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КРЕДИТНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ СУБ’ЄКТІВ
ГОСПОДАРЮВАННЯ В УКРАЇНІ
КРЕДИТНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СУБЪЕКТОВ
ХОЗЯЙСТВОВАНИЯ В УКРАИНЕ
THE CREDIT SUPPORT OF BUSINESS ENTITIES IN UKRAINE
Проаналізовано сучасний стан банківської системи України та ситуацію стосовно
банківського обслуговування корпоративного бізнесу, кредитний портфель в розрізі видів
валют та строків погашення. Вивчено результати діагностичного дослідження банків в
Україні двома етапами – шляхом перевірки якості активів і стрес-тестування та
розглянуто подальші нововведення НБУ, направлені на запобігання порушень банками
нормативних і законодавчих актів в майбутньому. Досліджено поточний стан галузей
народного господарства України та їх перспективність в частині відновлення кредитування
банками. Проаналізовано тенденції зміни облікової ставки Національного банку України та
кредитних ставок банківської системи. Визначено причини та фактори, які впливають на
відновлення банківського кредитування в Україні.
Ключові слова: банківська система, корпоративний бізнес, кредитування, галузі
народного господарства, кредитна заборгованість, облікова ставка НБУ, кредитна ставка.
Проанализировано современное состояние банковской системы Украины и ситуацию
в отношении банковского обслуживания корпоративного бизнеса, кредитный портфель в
разрезе видов валют и сроков погашения. Изучены результаты диагностического
исследования банков в Украине в два этапа - путем проверки качества активов и стресстестирования, рассмотрены дальнейшие нововведения НБУ, направленные на
предотвращение нарушений банками нормативных и законодательных актов в будущем.
Исследовано текущее состояние отраслей народного хозяйства Украины и их
перспективность в части возобновления кредитования банками. Проанализированы
тенденции изменения учетной ставки Национального банка Украины и кредитных ставок
банковской системы. Определены причины и факторы, влияющие на восстановление
банковского кредитования в Украине.
Ключові слова: банковская система, корпоративный бизнес, кредитование, отрасли
народного хозяйства, кредитная задолженность, учетная ставка НБУ, кредитная ставка.
The current state of banking system of Ukraine, situation at corporate business banking,
credit portfolio by type of currencies and maturities are analyzed. Two stages were used to study the
results of the Ukrainian banks diagnostic research – by checking quality of assets and stress testing,
and by means of National bank’s of Ukraine further innovation examination aimed at preventing
banks` regulations and legislation violations in the future. Current state of the national economy of
Ukraine and prospects of its credit renewal are studied. Changes trends in National Bank’s of
Ukraine discount rates and banking system’s loan rates are analyzed. Reasons and factors affecting
the recovery of bank lending in Ukraine are stated.
Key words: banking system, corporate business, lending, fields of national economy, credit
debt, discount rate of NBU, loan rate.
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Постановка проблеми. Сучасна економічна та політична ситуація в
Україні виявила незадовільний стан вітчизняного бізнесу та банківської
системи, що потребує термінових зрушень та нових підходів для стабілізації та
виходу на міжнародні рівні співпраці.
За своїм значенням банк виявляється ближче всього до бізнесу, до його
потреб, мінливої кон‘юнктури та являється однією з основних ключових ланок
економічного регулювання. Та, нажаль, криза банківської системи в країні
негативним чином прямо пропорційно відображається на роботі підприємств та
організацій як в частині розрахунково-касового обслуговування, так і,
особливо, в частині кредитування бізнесу.
Зважаючи на ліквідацію значної кількості банків в Україні, перед
суб‘єктами господарювання сьогодні постає поряд з проблемним питанням
отримання кредиту питання загальної надійності банку, тому клієнти мають
відслідковувати інформацію щодо походження банківської структури,
«брендовості», належності до конкретної фінансової групи, розміру статутного
капіталу, активів, рейтингів, прозорості банку, надійності, стабільності та
відкритості.
Аналіз останніх досліджень та публікацій. Організацію грошовокредитних відносин між бізнесом та банківською системою в Україні, роль в
сучасній економічній системі країни, вплив на ефективність роботи організацій
та підприємств досліджувало багато вітчизняних економістів, серед яких В.
Базилевич, І. Будник, З. Васильченко, О. Вовчак, В. Вітлінський, А.
Гальчинський, А. Гриценко, Б. Івасів, Т. Ковальчук, В. Кравченко, І. Лютий, В.
Міщенко, А. Мороз, С. Мочерний, О. Пересада, М. Пуховкіна, В. Стельмах, М.
Савлук та інші. Та подальших вивчень і досліджень потребує проблема
відновлення активного банківського кредитування українських підприємств та
організацій, комплексного дослідження причин, які впливають на ефективність
взаємодії в сучасних умовах політичної та економічної нестабільності.
Метою статті являється аналіз проблем банківського кредитування
бізнесу в сучасних ринкових умовах, дослідження перешкод і прогнозів
відновлення та активізації надання кредитних послуг для підприємств і
організацій в Україні.
Викладення основного матеріалу. Основним проблемним питанням
сьогоднішнього дня для корпоративного бізнесу в нашій країні являється
відсутність необхідних оборотних коштів, неспроможність фінансування
інноваційних нововведень, підтримки роботи бізнесу. Ще нещодавно таку
різницю можливо було покрити завдяки банківському кредитуванню.
Незважаючи на наявність переліку незручностей, підприємства мали змогу на
більш чи менш вигідних для себе умовах отримати фінансування, що давало
деяку впевненість в майбутньому та бізнес розвивався.
Банківська система також дещо удосконалювалася на зразок світових
аналогів шляхом трансформації банківських процесів, найважливішими з яких
стали напрямки розробки, впровадження, автоматизації та практичної реалізації
інноваційних банківських інструментів та продуктів, серед яких, наприклад,
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заміна чекових книжок корпоративними картками, документарні операції,
розширення спектра кредитних програм тощо.
Та реалії сьогодення показують, що досвід зарубіжних країн можливо
використовувати в Україні здебільшого на рівні ідей, спираючись на
законодавчу базу нашої країни, підтримку з боку керівництва, менталітет, а
також політичну ситуацію країни.
Так, починаючи з кризи 2008 року і до сьогоднішнього дня ситуація
стосовно банківського обслуговування корпоративного сектору кардинально
змінилася. За вказаний період кількість діючих банків в Україні зменшилася
практично вдвічі та ця тенденція втримується. В порівнянні з початком 2016
року станом на 01 червня кількість банків зменшилася майже на 10% з 117 до
106, в тому числі на 1 банк з 100% іноземним капіталом.
Таблиця 1
Аналіз тенденцій змін кредитного портфелю банківського сектору
України, млн.грн.
№
1
2
3
4

Назва показника
Кредити надані
з них: кредити, що надані
суб`єктам господарювання
Частка кредитів, що надані
суб‘єктам господарювання
Частка
простроченої
заборгованості за кредитами
у загальній сумі кредитів, %

Відхилення, %

01.01.
2015

01.01.
2016

01.06.
2016

01.01.2016
до
01.01.2015

01.06.2016
до
01.01.2016

1 006 358

965 093

931 587

95,9

96,5

802 582

785 918

769 748

97,9

97,9

79,8

81,4

82,6

102,1

101,5

13,5

22,1

24,3

163,7

110,0

Джерело: проаналізовано автором на основі даних НБУ [7]

Аналіз кредитного портфелю банків в Україні показує, що як і раніше
основну частину банківського кредитного портфелю складають саме кредити
корпоративних клієнтів. Дані таблиці за останні півтори роки підтверджують
поступове зменшення загального портфелю, в тому числі кредитів, що надані
бізнесу, при цьому частка простроченої заборгованості зростає – за минулий рік
більш ніж на 60%, за п‘ять місяців поточного року вже на 10%.
Кредитний портфель нефінансових корпорацій становить 799,48
млрд.грн., в розрізі видів валют основну частину складають кредити в доларах
США – 420,42 млрд.грн., далі гривневі кредити – 366,75 млрд.грн., та кредити в
євро – 40,35 млрд.грн. (рис.1).
Практично вся сума кредитування в іноземній валюті та довгострокових
кредитів – це залишки заборгованості кредитів, оформлених в докризовий
період.
Наведені цифри підтверджують факт практично «замороження» сьогодні
надання кредитних послуг банками в Україні. Проаналізуємо причини такої
ситуації.
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Рис.1. Кредитний портфель нефінансових корпорацій
станом на 01.06.2016 р. в розрізі видів валют
За строками погашення переважають короткострокові кредити [2].

Рис.2. Кредитний портфель нефінансових корпорацій
станом на 01.06.2016 р. в розрізі строків погашення
Національний банк України в Звіті про фінансову стабільність повідомив
про результати здійснення в 2015 році діагностичного обстеження банківської
системи України, яка як і корпоративний сектор пройшла на протязі 2014-2015
років найнижчу межу кризи за всю історію незалежної України.
Два етапи обстеження (перевірки якості активів та стрес-тестування,
тобто аналізу спроможності банків протистояти макроекономічним шокам)
надали змогу НБУ виявити штучне завищення банками якості кредитного
портфеля з метою зниження відрахувань у резерви за активними операціями.
За результатами діагностичного обстеження встановлено, що 16 банків із
найбільших 20 потребували додаткової капіталізації. У поточному році НБУ
проводить діагностичне обстеження наступних 40 банків.
Якість кредитного портфеля банків у 2015 році була на найнижчому
історичному рівні. За результатами діагностичного обстеження частка кредитів
4 категорії (ймовірність дефолту 51% ─ 99%) та 5 категорії (дефолт) у
кредитних портфелях 20 найбільших банків становила 53%. Протягом 2016
року банки зобов’язані відображати дійсну інформацію про стан активів, що
була або буде виявлена в процесі діагностичного обстеження. Банківський
сектор залишатиметься збитковим протягом 2016 року через суттєві
відрахування до резервів на покриття збитків від кредитних операцій.
Відновлення прибуткової діяльності банківського сектору очікується не раніше
ніж у 2017 році.
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Паралельно із діагностичним обстеженням НБУ здійснює перевірку
активних операцій банків із пов’язаними особами. Висока концентрація
кредитів пов’язаним особам стала причиною банкрутства низки комерційних
банків протягом минулих двох років. Національний банк зобов’язав банки
привести показники кредитування пов’язаних осіб (із урахуванням додатково
встановлених фактів) до нормативних значень протягом трьох років. Відмова
від практики кредитування пов’язаних осіб вивільнить суттєві ресурси для
кредитування підприємств на ринкових умовах [2].
Що стосується питання, які з галузей народного господарства України
мають найбільше перспектив щодо відновлення кредитування банками,
розглянемо наступні дані.
Станом на 1 липня в Україні зареєстровано 1 152,8 тисяч юридичних осіб,
тобто їх кількість на протязі останніх років поступово знижується. Так, з січня
2015 року кількість зменшилася на 178,4 тисячі, а з січня 2014 року - на 219,4
тисячі. Та все ж в порівнянні з початком поточного року кількість
зареєстрованих юридичних осіб поступово зростає і становить на 31,5 тисячі
більше ніж на 1 січня 2016 року [5].
Банківське кредитування майже повністю зосереджено в сегменті
суб’єктів господарювання. Його питома вага в загальному кредитному портфелі
банків зросла з 64% у вересні 2008 року до 83% у березні 2016 року. Серед
кредитів, що обслуговуються (I – III категорії якості за класифікацією
Національного банку), частка суб’єктів господарювання на кінець І кв. 2016
року становила 89% [4].
Зважаючи
на
високу
закредитованість
та
значну
частку
неплатоспроможних клієнтів, неврегульованість законодавства та низький
рівень захисту прав кредиторів, очікувати найближчим часом різке зростання
ринку кредитів не варто, особливо середньо та довгострокового кредитування.
НБУ прогнозує, що до кінця поточного року зниження валового
корпоративного кредитного портфеля платоспроможних банків може становити
1 – 2% [1].
Аналізуючи стан справ корпоративних осіб в Україні, незважаючи на
дещо покращення фінансового становища, на сьогодні залишається слабка
платоспроможність та кредитоспроможність. В розрізі галузей – найбільш
нестійкими залишаються будівельна, машинобудування та металургія, та також
проблемними є комунальні послуги, виробництво та постачання електроенергії
та газу. Саме зважаючи на притаманність вказаним галузям численних ризиків,
вони є менш привабливими для кредитування банками України. Слабка платота кредитоспроможність перелічених галузей пов‘язана з слабким державним
регулюванням, неякісним менеджментом та високим рівнем корупції, при тому,
що саме ці галузі потребують невідкладних інвестицій. Так, наприклад,
зрозуміло, що зміни, які стосуються підвищення тарифів на енергоносії, навіть
за найкращими прогнозами не принесуть швидкої прибутковості, а навпаки,
можуть ще більше погіршити становище через низьку платіжну дисципліну
споживачів.
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Менш ризикованими, зважаючи на експортоорієнтованість, є аграрний
сектор та добувна промисловість. При цьому галузі, пов‘язані із споживанням
населенням, серед яких транспорт, торгівля, зв‘язок, харчова промисловість та
сільське господарство на сьогодні підтверджують найбільшу фінансову
стійкість.
Наявність значної заборгованості перед банками харчової промисловості,
металургії та машинобудування, а також велику частку проблемних кредитів в
цих галузях, а саме 48%, 55% та 57% відповідно в загальній сумі кредитних
портфелів, кредитування цих галузей практично не планується. Причинами
такого становища в основному є російська військова агресія, оскільки збут
продукції більшості підприємств був сконцентрований на російських ринках.
Найменша частка проблемної заборгованості спостерігається в транспортній
галузі, сільському господарстві та постачанні електроенергії, газу та води (13%,
19% та 19% відповідно). Та згідно прогнозів Національного банку України, ріст
проблемної заборгованості очікується в енергетичній, транспортній та
торговельній галузях, а також у машинобудуванні.
Перспективність кредитування Національний банк України відмічає в
таких галузях як сільське господарство та добувна промисловість, оскільки
вони виділяються відносно високою прибутковістю серед інших галузей
народного господарства, які мають досить високе боргове навантаження.

