунок кредитний, то аналізується призначення фінансової 
операції як погашення кредиту за елітні товари і у випадку позитивного аналізу записується в базу даних. 
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Рис. 4. Блок-схема алгоритму виявлення фінансових операцій, 
що підпадають під ознаки фінансового моніторингу (продовження) 

Розроблено авторами на основі [10,11,12,13,14,15]

Якщо ж рахунок картковий, то за алгоритмом необхідно підрахувати кількість унікальних контраген-
тів, які здійснюють операції перерахування коштів цьому клієнту, і в разі перевищення цієї суми за 50 
контрагентів визначається соціальний статус клієнта. Якщо клієнт отримує стипендію, він вважається 
студентом і йому призначається складний соціальний статус. Також особами зі складним соціальним ста-
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тусом є неповнолітні та старші за 70 років. У разі визнання клієнта таким, який має складний соціальний 
статус, проводиться внесення в базу даних запису про ризиковість операції. Після проведення всіх цих 
дій відбувається перевірка збігу ip-адреси цієї операції із ip-адресами інших операцій. Якщо є такий збіг, 
робиться запис про це в базу даних.

На виході з алгоритму отримуємо список фінансових операцій, які підлягають під ознаки фінансового 
моніторингу. 

Висновки. Отже, ми запропоновали алгоритм прототипу автоматизованої системи фінансового мо-
ніторингу, спрямований на виявлення в режимі реального часу фінансових операцій, що підпадають під 
ознаки фінансового моніторингу, та здійснення попередньої класифікації клієнтів банку як ризикових. 
Запровадження цієї системи дозволить покращити систему фінансового моніторингу банку та збільшити 
довіру до установи як зі сторони клієнтів, так і зі сторони регулюючих органів.

Надалі наукові розробки повинні зосереджуватися на розширенні спектру покриття схем легалізації 
коштів, отриманих незаконним шляхом та через фінансування тероризму, а також вдосконаленні роз-
робленого алгоритму інтелектуальними системами, які базуються на економіко-математичних моделях. 
Актуальності також набуває автоматизація процесу фінансового моніторингу коштів, отриманих незакон-
ним шляхом для небанківських фінансових установ.

Публікація містить результати досліджень, проведених за грантом Президента України за конкурс-
ним проектом «Розробка прототипу автоматизованого модуля фінансового моніторингу діяльності еко-
номічних агентів для протидії легалізації кримінальних доходів» Державного фонду фундаментальних 
досліджень. Публікацію підготовлено в межах виконання НДР «Кібербезпека в боротьбі з банківськи-
ми шахрайствами: захист споживачів фінансових послуг та зростання фінансово-економічної безпеки 
України» (№ держреєстрації 0118U003574); НДР «Удосконалення національної системи протидії лега-
лізації коштів, отриманих незаконним шляхом в контексті підвищення фінансово-економічної безпеки 
держави» (№ держреєстрації 0117U002251).
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