Рис. 3. ТОП-10 найбільш надійних банків для юридичних осіб
станом на 2016 р.
Аналіз ринкової ситуації показує, що банки надають вибіркові
короткострокові кредити, як правило, найбільш прибутковим підприємствам та
організаціям в Україні на поповнення обігових коштів. Частка кредитування
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юридичних осіб залишається досить малою, оскільки тільки невелика частина
підприємств та організацій відповідають критеріям, що виставляють банки, які
будуть ще більш посилені останніми вимогами НБУ. Банки більше намагаються
пропонувати клієнтам цікаві умови по розрахунково-касовому обслуговуванню,
зарплатним проектам, депозитним програмам тощо, оскільки більшість
підприємств не відповідають вимогам для отримання кредитування.
Розглянемо ТОП-10 найбільш надійних банків для юридичних осіб, які
сьогодні здійснюють кредитування корпоративного бізнесу.
Що стосується корпоративного сектору, то більшість діючих та
потенційних клієнтів не ведуть ідентичну банкам роботу щодо збільшення
капіталу, намагаються вести бізнес за мінімум вкладень, виводити капітал, при
цьому також відмічається істотне погіршення якості застави. В результаті
проведення діагностики НБУ посилив вимоги до застави. Так, наприклад, такий
вид забезпечення як майнові права не будуть прийматися до розрахунку,
оскільки, як підтвердила практика останніх років, фактично вони не мають
жодної цінності в разі переходу кредиту в розряд проблемного. Крім цього
вагомо змінилися загальні вимоги до виду забезпечення, оцінки,
співвідношення заставної вартості до загальної оціночної тощо. Це
пояснюється політичною та економічною ситуацією в країні та являється
вагомою перешкодою в відновленні кредитування в Україні.
Ще однією з перешкод активізації кредитування є непідйомні ставки,
оскільки вартість ресурсів залишається достатньо високою, зважаючи на
відсутність довгострокових коштів. Хоча можна відмітити деяке пом‘якшення
процентних ставок в другому кварталі поточного року та значне зниження
вартості в найближчій перспективі не прогнозується, оскільки фактори, які
впливають на формування ставки, особливих змін не зазнали. Так, наприклад,
облікова ставка НБУ хоча й почала поступово знижуватися, та тримається на
досить високому рівні (рис.4) [6].

Рис. 4. Зміна облікової ставки НБУ в 2015 р. – першому півріччі 2016 р.
В прив‘язці до облікової ставки розглянемо пропонуємі банками України
середні ставки кредитування для корпоративного бізнесу, які суттєво
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відрізняються для нових кредитів та непогашених, тобто виданих в докризовий
період.
Таблиця 2
Розміри процентних ставок по кредитам банків в Україні
станом на травень 2016 року

Середня ставка
в гривні
в дол. США
в євро

Нові кредити,%

Непогашені кредити,%

16,77
21,18
9,11
7,79

14,42
18,16
11,34
9,74

Різниця між
непогашеними та
новими
-2,35
-3,02
2,23
1,95

Різниця між непогашеними та новими кредитами показує лояльність
банків до непогашених кредитів, які переведені з іноземної валюти в гривню,
хоча ставки залишаються досить високими зважаючи на стан
кредитоспроможності підприємств.

Рис. 5. Розміри процентних ставок по кредитам банків в Україні
станом на травень 2016 року
В поточному році також можна відмітити деяку стабілізацію курсу валют,
та жорсткі вимоги НБУ до кредитування в іноземних валютах вплинуло на
попит - потребу в таких кредитах мають лише підприємства, які здійснюють
експортно-імпортні операції.
Серед відштовхуючих факторів для корпоративних клієнтів можна
відмітити складну процедуру подання, оформлення документів та затягування
строків отримання банківського фінансування, а також невпевненість клієнтів в
спроможності погашення заборгованості. В більшості можливість
безрезультатної втрати часу лякає підприємства та організації, які вже мали
досвід такої негативної співпраці з банками, в такому випадку вони шукають
інші джерела фінансування, залишаючи банки на останню чергу [3].
Вже за результатами роботи поточного року банки України повідомляють
про підвищення кількості схвалених заявок щодо кредитування корпоративного
ISSN 2311-3413 ▪ Економiка і Фiнанси ▪ Economics and Finance ▪ 2016 ▪ № 5

11

сектору в цілому, але дещо знизився рівень схвалених заявок малого та
середнього бізнесу.
Висновки та пропозиції. Аналіз ситуації стосовно банківського
кредитування корпоративного бізнесу свідчить, що Національний банк України
останнім часом провів низку ефективних досліджень стану банківсько системи
та розробив ряд методів і механізмів для впорядкування ситуації. Звісно це
зроблено з втратою часу, оскільки завчасні дії допомогли б запобігти в деякій
мірі кризі, але зроблені НБУ кроки вже являються важливою передумовою
економічного зростання в Україні.
Незважаючи на перелічені негативні чинники та перешкоди в
пожвавленні банківського кредитування, НБУ прогнозує зростання потреби в
позикових коштах переважно в національній валюті вже до кінця поточного
року, оскільки відмічається деяке зростання обсягів виробництва, пожвавлення
ділової активності корпоративного бізнесу, а також послаблення
девальваційних процесів. Ситуація в країні вимагає активізації розвитку
бізнесу, що неможливо за відсутності ефективної роботи банку при
одночасному підвищенні задоволеності клієнтів, оскільки ключові фактори
успіху - система «клієнт – банк – клієнт».
В розрізі видів економічної діяльності найбільші вливання кредитних
коштів потребують середні і великі підприємства сільського господарства,
торгівлі, переробної і добувної промисловості та будівництва.
Для підйому економіки необхідні значні інвестиційні вливання, які
будуть спрямовані на розвиток бізнесу з метою досягнення міжнародних
стандартів, оскільки Україна має достатньо високий потенціал серед інших
європейських країн. Та для залучення інвестицій, в тому числі іноземних (а це і
довгострокові кошти для банків, та, відповідно, можливість кредитування
банками бізнесу) в першу чергу необхідно стабілізувати політико-економічну
ситуацію та підняти рейтинги країни.
1.
2.
3.
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СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНІ ПРОБЛЕМИ ЕФЕКТИВНОСТІ
ФУКЦІОНУВАННЯ ОСОБИСТОГО СТРАХУВАННЯ В УКРАЇНІ
СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ ЭФФЕКТИВНОСТИ
ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ ЛИЧНОГО СТРАХОВАНИЯ В УКРАИНЕ
SOCIO-ECONOMIC PROBLEMS EFFICIENCY OF
PERSONALINSURANCE IN UKRAINE
Розбудова нашої незалежної держави почалась пошуком шляхів для подолання кризи
в успадкованій радянській економіці. Проведені ринкові реформи, на жаль, не покращили
соціальне становище українців, оскільки система соціального захисту як і все національне
господарство і на сьогоднішній день
потребує комплексної, глибокої, радикальної
перебудови і в першу чергу, формування механізмів, що пов’язані з наданням гарантій
соціального захисту населення України, а. також діяльності суб’єктів господарювання.
Нажаль така ситуація призвела до погіршення соціального стану населення України і в 2015
році. Особливу тривогу визиває те, що державою Україна не здійснюється ніяких
компенсаційних заходів по впровадженню альтернативних механізмів соціального захисту
населення, зокрема, впровадження ефективного страхування життя, медичного
страхування та страхування пенсій.
Ключові слова: страхування, страховий ринок, соціальний захист, обов’язкове
соціальне страхування життя, обов’язкове соціальне страхування пенсій, обов’язкове
соціальне медичне страхування.
Развитие нашего независимого государства началась поиском путей для преодоления
кризиса в унаследованной советской экономике. Проведенные рыночные реформы, к
сожалению, не улучшили социальное положение украинский, поскольку система социальной
защиты как и все национальное хозяйство и на сегодняшний день нуждается в комплексной,
глубокой, радикальной перестройки и в, первую очередь, формирование механизмов,
связанных с предоставлением гарантий деятельности субъектов хозяйствования, а также
социальной защиты населения Украины. К сожалению такая ситуация привела к ухудшению
социального положения населения Украины и в 2015 году. Особую тревогу вызывает то,
что государством Украина не осуществляется никаких компенсационных мер по внедрению
альтернативных механизмов социальной защиты населения, в том числе, внедрение
эффективного страхования жизни, медицинского страхования и страхования пенсий.

ISSN 2311-3413 ▪ Економiка і Фiнанси ▪ Economics and Finance ▪ 2016 ▪ № 5

14

Ключевые слова: страхования, страховой рынок , социальная защита, обязательное
социальное страхование жизни , обязательное социальное страхование пенсий ,
обязательное социальное медицинское страхование.
Building our independent state began looking for ways to overcome the crisis in the Soviet
economy inherited. Conducted market reforms, unfortunately, did not improve the social status of
Ukrainian as the system of social protection as all national economy and today requires complex,
deep, radical restructuring and, above all, the formation mechanisms associated with the provision
of guarantees entities and social protection of Ukraine. Unfortunately, this situation led to a
deterioration of social condition of the population and the Ukraine in 2015. Of particular concern
that the State Ukraine not made any compensatory measures for the implementation of alternative
mechanisms of social protection, including the introduction of effective life insurance, health
insurance and pensions.
European countries provide a high standard of living through commercial insurance.
Implementation of various forms and methods of insurance in the European Union by means of
insurance of life, health insurance and pension insurance. Thus, the population itself, including the
support of the State itself provides effective protection during working age and high pensions for
persons disabled children.
This article attempts to explore the causes, extent and consequences of the impact and
efficiency of personal insurance in Ukraine for social protection. The main gaps and the necessity
of introducing additional mechanisms, namely compulsory social endowment insurance as
additional guarantees of social protection. The conclusion about the necessity of life insurance,
health insurance and pensions, which will enable an increase in financial resources and increase
investment. The main problems of the insurance market and the need to eliminate them to provide
additional social protection Ukraine.
Keywords: insurance , insurance market, social protection, compulsory social life
insurance, compulsory social insurance pensions, compulsory social health insurance.

Постановка проблеми. Європейські країни забезпечують високі
стандарти життя населення за допомогою комерційного страхування.
Впровадження різних форм і методів страхування в країнах Євросоюзу
здійснюється за допомогою страхування життя населення, медичного
страхування та пенсійного страхування. Таким чином, населення цих країн
самостійно, в т.ч. за підтримки держави, забезпечує собі ефективний
соціальний захист для осіб працездатного віку та високе пенсійне забезпечення
для осіб непрацездатного віку.
У цій статті робиться спроба дослідити причини, масштаби та наслідки
впливу і ефективності функціонування особистого страхування в Україні для
соціального захисту населення. Виділено основні прогалини та обґрунтована
необхідність введення додаткових механізмів, а саме: обов’язкового
соціального накопичувального страхування, обов’язкового соціального
медичного та пенсійного страхування, як додаткових гарантій страхування
соціального захисту населення. Зроблено висновок про необхідність підтримки
та розвитку страхування життя, медичного страхування та страхування пенсій,
що надасть можливість збільшення фінансових ресурсів та покращити
інвестиційної діяльності. Визначено основні проблеми розвитку страхового
ринку та необхідності їх ліквідації для забезпечення додаткового соціального
захисту населення України.
Аналіз останніх досліджень та публікацій. Питання особистого
страхування постійно досліджуються науковцями та практиками, про що
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свідчать наукові дослідження та їх публікація в засобах масової інформації.
Серед науковців, які здійснюють дослідження з цього питання можна виділити
д.е.н проф. О. Гаманкову, д.е.н. проф. С. Осадця, д.е.н. проф. Г.Кравчук, д.е.н.,
проф. О. Барановського, д.е.н. проф. В. Базилевича, к.е.н. О. Залєтова та багато
інших, однак проблеми соціального захисту та їх забезпечення через систему
особистого страхування мають місце в даний час і потребують всілякого
наукового аналізу та дослідження.
Мета статті. Проголошуючи європейські цінності, Україна зобов’язана
здійснювати такі реформи, які б суттєво піднімали рівень життя населення та
забезпечували його ефективний соціальний захист, в тому числі через систему
особистого страхування. В той же час специфіка страхування 2015 року, як всіх
останніх 20 років свідчить про те, що не дивлячись на кризові ситуації в
економіці України, а також за умов нестабільності, неефективності проведених
реформ, валові надходження страхових премій у всі роки мали тенденції до
збільшення, не дивлячись на те, що рівень страхових виплат не перевищував
10% в 2014 році, а в 2015 р. – 20% надходжень страхових премій. Діяльність
страхових компаній є недостатньо контрольованою, безкарність, в т.ч.
юридична безвідповідальність засновників за діяльність ними створених
страхових компаній, сформували умови, за якими більшість страхових
компаній створюються і діють як товариства з обмеженою відповідальністю, а
не як товариства з повною відповідальністю, або додатковою відповідальністю.
Дія механізмів забезпечення платоспроможності страховими компаніями
побудована за методикою, яка використовується по факту здійснення умов
ліквідності, а не навпаки. Умови капіталізації страхових компаній є досить
мізерними. Не достатньо контролюються умови ліквідації страхових компаній
та виконання ними страхових зобов’язань, в результаті чого страхування в
Україні, на жаль, так і не стало реальним механізмом надання гарантій
соціального захисту населення та забезпечення ефективної підприємницької
діяльності, не дивлячись на те, що підписання Україною договору про
асоціацію з ЄС потребує вирішення одного з найважливіших завдань, а саме,
підвищення соціальних стандартів життя населення.
Викладення основного матеріалу. Значущість вирішення цього питання
є також одним з найважливіших завдань економічної безпеки України, оскільки
як свідчать звітні дані за 2015 рік середній розмір заробітної плати в Україні
склав 4264 грн або 160,0 дол. США, мінімальна заробітна плата з травня 2016 р.
складає 1480 грн, прожитковий мінімум на одну особу складе 1399 грн, а
мінімальна пенсія – 1130 грн та мінімальна допомога по безробіттю 1160 грн.
Рівень безробіття щорічно досягає 9-11%[1].
В той же час, світовий досвід свідчить, що страхування є ефективним
механізмом надання гарантій підприємницької діяльності та соціального
захисту населення та продуктивним способом передачі коштів від тих, хто їх
заощаджує, до тих, хто їх інвестує. Страхування сприяє заощадженням тим, що
допомагає фізичним особам і підприємствам диверсифікувати активи,
економити їх за рахунок збільшення обсягів виробництва. Але важлива роль
страхування полягає не лише в тому, щоб полегшити рух коштів до інвесторів,
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а й у тому, що страховики самі виступають інвесторами. Це визначає
стратегічну позицію страхових компаній у країнах із розвиненою ринковою
економікою, і особливо — у країнах з перехідною економікою.
Аналізуючи стан і тенденції розвитку страхового ринку, слід відзначити,
що проблеми розвитку страхового ринку за 25 років реформування економіки
не тільки не зменшились, а навпаки, значно погіршились. Не дивлячись на
необхідність впливу на кризові моменти економіки, страхування не стало тим
механізмом, який би надавав гарантії підприємницької діяльності та
соціального захисту населення.
За інформацією Нацфінпослуг України станом на 1 січня 2016 р. кількість
зареєстрованих страхових компаній становила 361, з яких 49 СК зі страхування
життя (СК life) та 312 СК, що здійснювали види страхування інші ніж
страхування життя (СК «non life). За 2015 рік кількість страхових компаній
зменшилась на 21 СК. Діяльність страхових компаній в 2015 році можна
оцінити, як малоефективну. Оскільки, перші 20 страхових компаній із 49, що
займаються страхуванням життя охоплюють 99% всього ринку страхування
життя, а перші 50 страхових компаній, що займаються ризиковими видами
страхування займають 85% всього ринку. Зазначені дані свідчать також про
неефективність контролю за діяльністю цих страхових компаній. Враховуючи
що «основний тягар» в страхуванні життя несуть перші 20 компаній (99,9%), а
по ризикових видах страхування перші 50 страхових компаній (85%), то
логічно постає питання для яких цілей існують інші компанії, а також за який
рахунок? Відповідь тут може бути проста, що це «одноденні страхові
компанії», які чекають свого часу для вирішення конкретних завдань по
«схемному страхуванню». Крім цього за оцінками окремих дослідників
(В. Нечипоренко) рівень витрат по веденню справи в окремих компаніях
складають від 35% – 60% від отриманих доходів, що в 2 – 3 рази вище від
страхових компаній, що працюють в Західній та Центральній Європі, що
свідчить про неефективність діяльності страхового ринку в Україні [2].
Неефективність цієї системи страхування на фінансовому ринку України
підтверджується також такими даними, а саме: на страховому ринку в 2015 р.
страхові компанії зібрали 29736,0 млн грн валових премій в т.ч. 10239,5 млн грн
валових страхових премій зібраних від фізичних осіб. Якщо порівняти
зазначені надходження з фінансуванням, яке передбачене в Пенсійному Фонді
України, то відсоток в загальному фонді буде не більше 11%, а відсоток
надходжень від фізичних осіб буде складати не більше 4%. Зазначений вплив є
досить мізерний і не чинить серйозного впливу на соціальну захищеність
населення. Крім цього, якщо порівняти показними по страхуванню життя
(2186,6 млн грн), з них по медичному страхуванню (безперервне страхування
здоров’я), страхові премії склали 1862,1 млн грн, а по страхуванню медичних
витрат 469,2 млн грн), то цей відсоток складає лише 1,5% від усіх страхових
надходжень, що отримали страхові компанії у 2015 році [3].
Валові страхові платежі (премії, внески) при страхуванні життя за
2015 рік на 1,2% більше (2 186,6 млн грн), ніж за 2014 рік (станом на 31.12.2014
– 2 159,8 млн грн) та на 8,7% менше (2 476,7 млнгрн) у 2013 році, а структура
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страхових надходжень валових страхових платежів (премій, внесків) станом на
31.12.2015 має такий вигляд:
2 067,1 млн грн (або 94,5%), що надійшли від фізичних осіб;
119,5 млн грн (або 5,5%), що надійшли від юридичних осіб.
За 2015 рік збільшилася кількість застрахованих фізичних осіб на 6,9%
або на 320 735 осіб (станом на 31.12.2014 застраховано 4 618 275 фізичних осіб,
а станом на 31.12.2015 – 4 939 010 фізичних осіб). Протягом 2014 року
застраховано 1 549 375 фізичних осіб, що на 20,6% або на 264 132 особи більше
проти відповідного періоду 2014 року (за 2014 рік застраховано 1 285 243
фізичні особи). Обсяг валових страхових виплат із страхування життя за 2015
рік становив 491,5 млн грн, що на 105,5% більше в порівнянні з 2014 роком
(239,2 млн грн) * та на 329,5% більше ніж у 2013 році (149,2 млн грн) (рис. 1).
Не дивлячись на збільшення окремих показників по страхуванню життя в
2015 році, суттєвого впливу по покращенню соціального захисту населення в
Україні не забезпечено.

Рис. 1 Динаміка страхових премій та страхових виплат із страхування
життя за 2013-2015 рр. (млн грн)
Збільшення страхових виплат зі страхування життя, що пов'язане із
збільшенням виплат за іншими договорами накопичувального страхування на
252,7 млн грн або на 132,0% (станом на 31.12.2014 – 191,5 млн грн, станом на
31.12.2015 – 444,2 млн грн) [2].
Аналізуючи показники по страхуванню життя можна зробити висновки,
що цей вид страхування є не досить популярним серед населення, оскільки по
цьому виду страхування в 2015 році надходження страхових премій зросли на
1,2%, а це значить, що не реалізується основний принцип страхування надання
соціальних гарантій населенню України [3].
В той же час, світова практика свідчить про важливу роль страхування
життя в соціальному захисті населення. Цілком очевидно, що страхування
життя має виконувати важливу роль для соціального захисту особистості в
*

Включаючи страхові виплати у вигляді ануїтетів
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суспільстві. При цьому, слід враховувати, що усю сукупність договорів
страхування у світовій практиці прийнято поділяти на дві великі групи. Одна з
них об’єднує договори загального страхування (gеnеrаl іnsurаnсе), що
укладаються на термін до одного року. (Такі договори забезпечують страховий
захист страхувальника, і на цьому їхня роль вичерпується). Друга група
об’єднує договори страхування життя (lіfе аssurаnсе) — це договори змішаного
страхування життя, страхування дітей до повноліття й одруження, страхування
додаткової пенсії та ренти, довічне страхування тощо. Договори страхування
життя укладаються здебільшого з громадянами, а не з юридичними особами. На
відміну від договорів загального страхування, вони укладаються на довгий
термін: п’ять, десять, п’ятнадцять, двадцять і більше років.
За цим видом страхування,страхувальник сплачує внески за таким
договором у розстрочку з розрахунком, щоб на момент закінчення строку дії
договору на особовому рахунку в страховій компанії накопичилась сума, що
дорівнює зазначеній у договорі страховій сумі. Після закінчення терміну дії
договору внески у вигляді страхової суми повертаються застрахованій особі з
нарахованими відсотками. У випадку смерті застрахованої особи її спадкоємці
отримують повну страхову суму за договором, незалежно від обсягів сплачених
страхових внесків. Таким чином, договори страхування життя не лише
забезпечують страховий захист людини, але й виступають як своєрідні
інвестиції, які вкладає страхувальник, а страхові компанії на відміну від інших
фінансово-кредитних установ, що здійснюють страхування життя, мають змогу
залучати вільні кошти страхувальників під значно менший відсоток річних,
оскільки таке залучення відбувається на підставі забезпечення страхового
захисту. Тому страховики знаходяться у вигіднішому становищі, порівняно з
іншими фінансово-кредитними структурами.
Договори страхування життя укладаються на довгий період, а
зобов’язання по виплатах віддалені в часі, їх можна досить точно прогнозувати.
Тому страховики можуть дозволити собі значну частку довгострокових
вкладень у загальному обсязі власних інвестицій. Особливі інвестиційні
можливості компаній зі страхування життя роблять їхнє становище на ринку
капіталу унікальним — саме вони (поряд із пенсійними фондами)
задовольняють значну частину потреб економіки в дефіцитному й дешевому
довгостроковому капіталі.
За радянських часів (коли страхові операції були монополією держави і
здійснювались однією організацією — Держстрахом СРСР) розвиток
страхування життя набув надзвичайно високого рівня. Як свідчать офіційні
дані, в 1990 р. у структурі страхових платежів Держстраху СРСР на
надходження від народного господарства припадало 37,1%, від населення —
62,9%. У складі надходжень від населення 90% становили внески за
довгостроковими договорами страхування життя. Такі договори мала
переважна більшість (68,3%) працездатного населення СРСР. В УРСР цей
показник був ще вищим — 71,4%. Такий рівень страхування життя давав змогу
державі накопичувати й використовувати на інвестування та інші потреби
величезні кошти. Обсяги резерву внесків по страхуванню життя складали 74,9%
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загального обсягу фонду державного страхування, накопичуваного
Держстрахом СРСР, і в 1990 р. перевищували 34,4 млрд. радянських рублів [1].
Взагалі страхування життя може бути поділене на страхування капіталів і
страхування рент. Відмінність між цими двома групами полягає в тому, що при
страхуванні капіталів метою є створення нових капіталів, а при страхуванні
рент йдеться про використання вже існуючих капіталів зверненням їх у річні
ренти. При страхуванні рент (ануїтетів) страхова компанія пов’язує, як правило,
виконання своїх обов’язків із дожиттям застрахованого до певного віку або
строку, визначеного в договорі страхування. Договір страхування ренти може
бути укладений з юридичною особою.
Юридичні особи (підприємства, організації, установи) можуть укладати
договори страхування стосовно своїх працівників. Страхування ренти
передбачає, що юридична особа вносить до страхової компанії за один раз або
кількома платежами певну суму, яку вона використовує для цілей інвестування.
Після визначеного в договорі страхування часу (віку) застрахований одержує
певні виплати. До основних видів страхування рент відносять і пенсійне
страхування, яке призначене для охорони матеріальних інтересів громадян,
зокрема, для стабілізації рівня життя. На жаль, цей вид страхування
недостатньо розповсюджений на страховому ринку України, причиною чого є
нерозвиненість вітчизняного фондового ринку.
З огляду на унікальні інвестиційні можливості ринку страхування життя,
держава мала б усіляко заохочувати його розвиток. Україна, на жаль, не змогла
зберегти й примножити позитивний досвід радянських часів. Протягом
останніх років надходження страхових премій за договорами страхування
життя різко скоротились. У загальному обсязі страхових премій за 2015 р.
частка премій за договорами страхування життя склала12 %,у 2014 р.- лише
11%. Ці цифри важко порівнювати з показниками 1990 р. [1].
Такі відчутні втрати обсягів страхування життя відбулись із різних
причин. Серед них — об’єктивні економічні причини, а також причини
суб’єктивного характеру, у т. ч. недосконале законодавче, нормативне й
методичне забезпечення, а головне втрата страхувальників та не виплата їм
страхових коштів за договорами, укладеними до 1990 року.
В свій час нормативне регулювання страхування здійснювалось таким
чином, що із переліку страхових подій безпідставно були виключені такі
(значимі для людей) події, як тимчасова або постійна втрата працездатності
внаслідок нещасного випадку в період дії договору страхування. Тим самим
було практично скасовано найпопулярніше за часів СРСР змішане страхування
життя, оскільки зник дуже важливий психологічний мотив страхування,
пов’язаний із можливістю отримувати протягом дії довгострокового договору
часткових виплат внаслідок тимчасової або постійної втрати працездатності.
Тут дуже важко знайти логіку. Договори страхування життя в зарубіжних
країнах практично завжди містять додаткові страхові випадки (крім дожиття й
смерті) та передбачають часткові виплати, що не заважає вважати їх
договорами страхування життя.
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Дуже негативно вплинула на розвиток національного ринку страхування
життя заборона вітчизняним страховикам одночасно здійснювати загальне
страхування та страхування життя. Приводом для таких дій держави була,
начебто турбота про захист громадян.
Прагнення відповідати міжнародним стандартам не може досягатись за
будь-яку ціну. У країнах ЄС розподіл страховиків на тих, хто страхує життя, і
тих, хто здійснює іншу страхову діяльність, відбувся лише на межі 1982 р. До
того часу страхові ринки країн ЄС пройшли довгий еволюційний шлях. Велика
Британія, наприклад, дотепер має на внутрішньому страховому ринку
композитні компанії, що здійснюють як страхування життя, так і загальне
страхування.
Необхідність захисту довгострокових заощаджень страхувальників за
договорами страхування життя висуває до страховиків особливі вимоги. Для
них, як правило, передбачається підвищений розмір статутного капіталу.
Встановлюється особливий порядок формування страхових резервів, які
обчислюються за кожним договором окремо з використанням методів актуарної
математики. Дуже обережною та виваженою має бути інвестиційна політика
таких страховиків, особливо стосовно розміщення та інвестування коштів
страхових резервів. До таких страховиків також застосовується особливий
режим оподаткування. Усе це правильно, але час для такого безкомпромісного
розподілу страховиків за спеціалізацією в Україні було обрано вкрай невдало.
Проблеми українського ринку страхування життя не вичерпуються лише
згаданими нормативно-правовими аспектами. Залишається не вирішеною
важлива проблема захисту внесків страхувальників за довгостроковими
договорами страхування від руйнівного впливу інфляції, особливо якщо
врахувати обмежені можливості вітчизняних страховиків та низький рівень
довіри з боку населення. Вихід із ситуації начебто лежить на поверхні; він
навіть подобається страхувальникам. Сьогодні не існує жодних обмежень для
переказу зібраних, за договорами страхування життя, страхових премій за
кордон через канали перестрахування. Для пересічного громадянина
перестрахування є очевидно вигідним. Проте держава має докласти зусиль, щоб
зупинити відплив «великих грошей» за кордон, знайти баланс між інтересами
громадян, державними інтересами, інтересами національних і зарубіжних
страхових компаній на вітчизняному ринку [5].
Враховуючи нестабільну ситуацію на фінансовому ринку доцільно
розглянути можливості надання дозволу страховим компаніям на укладання
договорів страхування в доларовому еквіваленті з вітчизняними (іноземними)
страховиками з подальшим перестрахуванням в іноземних перестраховиків [5].
Важливим механізмом по покращенню соціального захисту населення
України, міг би стати механізм реформування системи пенсійного
забезпечення. Проголошена пенсійна реформа в 2011 році так і не запрацювала.
Не запрацювали основні механізми реформи, а саме введення системи
накопичуваного пенсійного страхування, яке може існувати паралельно до
солідарної системи, а також система недержавного пенсійного страхування, що
базується на засадах добровільної участі громадян, їх роботодавців та їх
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об’єднань у формуванні пенсійних накопичень. На етапі пенсійної реформи нам
вдалося підняти тільки пенсійний вік, що посилило загрози соціальної
небезпеки населення України. Основною причиною є те, що держава не змогла
створити відповідні умови для недержавного пенсійного забезпечення, а
страховим компаніям в 2015 році не вдалося зробити серйозних кроків по
недержавному пенсійному страхуванню. В першу чергу страховим компаніям
не вдалося достатньо поєднати зусилля недержавних пенсійних фондів та
банків по забезпеченню добровільного пенсійного страхування [5].
В той же час як в рамках третього рівня реформування пенсійної системи
банківські установи можуть відкривати, наприклад, депозитні пенсійні рахунки
з урахуванням відповідних умов записаних в договорі по депозиту і в рамках
цієї програми після відповідного терміну функціонування даного рахунку (не
лише 10 років), отримувати пенсійне заощадження. До цієї програми в рамках
законодавства могли б бути залучені страхові компанії, які в рамках особистого
страхування могли б страхувати життя, як накопичувальний вид, який
передбачає при досягненні відповідного віку отримувати додаткову пенсію.
Надання пріоритетного забезпечення реформування системи пенсійного
забезпечення та введення в дію другого та третього рівня пенсійного
забезпечення надало б додаткові гарантії соціального забезпечення населення
України, а для підприємців надало б додаткові механізми стимулювання
працівників при виконанні службових обов’язків. За інформацією Пенсійного
Фонду України розподіл пенсіонерів по видах призначених пенсій та пенсійне
забезпечення станом на 01.01.2015 року виглядає таким чином [9], загальна
чисельність пенсіонерів складає 12147189 осіб та середній розмір пенсійної
виплати складав 1581,54 грн., в т.ч.:
- за віком – 9340595 осіб та середній розмір пенсій складав 1572,98
грн.
- по інвалідності –1359697 осіб та середній розмір пенсій складав
1390,01 грн.
- в зв’язку з втратою годувальника – 580164 осіб та середній розмір
пенсій складав 1306,72 грн.
- за вислугу років – 220093 особи та середній розмір пенсій складав
1652,55 грн.
- соціальні пенсії – 106324 особи та середній розмір пенсій складав
976,99 грн.
- довічне утримання суддів – 1333 особи та середній розмір пенсій
складав 163202 грн та державних службовців – 110004 особи та
середній розмір пенсій складав 3138,05 грн. [2]
В той же час державні пенсійні виплати в Україні в 2014-2015 рр.
наприклад, становили 268-289 млрд. грн, що складає відповідно 15% та 16% до
ВВП, що практично вдвічі перевищує показники країн ЄС. З Державного
бюджету виділяється більше 140 млрд. грн. На жаль такі витрати не спричинені
високим рівнем пенсійного забезпечення в Україні, скоріше навпаки,
неефективними заходами по проведенню пенсійної реформи в Україні [1].
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Таким чином рівень пенсійного забезпечення і соціальні трати
суспільства є не сумісними. Причини дві: перша – постійна нестабільна
ситуація на фінансовому ринку та друга – це не введення
в дію
накопичувальної та добровільної системи страхування при здійсненні
пенсійного забезпечення. В цій ситуації важливість введення обов’язкової
накопичувальної системи та добровільною є нагальною. Введення
накопичувальної при збереженні солідарної системи на перехідний період дало
б можливість додатково акумулювати на фінансовому ринку від 30 до 40 млрд.
грн в рік через недержавні пенсійні фонди та страхові організації. Розрахунок
цієї суми дуже простий, якщо згідно звітності в 2015 році в Україні кількість
зайнятого населення віком від 15-70 років за методологією МОП складало
18073,3 тис. осіб, та за умови, що кількість населення, яка знаходиться на пенсії
та працює складає 6 млн осіб, то рівень працюючого населення складає 12 млн,
а осіб з перед пенсійного віку, тобто від 50 років, складає 9-10 млн осіб [6]. При
стимулюючій системі дії пенсійного забезпечення цей показник може зростати
до 60 млрд грн щорічно, в той же час коли дотації Державного бюджету на 2016
рік до Пенсійного фонду зросли на суму близько 50 млрд грн.
Наступним важливим заходом щодо підвищення соціальної захищеності
населення має бути введення обов’язкового соціального медичного
страхування.
Якщо проаналізувати витрати на загальнодержавну медицину, які
планувалися в Державному бюджеті 2015 р., то цей показник склав
47,6 млрд грн, а також 47,4 млрд. грн це медичні субвенції місцевим бюджетам,
то рівень затрат на медицину в розрахунку на одну особу складає близько
2000 грн. [7].
За умов, що в складі витрат на охорону здоров’я 70-75% складає зарплата
лікарів та чиновників управлінців в системі охорони здоров’я, а решта –
комунальні послуги, то в Україні реально функціонує платна медицина,
оскільки в витратах населення на лікування близько 50-60% складають витрати
на купівлю ліків, а решту плата 40% на зарплату та «хабарі» лікарям, то за
умов забезпечення хоча б на 50% населення України страховою медициною
рівень надходжень до страхових організацій міг би скласти додатково
приблизно 50 млрд грн щорічно.
Такий стан справ з соціального захисту населення стався тому, що
економічні реформи в Україні проводяться не комплексно, без урахування
реалій, які потрібно враховувати.
Мова йде, в першу чергу, про оподаткування пенсій, а також зменшення
відрахувань до Фондів соціального страхування та в Пенсійний фонд.
Оподаткування зароблених пенсій є деструктивним механізмом, що призвів до
погіршення матеріального стану пенсіонерів. Зменшення відрахувань у Фонди
соціального страхування не дало того ефекту, на який сподівались та він і не
міг бути ефективним. На мою думку, зменшення відрахувань до Фондів
соціального страхування повинно було бути здійснено на компенсаційній
основі, а саме зменшуючи відрахування у Фонди соціального страхування на
цю різницю потрібно ввести обов’язкове соціальне страхування життя та
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обов’язкове соціальне медичне страхування. На мій погляд, є суттєвою
помилкою, коли ми зменшуємо соціальні стандарти, а компенсуючих заходів не
здійснили. Потрібно, наприклад, на різницю в зміні тарифів відрахування у
фонди соціального страхування ввести обов’язкове соціальне медичне
страхування працездатного населення, дітей до шістнадцяти років та воїнів
АТО, а також обов’язкове накопичувальне соціальне страхування для
працюючих громадян, а також дітей до шістнадцяти років та воїнів АТО в
розмірі 5-7%, з заробітної плати підприємств, установ, організацій та
працівників, тобто зберігти той же самий механізм відрахування коштів як у
Фонди соціального страхування для обов’язкового соціального медичного
страхування (відповідно наприклад в розмірі 12%). До речі, таким видом
страхування можуть займатися також і страхові компанії, які отримають
відповідний дозвіл.
Джерелом наповнення обов’язкового накопичувального соціального
фонду страхування життя та фонду медичного соціального страхування,
можуть бути і додаткові відрахування підприємств, установ і організацій та
фізичних осіб із заробітної плати. Такий підхід стимулював би роботодавців
для створення умов по додатковому соціальному захисту працівників. За моїми
підрахунками, при правильній організації такого страхування надходження до
цих фондів страхування становили б 35-40 млрд гривень [8], а запропоновані
нові види обов’язкового страхування дозволили б суттєво покращити
соціальний захист населення та стабілізувати фінансовий ринок України.
Для вирішення цих питань потрібні реформи, які забезпечать гарантії
соціального захисту населення, і в першу чергу, створення на державному рівні
відповідних умов для розвитку особистого страхування, в тому числі
термінового
введення обов’язкового накопичувального
пенсійного
страхування. При цьому слід враховувати, що у багатьох країнах пенсійне
забезпечення громадян здійснюється приватними фондами (наприклад,
пенсійні фонди підприємств). Зацікавленість підприємств у розвитку
приватного страхування пояснюється тим, що продумана пенсійна програма
може сприяти зменшенню плинності найбільш кваліфікованих кадрів.
Крім того, підприємство, яке робить внески на страхування, наприклад,
пенсій своїх працівників, має мати пільги щодо сплати податків. Роботодавець,
який має намір запровадити ефективне пенсійне забезпечення, може піти
кількома шляхами. По-перше, він може відштовхуватись від того, що це буде
самостійно керована схема із залученням консультантів-професіоналів, які
формуватимуть пенсійні схеми відповідно до діючого на сьогоднішній день
пенсійного забезпечення. По - друге, повністю або частково передати пенсійну
схему страховій компанії, що, до речі, має певні переваги, оскільки саме
страхова компанія може забезпечити фундаментальний захист, має більше
адміністративного досвіду й більше можливостей для інвестування.
Пенсійне страхування передбачає, що страхова компанія здійснює
застрахованій особі виплати, які пов’язуються з виходом на пенсію
(страхування додаткової пенсії) або віком, установленим договором
страхування. Відповідальність страхової компанії за договорами страхування
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додаткової пенсії може бути розширена за домовленістю сторін. Так, до умов
договору страхування додаткової пенсії, наприклад, страхова компанія може
взяти на себе відповідальність здійснити виплати в разі настання нещасного
випадку або смерті застрахованого.
Додаткова пенсія, залежно від змісту договору страхування, може бути
виплачена страховиком протягом життя застрахованого або впродовж
визначеного періоду. Але можливі випадки, коли застрахований не дожив до
моменту виплати пенсії або одержував її лише протягом короткого періоду. У
таких випадках, відповідно до умов страхування, страхова компанія або
виплачує користонабувачу певну кількість пенсій, або різницю між
обумовленою кількістю пенсій і сумою, яка вже була сплачена застрахованому
за його життя.
Запропоновані системи особистого страхування не мають аналогів, але
вони можуть бути цілком виправданими в сучасних економічних умовах,
оскільки система обов’язкового накопичувального страхування у своєму
розвитку, пройшла ряд етапів, протягом яких змінювалась її законодавча,
нормативна, організаційна та економічна бази і розвиток її з урахуванням
іноземного досвіду могла б мати відповідний вплив на розвиток фінансового
сектору економіки.
Висновоки та пропозиції. Особисте страхування життя в Україні поки
що не має належного законодавчого забезпечення і це стримує його розвиток. З
одного боку, бажаного страхового захисту не отримують громадяни України, а
з іншого боку, не розвиваються вітчизняні страхові компанії. Створюється
канал відпливу за кордон довгострокових заощаджень громадян України. За
інших обставин ці кошти залишалися б у державі й забезпечували її потреби
в довгостроковому капіталі. а також створило б умови для забезпечення
додаткового соціального захисту населення. Не вирішення цих питань загрожує
для населення України соціальною катастрофою. При цьому слід враховувати,
що проблеми страхового ринку такі як: низький рівень контролю за якістю
поданих страхових послуг, демпінг значної кількості страхувань, низький
рівень платоспроможності страхової компанії, низький рівень капіталізації
страхових компаній, низький рівень захисту інтересів страхувальників з боку
регулятора, непрозорість більшості ринків і в, першу чергу, через ринок
страхування життя, низький рівень якості надання страхових послуг значною
кількістю страховиків. Низький рівень страхової культури, непрозорість
значної кількості страховиків, відсутність стратегії розвитку страхового ринку
після 2010 року залишаються не вирішеними і в даний час. Зазначені проблеми
мають бути терміново ліквідовані. І лише за таких умов можлива реальна
реалізація завдань по підвищенню соціального захисту населення в Україні
через систему особистого страхування. Також при цьому слід пам’ятати, що
зазначені заходи будуть результативними за умов фінансової стабільності в
Україні.
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ПРОТИВОРЕЧИВОСТЬ ТРАКТОВКИ КАТЕГОРИЙ ДОВЕДЕНИЯ ТИПА
«ЗАКОНА» РОСТ ЭКОЛОГИЧЕСКИХ ЗАТРАТ ОБЩЕСТВА» И
ОПРЕДЕЛЕНИЯ ТЕРМИНА «УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ»
CONTRADICTORY INTERPRETATION CATEGORIES OF PROOF TYPE
«LAW» GROWTH ENVIRONMENTAL COSTS TO SOCIETY» AND THE
DEFINITION OF THE TERM «SUSTAINABLE DEVELOPMENT»
На основі методу діалектичного критичного аналізу об’єктивності наукового
пізнання (визначення правдивості, достовірності) викладено понятійно суперечливі
властивості категорій і термінів на яких засновується доведення типу «закону» зростання
екологічних витрат суспільства» та визначення поняття «сталого розвитку».
Сформульовано порівняльні альтернативні категоріальні твердження і зустрічне
тлумачення термінів доведення типу «закону» зростання екологічних витрат суспільства»
та визначення поняття «сталий розвиток».
Ключові слова: діалектичний критичний аналіз, об’єктивність наукового пізнання,
«закон» зростання екологічних витрат суспільства», «сталий розвиток», екологоекономічна доктрина, економіко-екологічна доктрина.
На основе метода диалектического критического анализа объективности научного
познания (определение правдивости, достоверности) изложены понятийно противоречивые
свойства категорий и терминов на которых основывается доведение типа «закона» роста
экологических затрат общества» и определения понятия «устойчивого развития».
Сформулировано сравнительные альтернативные категориальные утверждения или
встречное толкование терминов доведения типа «закона» роста экологических затрат
общества» и определения понятия «устойчивое развитие».
Ключевые слова: диалектический критический анализ, объективность научного
познания, «закон» «рост экологических затрат общества», «устойчивое развитие»,
эколого-экономическая доктрина, экономико-экологическая доктрина.
On the basis of dialectical critical analysis objectivity of scientific knowledge (definition of
truthfulness, accuracy) described conceptually contradictory properties of categories and terms
which established the proof of the «law» increase environmental costs society» and the definition of
«sustainable development». Formulated comparable alternative categorical assertion and counterproof interpretation of terms such as «law» increase environmental costs society» and the definition
of «sustainable development».
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doctrine, economic and environmental doctrine.

Постановка проблеми. Визначення правдивості, достовірності наукових
результатів є серйозною проблемою української науки, зокрема, та й усієї
світової науки у цілому. Хоча недостовірна наука теж має право на існування –
мають місце «наукові дослідження», які на виході дають псевдонаукові
результати, що можуть характеризуватися аксіоматичними, парадоксальними,
упередженими, суперечливими або формальними ознаками. Є «наукові
пігмаліони» від держави, такі собі «науковці державні діячі», які на виході не
дали, ні належної науки, ні належної держави. Є й науковці, які на основі
псевдонаукових тлумачень навіть «розробили економічні закони», здобули
довічну славу й завдяки цьому довічні посадові крісла. На подолання цього
пробілу автором на основі методу діалектичного критичного аналізу
об’єктивності наукового пізнання (визначення правдивості, достовірності)
здійснена спроба пояснити суперечливі властивості категорій покладених в
основу доведення типу «закону» зростання екологічних витрат суспільства» та
визначення поняття «сталого розвитку». І на цій основі сформулювати
порівняльні альтернативні твердження або зустрічне тлумачення термінів
доведення типу «закону» зростання екологічних витрат суспільства» та
понятійну противоречивість визначення категорії «сталий розвиток».
Аналіз останніх досліджень і публікацій. В основу дослідження
покладаються головні теоретичні твердження, які присв’ячені досліджуваній
темі, викладені Тупицею (Туницею) Ю.Ю., у публікаціях (стаття, тези,
доповіді, в тому числі препринт): «Еколого-економічна доктрина в сучасній
економічній
теорії»,
«Природоохранные
затраты
в
общественном
производстве», «Environment and Development in Transitional Countries: a
Ukrainian Perspective on Training in Environmental and Natural Resource
Economics», «Екологічна економія як методологічна основа стратегії сталого
розвитку» [1,4,5,6]. А також вимоги документів «Ріо-92», рекомендації доповіді
«Наше спільне майбутнє» Міжнародної Комісії з довкілля і розвитку (комісія
Брундтланд), схваленої Генеральною Асамблеєю ООН у 1987 році [2,3].
Мета дослідження - на основі методу діалектичного критичного аналізу
об’єктивності наукового пізнання (визначення правдивості, достовірності)
викласти понятійно суперечливі властивості категорій і термінів на яких
засновується доведення типу «закону» зростання екологічних витрат
суспільства» та визначення поняття «сталого розвитку». Сформулювати
порівняльні альтернативні категоріальні твердження і зустрічне тлумачення
термінів доведення типу «закону» зростання екологічних витрат суспільства»
та визначення поняття «сталий розвиток».
Основні результати дослідження. Ми згадаємо ключові твердження з
розглядуваних публікацій і піддамо діалектичному критичному аналізу їх
об’єктивність. Тут головним об’єктом аналізу є так званий «закон» зростання
екологічних витрат суспільства (у своїх публікаціях професор Ю.Ю. Тупиця
(Туниця) вживає абревіатуру «З. з. е. в. с.», авт. вжив тут дещо спрощену і
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звужену по тексту
абревіатуру – «закон» «ЗЕВС»). Його трактування
надзвичайно розмите і багатослівне, не пояснене формулою, економікоматематчною моделлю, графіком або будь-яким іншим сприйнятливим
способом, характерним для «високих результатів» науки, які носять статус
відкриттів або економічних законів… Тому автор не став повністю викладати
його текст, а зупинився на ключових моментах, які викладені у подальшому
тексті, а також у табл. 1.
На підставі ним викладеного, Ю. Тупиця (Туниця) робить такі висновки.
«Еколого-економічна доктрина є складовою частиною сучасної економічної
теорії. Положення еколого-економічного вчення про єдність економічної і
природної систем, їх взаємовідносини, залежності і протиріччя повинні
пронизувати всі ключові розділи економічної теорії. Економічна теорія ХХІ
століття буде удосконалюватися, крім іншого, шляхом екологізації своїх
положень і постулатів, що сприятиме поглибленню теорії сталого розвитку, її
втілення в суспільну практику.
Еколого-економічна доктрина є і теоретичною основою прикладної
наукової і навчальної дисципліни – економіки природокористування. Вона
відрізняється від економіки природокористування тим, що економіка
природокористування досліджує прикладні аспекти взаємодії суспільства і
природи, а еколого-економічне вчення – теоретичні. Співвідношення екологоекономічної
доктрини
з
економічною
теорією
та
економікою
природокористування вимагає подальшого науково дослідження. Такі
дослідження повинні вестися спільними зусиллями університетської та
академічної науки. Подальший розвиток еколого-економічного вчення та
поширення його впливу на практику мусять бути підкріплені правовою наукою.
Для практичної реалізації положень еколого-економічного вчення необхідно
розробити нову концепцію міжнародного та національного екологічного права,
а також концепцію відповідних інституційних змін».
В уявленні Ю. Тупиці (Туниці) еколого-економічна доктрина зародилася
в середині 70-х рр. минулого століття і дістала особливо інтенсивний розвиток
наприкінці ХХ – поч. ХХІ ст. Але з цим неможливо погодитися, Артур Сесіль
Пігу в своїх аналітичних дослідженнях (1920, 1935 рр.) виділив основні функції
довкілля: суспільного споживання, розміщення відходів, територіальної бази
розміщення діяльності суб’єктів економіки і запаси сировини. Саме ці функції і
є основою еколого-економічної або економіко-екологічної доктрин (авт. є
прихильником другої).
Артур
Сесіль
Пігу,
це
англійський
економіст,
видатний
представник Кембриджської неокласичної школи, учень і послідовник
засновника цієї школи Альфреда Маршалла, автор концепції економіки
добробуту. Поряд з вивченням практичних питань економіки і розробкою
окремих аспектів економічної і соціальної політики А.С. Пігу займався
теоретичними дослідженнями і здобув широку популярність завдяки своїм
роботам з економічної теорії добробуту. Головна праця Пігу – «Економічна
теорія добробуту» («The Economics of Welfare», 1920). Серед інших його робіт –
«Економіка стаціонарних станів» («The Economics of Stationary States»,
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1935), «Зайнятість
і
рівновага»
(«Employment
and
Equilibrium»,
1949), «Коливання промислової активності» («Industrial Fluctuations», 1929) [7].
Досить сумнівним є висновок Ю. Тупиці (Туниці), що «Екологоекономічна доктрина є і теоретичною основою прикладної наукової і
навчальної дисципліни – економіки природокористування. Вона відрізняється
від економіки природокористування тим, що економіка природокористування
досліджує прикладні аспекти взаємодії суспільства і природи, а екологоекономічне вчення – теоретичні». Заперечуючи цим самим самому собі, проти
твердження викладеного на початку: «Якщо предметом економічної теорії є
вивчення проблем ефективного використання обмежених виробничих ресурсів
та управління ними з метою досягнення максимального задоволення
матеріальних та нематеріальних потреб людини і суспільства, то предметом
еколого-економічної доктрини є вивчення цих проблем з урахуванням
екологічних обмежень та розробка загальнометодологічних підходів в умовах
екологізації всіх галузей економіки».
Виходить, з цього висновку, що еколого-економічне вчення, є суто
теорією – яка може характеризуватися аксіоматичними, парадоксальними,
упередженими, суперечливими або формальними проявами. Ми усі науковці
знаємо, що теорія без реалізації на практиці нічого не варта. Але ж «розробка
загальнометодологічних підходів в умовах екологізації всіх галузей
економіки», це не що інше, як прикладний аспект взаємодії суспільства і
природи…
Розглянемо наступне твердження: «Обов’язковий взаємозв'язок
економічного ефекту, який досягається в результаті виробничо-господарської
діяльності, з екологічним ефектом повинен відображатися в інтегральному
еколого-економічному ефекті. Інтегральний еколого-економічний ефект
природокористування чи будь-якої іншої господарської діяльності являє собою
алгебраїчну суму (плюс і мінус) двох різних за формами прояву ефектів, які
досягаються, як правило, з різним лагом і тільки в окремих випадках
одночасно: традиційного економічного (як правило, позитивного) і
екологічного (позитивного або негативного). В основі еколого-економічного
ефекту лежить чистий економічний ефект виробничо-господарської діяльності
за мінусом екологічних витрат і втрат».
Це твердження теж важко назвати об’єктивним, хоча б з тієї причини, що
економічний ефект та екологічний ефект можуть вимірюватися різномірними
величинами, наприклад, перший у грошових одиницях, а другий у гектарах і
т.д. Крім того, для «інтегрального показника», двох показників ефекту явно
замало, може все таки мається на увазі просто еколого-економічний ефект.
Не зовсім об’єктивним є твердження «Виходячи з цього, під
природокористуванням необхідно розуміти триєдиний процес раціонального
використання, охорони та відтворення двоєдиних компонентів матеріального
виробництва (еколого-економічної системи) – природного життєвого довкілля і
природних ресурсів», навіть якщо цей постулат узгоджується з вимогами
документів «Ріо-92»…
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Адже воно не враховує сировинні, соціальні, екологічні і економічні
функції (як «чотириєдиний» процес) забезпеченості економічного росту
суспільств в умовах природно-ресурсного обмеження. «Матеріальне
виробництво» уособлюється одночасно з «еколого-економічною системою» та
«природним життєвим довкіллям», при цьому трактується це все як «двоєдиний
компонент»… Матеріальне виробництво тут мало б бути чітко відокремленим з
акцентуацією на аналіз виробництва у залежності від його забезпеченості
сировиною, а також на намагання розглядати процес виробництва, як фактор
екстернальних збитків, які наносяться економіці внаслідок розміщення його
відходів у природному середовищі.
Далі Ю. Тупиця (Туниця) пише: «Подальший розвиток екологоекономічного вчення та поширення його впливу на практику мусять бути
підкріплені правовою наукою. Для практичної реалізації положень екологоекономічного вчення необхідно розробити нову концепцію міжнародного та
національного екологічного права, а також концепцію відповідних
інституційних змін». Чим ставить під сумнів власний попередній висновок,
адже стверджує необхідність «практичної реалізації положень екологоекономічного вчення…», закликаючи «розробити нову концепцію
міжнародного та національного екологічного права, а також концепцію
відповідних інституційних змін»…
Чи можливо це все реалізовувати на практиці, не відійшовши від екологоекономічного вчення, як суто теоретичного, без відсутності об’єктивно
обґрунтованих наукових практичних положень і самої емпіричної практики?
Ще одне твердження: «Особливо проблематичними є ті положення
еколого-економічної доктрини, які пов'язані з необхідністю додаткових витрат
підприємств і фірм на екологічні цілі. Згідно з постулатами традиційної
економіки такі витрати вважаються екстернальними (зовнішніми). Екологоекономічна доктрина, навпаки, нормативні екологічні витрати відносить до
внутрішніх. Інтерналізація екологічних екстерналій в екологічну систему буде
непростим шляхом переходу від антиекологічної економіки, яка суперечить
принципам сталого розвитку, до екологічно орієнтованої економіки».
Тут необхідно чітко сформулювати що таке «нормативні екологічні
витрати підприємств і фірм на екологічні цілі», яка їх величина і вимірність,
якщо вони справді об’єктивно «внутрішні», то потрібно дати їх перелік, а також
дати чіткі ознаки «підприємств з антиекологічною економікою» та підприємств
з «екологічно орієнтованою економікою» тощо. Також не зрозуміло які саме
додаткові витрати: «екологічні запобігливі витрати», екологічні компенсаційні
витрати» або «екологічні ліквідаційні витрати», або усі види витрат одночасно,
інтерналізовувати у «екологічну систему підприємства»…
Ще одна недоказана економічною практикою цитата Ю. Тупиці (Туниці):
«Об'єктивність
закону
зростання
екологічних
витрат
суспільства
підтверджується багаточисельними
науково перевіреними фактами, які
засвідчують сталий внутрішній взаємозв'язок між інтенсивністю використання
природних ресурсів, якістю довкілля та соціально-економічним розвитком»…
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Але ж об’єктивно неможливо стверджувати, що розглядуваний типу
«закон» ЗЕВС дієво працює поряд з відомими економічними законами, типу
«перетворення грошей і чинників виробництва на капітал», «вартості»,
«доданої вартості» (основний економічний закон капіталізму), «конкуренції»,
«переливу капіталу» («витрати переливу - негативні екстерналії», «вигоди
переливу - позитивні екстерналії»), «монополії і олігополії в умовах
регульованого капіталізму» (регульованої ринкової економіки) та ін. Або у
достатній мірі рівня відповідає наступним критеріям (які власне покладаються
в основу економічного закону):

Об’єктивно відображає істотний, причинно-наслідковий зв'язок і
взаємозалежність явищ і процесів економічного життя, розкриває взаємозв'язок,
внутрішню залежність кількох або багатьох одно порядкових явищ, повністю
відображає динаміку, процеси руху й розвитку економічного життя, у достатній
мірі розкриває основні тенденції економічного розвитку суспільства,
передбачає його перспективу.

Всесторонньо і об’єктивно відображає внутрішньо необхідні, сталі
й суттєві зв’язки між економічними явищами і процесами, а також між
протилежними та суперечливими сторонами окремих явищ і процесів, їх
елементами і властивостями, презентує дієві і достатні теоретичні та практичні
методи регулювання характерних причинно-наслідкових зв'язків і
взаємозалежностей явищ і процесів економічного життя.

Об’єктивно враховує усі категорії діалектики - кількість і якість,
зміст і форма, ціле й частина, економічна оцінка і екологічна оцінка, одиниця
вимірювання і спосіб вимірювання екологічного ефекту, одиниця вимірювання
і спосіб вимірювання екологічної ефективності, одиниця вимірювання і спосіб
вимірювання соціальної ефективності тощо.

Чи сформульовані твердження сприяють покращенню свідомої
економічної діяльності, надають приклади їх свідомого
використання
підприємствами, державами (тобто у достатній мірі репрезентуються і
підтверджуються економічною практикою).
У табл. 1 представлено порівняльні альтернативні твердження або
зустрічне тлумачення термінів на яких засновується доведення типу «закону»
«ЗЕВС». Твердження автора «закону» «ЗЕВС» (професор Тупиця (Туниця)
Ю.Ю.), твердження науки, позиційне твердження автора (професор Пунько
Б.М.).
Головними понятійними термінами, якими він визначає «свій закон», є:
«екологічні витрати», «компенсаційні витрати», «суспільно необхідні витрати»,
«екологічні видатки», «екологічні збитки», «некомпенсоване використання
природних ресурсів», «некомпенсовані деструктивні зміни в природному
середовищі».
У цьому ж сенсі науковці виділяють: «екологічні витрати», «суспільнонеминучі екологічні витрати», «поточні екологічні витрати», «минулі
екологічні витрати», «майбутні екологічні витрати» [8, 9].
Автор виділяє: «економічні видатки» (видатки Державного бюджету),
«економічні збитки», «екологічні збитки», «екологічні втрати», «економічна
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оцінка екологічних збитків», «екологічні запобігливі витрати», «екологічні
компенсаційні витрати», «екологічні ліквідаційні витрати».
Тобто, на основі головних понятійних термінів, якими професор Тупиця
(Туниця) Ю.Ю. визначає «свій закон», не можна однозначно стверджувати, що
у ньому об’єктивно і всесторонньо відображені досліджувані явища
і
процеси… Зокрема, некоректно, як з точки зору науки, так, і з точки зору
практики, вживати термін «екологічні видатки». Слід однозначно
використовувати термін «економічні видатки», з вказівкою, на які саме
екологічні цілі (екологічні програми). Так само цей термін не придатний до
уживання, коли ми маємо на увазі підприємство, для будь-якого підприємства
має бути уживаним термін «витрати». Поряд з термінологічним поняттям
«екологічні збитки», мають фігурувати такі терміни, як «екологічні втрати»,
«економічні збитки», «економічна оцінка екологічних збитків». Хоча б тому,
що ці поняття можуть бути різномірними, також тому, що екологічні збитки
необхідно визначити «мовою грошей», а без визначення та розрахунку
термінологічних понять «економічні збитки» та «економічна оцінка
екологічних збитків» це виконати неможливо.
З точки зору достовірності уявлення про економічні закони, слід
зауважити, що економічна теорія, при трактуванні цього поняття, однозначно
насичена тавтологією (використання повторювання), типу «економічний
закон – об`єктивний закон розвитку…», «Економічні закони - це насамперед
закони еволюції виробничих…», «всезагальні економічні закони, тобто закони,
які властиві…» і т.д. Зауважуєте, що «закон, це закон», а «закони, це закони»,
так воно і є, але ці постійні повторення є некоректними у науковому тексті…
Думаю, що категорію «економічний закон» слід визначати, як науковообґрунтоване трактування об'єктивних явищ і процесів розвитку суспільства,
які уособлюють виробничі відносини в процесі виробництва (людський і
виробничий фактори); ринкові відносини забезпечення людських потреб розподіл, обмін і споживання матеріальних благ (товарів) або послуг; відносини
людина – природа (природокористування).
Економічні закони відображають об’єктивні причинно-зумовлені зв'язки і
взаємозалежність економічних явищ і процесів та характеризують найбільш
суттєві, типові риси функціонування і розвитку тієї чи іншої економічної
системи. Економічний закон є вираженням якісних і кількісних сторін
об’єктивних економічних явищ та процесів у їх єдності і служить їх
внутрішньою мірою використання ресурсів (відновлюваних і невідновлюваних)
і рівня споживання матеріальних благ (товарів) або послуг. Економічний закон
- це відображення об’єктивної еволюції виробничих відносин (або відносин
економічної власності) у їх взаємозв'язку з розвитком продуктивних сил.
Економічні закони, як і закони природи, мають об'єктивний характер, але
виникають, розвиваються і функціонують лише в процесі економічної
діяльності людей - виробництві, розподілі, обміні та споживанні, тому залежать
від свідомої діяльності людей. Свідоме, цілеспрямоване використання
економічних законів є домінуючим.
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Таблиця 1
Порівняльні альтернативні твердження або зустрічне тлумачення
термінів на яких засновується доведення типу «закону» «ЗЕВС»
(дж. авторська інтерпретація та [8,9])
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Примітка: У своїх публікаціях професор Тупиця (Туниця) Ю.Ю. вживає абревіатуру «З. з. е. в. с.»,
професор Пунько Б.М. вжив тут дещо спрощену і звужену по тексту абревіатуру «ЗЕВС».

Так, на сучасному етапі держава не може скасувати економічні закони,
але може створювати передумови для розвитку об'єктивних явищ і процесів,
регулюючи економічні умови. Крім того, на відміну від природних законів, які
діють «умовно вічно» (у людському вимірі), економічні закони можуть мати
характер часового обмеження (економічна формація – феодалізм, соціалізм,
комунізм, ринкова економіка).
Слід зазначити, що, зокрема, у «Вікіпедії» щодо типу «закону» «ЗЕВС»
та концепції «сталого розвитку», наукові праці або ім’я Тупиця (Туниця) Ю.Ю.
не згадується і не цитується. Може це прогалина в українській та світовій науці.
Акцентується, що вклад у розвиток сталого розвитку зроблений такими
зарубіжними вченими, як Н. Джорджеску-Роген, К. Боулдинг, Г. Айрес, Л.
Кохрсен, Лейзеровіч А.А., Кейтс Р.В., Перріс Т.М., Хулс Дж.М. Сталий
розвиток (англ. Sustainable
development) тут
визначається
як
загальна концепція стосовно необхідності встановлення балансу між
задоволенням сучасних потреб людства і захистом інтересів майбутніх
поколінь, включаючи їх потребу в безпечному і здоровому довкіллі. Або
іншими словами, врівноважений еколого-економічний або економікоекологічний розвиток (автор).
Вважається, що термін «стійкість» або «стійкий розвиток» не підходить
для розуміння еколого-економічної або економіко-екологічної концепції
розвитку. Зокрема, термін «економічна стійкість» - це здатність зберігати
показники на певному рівні, незважаючи на постійний вплив зовнішнього та
внутрішнього середовищ. Показники економічної стійкості - це частина
інформації, яка відображає стан всієї системи. Розгляд та аналіз невеликих, але
важливих «фрагментів» допомагає краще зрозуміти повну картину. За
допомогою показників можна оцінити, у якому напрямі рухається система
підприємства або іншої організаційної структури: вдосконалюється, деградує
або ж стагнує. Ці показники стійкості можна розділити на дві групи: показники,
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що характеризують дії зовнішнього середовища (неконтрольовані); показники
внутрішнього стану (контрольовані) [10, c. 11]. Термін «фінансова стійкість»
може розглядатися в контексті стійкості фінансового стану або
платоспроможності, як окремого фінансового інституту (financial sustainability),
так і сукупності інститутів (financial soundness) [11, c. 5]. Суть фінансової
стійкості визначається ефективним формуванням, розподілом і використанням
фінансових ресурсів у процесі управління. Фінансова стійкість - це критерій
надійності партнера. Її оцінка є підставою для зовнішніх суб'єктів визначати
фінансові можливості підприємства на тривалу перспективу [12, c. 5].
Але виникають об’єктивні питання: чи може розвиток бути сталим ти чи
щось стале можна вважати розвитком? Що таке розвиток будь-чого? З точки
зору науки еволюції будь-чого, «розвиток» - це специфічний процес зміни,
результатом якого є виникнення чогось якісно нового, поступальний процес
сходження від нижчого до вищого, від простого до складного. Відомий
український психолог Г.С. Костюк писав: «Розвиток - безперервний процес, що
виявляється у кількісних змінах людської істоти, тобто збільшення одних і
зменшення інших ознак (фізичних, фізіологічних, психічних тощо). Однак він
не зводиться до кількісних змін, до зростання того, що вже є, а включає
«перерви безперервності», тобто якісні зміни. Кількісні зміни зумовлюють
виникнення нових якостей, тобто ознак, властивостей, які утворюються в ході
самого розвитку і зникнення старих» [13].
В окремих публікаціях стверджують, що український вислів «сталий
розвиток» є офіційно прийнятий в Україні відповідник англійського терміна
«sustainable development» та російського – «устойчивое развитие». Однак з
таким твердженням важко погодитися. Значно ближчим до істини видається
погляд, що вживання певних термінів на означення цього поняття поки-що
залишається дискусійним. Чи не найкращим потвердженням цього є факт, що,
попри переважання терміна «сталий розвиток» у вітчизняних нормативноправових актах, в преамбулі одного з Указів Президента України, йдеться про
«екологічно збалансований розвиток». Загалом же, як відповідник «sustainable
development» у науковій, діловій і публіцистичній галузях уживають понад
десяток українських слів та словосполук. Відмінність полягає в перекладі саме
прикметника «sustainable», яке відтворюють як (у послідовності за зменшенням
частоти вживання) «сталий», «стійкий», «збалансований», «стабільний»,
«гармонійний», «зрівноважений», «врівноважений», «тривалий», «усталений»,
«тяглий», «екологічний сталий», «екологічно стійкий», «сталий екологотехногенний безпечний», «екологічно зорієнтований» тощо. Однак слід
визнати, що жоден із наведених варіантів не адекватний англійському
«sustainable development».
На основі філологічного тлумачення можна стверджувати, що більшість
зі згаданих слів уписується в два синонімічні ряди. Основною ознакою першого
ряду (сталий – стійкий – стабільний) є незмінність. З іншого боку, «розвиток»,
як уже зазначалося, означено як «процес, в результаті якого відбувається зміна
якості чого-небудь…». Що більше, і сам процес – це «послідовна зміна станів
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або явищ…». Тобто словосполука «сталий (стійкий, стабільний) розвиток» –
оксиморон (поєднання протилежних понять в одній лексемі).
Оксиморони правлять за цікавий художній засіб у красному письменстві.
Однак для наукової, ба більше правничої, термінології з погляду формальної
логіки вони неприйнятні: незмінна… зміна…, у результаті якої відбувається
зміна… Також зазначені терміни незадовільні з погляду відповідності
лексичного значення терміна позначеному ним поняттю. Скажімо, мовне
«Development», інший складник цього вислову, в усіх відомих випадках
перекладають як «розвиток». Тлумачення терміна «стале (стійке, стабільне)
використовування (вжиток) природних ресурсів» («sustainable us») передбачає
незмінність обсягів добування цих ресурсів. Однак це спотворює справжній
зміст концепції, яка допускає в конкретних випадках, як незмінність, так і
скорочення обсягів добування (невідновні ресурси) чи їх збільшення (відновні
ресурси). Інший ряд близьких за значенням слів (гармонійний – збалансований
– зрівноважений) вичерпно характеризує одну зі сторін цього процесу –
узгодженість, пропорційність, правильне співвідношення всіх елементів, однак
жодним чином не вказує на здатність необмежено в часі зберігати свої якості.
Ще одним побічним, проте промовистим, арґументом не на користь
згаданих українських слів та висловів є те, що в англійській мові існують їх
абсолютні еквіваленти. Однак автори даної концепції ними не скористалися.
Вочевидь, на їх думку, ці поняття не відтворювали суті концепції достеменно.
Слова «збалансований», «стабільний», «гармонійний» – чужомовні. ДСТУ
3966-2000 вказує, що «… слід віддавати перевагу термінам українського
походження перед запозиченими». Опираючись на наведені міркування, можна
допустити, що українські відповідники «sustainable» та «sustainability» мають
бути похідними від дієслова «підтримувати (підтримати)», яке тлумачать так: 1)
продовжувати що-небудь, не давати припинятися, порушуватися, зникати; 2)
підкріплювати чим-небудь, зберігати, не давати загинути; 3) зберігати, тримати
в певному стані, в потрібному вигляді і т. ін. Кожне з цих значень цілковито
відповідає суті розглядуваної концепції. Варто зазначити, що як один з
варіантів перекладу запропоновано прикметник «підтримуваний».
Огріх цього, загалом правильного, підходу вбачається в тому, що з
терміна «підтримуваний розвиток» неминуче випливає потреба в існуванні
якогось суб’єкта, який, власне, й «підтримує» цей процес. Насправді ж, це
далеко не завжди так. Цілковита більшість екосистем (наприклад, ліси) були
спервовіку самодостатні, не потребували якось стороннього втручання для
свого необмеженого існування в просторі й часі. А потребу утверджувати нові
методи господарювання на засадах концепції, що розглядаємо, власне й
зумовило порушення цього первісного стану впливом людини.
Отже, з огляду на наведені вище критерії та міркування, саме новотвори
«підтримний розвиток» та «підтримність» є найвдаліші українські відповідники
до англомовних термінів «sustainable development» та «sustainability».
Передусім тому, що вони найкраще інтеґрують поняття, кожне з яких доволі
точно описує окремі риси цього процесу, як от неперервність, невиснажливість,
збалансованість, гармонійність, необмежена тривалість, здатність до
ISSN 2311-3413 ▪ Економiка і Фiнанси ▪ Economics and Finance ▪ 2016 ▪ № 5

38

самовідновлювання тощо [14, с. 136-138]. У табл. 2 представлено понятійну
суперечливість категорії «сталий розвиток» (оригінальне значення –
англомовне трактування), існуючі твердження науки (український, польський і
німецький варіанти), позиція автора (професор Пунько Б.М.).
У досліджуваному тут контексті формування поняття «сталого розвитку»,
терміни «врівноважений еколого-економічний розвиток», «врівноважений
економіко-екологічний розвиток», «підтримний економіко-екологічний
розвиток» та «підтримність економіко-екологічного розвитку» є найбільш
толерантними і коректними (хоча це суттєво не змінить поточних явищ і
процесів). Центральним положенням цих слів новотворів – є розуміння
необхідності врівноважувати і збалансовувати економіку та екологію, як
ключові форми і середовища існування людства, сьогодні, і в майбутньому.
Таблиця 2
Понятійна суперечливість визначення категорії «сталий розвиток»
(дж. авторська інтерпретація)
Оригінальне значення
«Sustainable development»,
«sustainability»
«Sustainable development»,
«sustainability»
«Sustainable development»,
«sustainability»

«Sustainable development»,
«sustainability»

Існуючі твердження
науки
Українською - «Сталий
розвиток», «стійкість»
Польською
–
«Zrównoważonego
rozwoju»,
«zrównoważony rozwój»,
Німецькою
–
«Nachhaltige
Entwicklung»,
«Nachhaltigkeit»
«Підтримний розвиток»
та «підтримність»

Позиція автора
(професор Пунько Б.М.)
Сталий чи стійкий?
Тобто
врівноважений
розвиток
Тобто стійкий розвиток
(але не сталий)
«Підтримний економікоекологічний розвиток»
та
«підтримність
економіко-екологічного
розвитку»

Узагальнення і висновки. Було б корисно для науки і економічної
практики, якби у запропоновану дискусійну проблему включилися провідні
економісти. Адже необхідно колективно внести роз’яснення піднятих
суперечливих питань щодо термінів і категорійних понять, які мають
покладатися в основу доведення типу «закону» зростання екологічних витрат
суспільства» та визначення терміну «сталий розвиток». Дуже корисною
вбачається ідея створення «української наукової громадської асоціації»
(УНГА), з членством докторів наук, професорів, академіків.
В рамках існуючих академій наук, це питання не вирішити, так як наші
класичні державні наукові установи залишаються «ідейно закомунізованими»
або «ідейно зарегіоналізованими». Більшість директорів, ректорів інститутів і
університетів колишні комуністи або регіонали, більшість кадрів закостеніла на
кумівському, родинному рівні - культивується такий собі «кровний патріотизм»
(скрізь свої до свого по своє…). Установи залишаються занадто
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забюрократизованими, «важкими на підйом» і «замкнутими установами», з
«тупою цензурою», «чергами» на публікацію або захист дисертації, де форма
науки і суб’єкт науки є важливішими за сам результат науки.
Тому ця УНГА, серед таких професіональних завдань, як виконання
наукових замовлень державних підприємств, бізнес-структур, координація
наукових досліджень вчених-економістів різних галузей економіки, видання
наукового журналу тощо, мала б створити «громадський науковий комітет»
(ГНК) з визначення правдивості та достовірності «високих наукових
результатів», які претендують на роль економічних відкриттів і економічних
законів. Який би відслідковував наукові результати, і визначав, на громадських
обговореннях, які результати насправді претендують на роль «високих
наукових результатів» або економічних законів. Щоб не було так, як досі, сам
автор свої твердження назвав «законом», і все життя це твердить, а більше
ніхто цього не розуміє, не сприймає, і суттєвого або будь-якого впливу цього
«закону», ні на науку, ні на суспільство, ні на саму прикладну економіку не
виявлено…
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In this article are discussed problems of geo-economics in terms of enforcing the tools of the
new economic geography. Presented are series of problems related to the dynamics of development
of geo-economics and urban development in terms of spatial variations globally and the imposition
of new methodological approach to the study of the territory . The proposed structure of the
exhibition is unconventional and requires a new approach to study the problems of geoeconomics in
theoretical and applied aspects. The presented analysis is essential for the assessment of changes in
spatial and territorial systems and allows us to be able to bring upfront the new laws in geoeconomics and regional development.
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Introduction.
In today's world comparative study of economic systems has been of
fundamental practical and political significance for the modern economic thought.
This creates the geo-economic model of global development by Edward Luttwak and
later Pascal Lorot. In practice, putting forward the geo-economic paradigm becomes
possible as a counterpoint to the debate on economic calculation, referring to the
assurance of Ludwig von Mises that a system of central planning can not work
because the information gathered by the price system is never completely available to
planners. In response to that appear the partial protection and application of systems
of market socialism. With the fall of communism interest changed to the problems of
economies in transition. Albeit with some exceptions, most existing systems today
are capitalist oriented, although the primary economic role of the state supports the
alternative of a mixed economy, which is developing as a dominant form of
economic organization. This largely allows us to bring upfront the geo-economic
paradigm as fundamental in structuring new knowledge in economic geography. In
practice, this article will try to deduce those postulates of geo-economics that can find
their interpretation in the contours of the new economic geography. This gives us the
reason and the need to define our research field. First we need to define the modern
national economy as a meso-level of geo-economics. That is because even without
substantial difference between countries, today, comparative study of geo-economic
systems in terms of allocation of resources is of significant importance to illustrate
various alternative methods of allocation, including markets, households , centralized
distribution, etc. On these matters, many authors are doing considerable research;
among them are Karastoyanov (2008) Stoychev (2010, 2012) Boyadzhiev (2004,
2006) Dimov (2002, 2006, 2010), L. Georgiev (2006) Rusev (2008) and others. If we
accept the assumption that the geoeconomic system has a number of special qualities
that distinguish it from other social relations, then we’re supposed to deduce its
The author is a lecturer at the Faculty of "Economics", specialty "Management of Regional Development" at the
Agricultural University of Plovdiv, Bulgaria
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specificty. In practice, it will be expressed primarily in the fact that the system as a
whole gives rise to effects which can not be achieved if it ceases to exist. This gives
us grounds to assume that the geoeconomic system refers to the category of socioeconomic systems, which is its other feature. Secondly, its movement and its
development can be understood only when taking into account regularities in the
development of human society or the society as a whole. This creates a different
feature of this system, which in practice is distinguished by great complexity, refering
both to the system and its structure. Thirdly, the geo-economic system is a universal
system but unlike other universal systems, it is such not only in terms of space but
also in terms of functionality - it is important for all aspects of the existence of
mankind. Moreover, comparative geo-economic systems is the field in economics
that deals with the comparative study of different systems of economic organization,
such as its functional characteristics and spatial patterns of individual-based territorial
communities with a specific charge of stability or change.
From here comparative geo-economics consists mainly of analysis of
comparative economic systems based before 1990, which then switched its efforts
mainly on comparing the geo-economic effects from the experience of transition from
socialism to capitalism , as posed by the dynamics of emerging regions and markets.
All this gives us a reason to look for geo-economic instruments in the field of change
and its perception in spatial and territorial aspect (Petrov, 2014). Proper
understanding of the geo-economic science is related to the knowledge of its history.
Its appearance is the result of a long process of accumulation and systematization of
knowledge about the laws of economic life of society and territorial changes of space.
Therefore geoeconomics and new economic geography have more overlapping
knowledge than differences.
Geo-economic models and the change in research tools
The theme of geo-economics in regional science seemingly impresses with two
things. In a sense it is provocative in practical terms. Relative to geographical
knowledge, the idea of geo-economics raises the question - why and to what extent
what is inherent in the relationship between the people themselves could be valid for
relations between countries and applicable to them in the relation nature – society. If
we look chronologically at the term "economy"2 , which deals with the laws (Nomos)
of domestic and national economy (oikos) in this direction, when we add "geo"
(earth) it further defines the focus on active human activities in space and territorial
aspect. Despite that clarity most economic geographers explore the issue of borders
and manifestations of possible humanization of geography. This requires
conceptualizing the geographic aspect of geo-economics. This aspect involves
conceptualizing geo-economics at levels where many of its dimensions are related to
the evaluation of the dichotomy developing processes between space and territory. In
practice in the field of study, according to Dimov (2010) provocative here is the
objective role of geography in particular speaking of geo-economics not as a
requirement, which stems from understanding to preserve and defend the regional
2

First used by Aristotle (384 - 322 B.C.)
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science itself. In socio-economic sense geo-economic changes in life lead to
dimensional change in development. At least, because if you look at that in the
traditional theory of geo-economics it suggests that countries have different situations
and they focused their trade in goods in which they have competitive advantages Portugal has exported wine and Britain - clothes, according to the classic example of
David Ricardo. The most direct implication of this logic is that trade flows should
flow between countries that differ most - for example between industrialized
countries and developing countries. But the reality is not quite so. In this way the
theory of Krugman explains why global trade is actually dominated by countries
which not only have similar characteristics, but also deal with similar products - such
as Sweden both producing and importing cars. Moreover, the model of Krugman
where in free trade large companies exposed to the global market and increased
production, thereby reduce the cost of each unit produced. This yields an oligopoly,
because very few companies have the ability to reach high enough economies of scale
to compete successfully. However, users prefer the variety, allowing individual
countries to continue to export similar products. A consequence of the theory that
trade is largely determined by the effect of the scale, the regions with the highest
production would be more profitable and therefore will attract more investors. So,
rather than spread evenly around the world it is concentrated in a few countries,
regions or cities-places where the low-cost production is concentrated (Petrov, 2014).
In this way regional development seems like a doomed cause. Moreover, the modern
nation-state is becoming increasingly dependent on established national and
metropolitan markets. Then to have a steady development a relatively strong
protectionism is necessary to develop national and regional economic space within
the country. This is related to the definition of the need to ensure the economic
interests of the states. Such is the model of Japan in the 70s of the 20-th century,
when closed local market allows companies to easily leverage the effect and to enter
the global market. This is a fact, although the imbalances created by this policy are
given as an example of economic difficulties occurring on the island nation. Krugman
himself wrote in 1987 that free trade is not obsolete, but economists can not ignore
the fact that the traditional mantra does not always lead to successful results. Another
implication of Krugman's theories is that international trade practice does not harm
the interests of lower-skilled workers. As trade occurs anyway, mainly between
industrialized countries, competition from developing countries has very little impact
on wages in developed countries 3 .
In 1995, Krugman believes that newly industrialized countries will gradually
begin to compete in the same markets as the developed and thus lose the advantages
of its cheap labor. However, this does not happen, as he himself admitted last year.
South Korea or Taiwan really follow the pattern, but China simply does not fall
within the scheme. The reason , according to Krugman is the new business processes
that enable a high-tech product to be crushed by the simpler activities exported
outside. This is already hitting lower-skilled workers in developed countries who lose
their jobs. In methodological terms geo-economics is called to study the basic
3

See Petrov , K. Geoeconomic analysis. Ed . Avangard Prima 2009
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scientific approaches to the analysis and classification of economic development. The
origin, formation and development of geo-economic processes on micro and macro
level are another important aspect of knowledge, which requires putting the regional
factor as an essential element in the development of the national economy. This in
turn defines the necessity of putting the economic growth in the long term perspective
as the most important problem of the modern nation-state. In this regard geoeconomics and new economic geography ask the need of acquiring new knowledge to
clarify the factors and drivers of growth. Based on comparative analysis they reach
the scientific idea of why some countries are rich and others poor and how economic
activity is moved and withdrawn from some areas to others. The practical activities in
this respect aim at reporting geo-economic factors on the causes of economic growth
based on real economic-statistical material and space consisting of geo-demographic
factor in it.
Geo-economic knowledge and its transformation
Geo-economic reality is very complex, diverse, constantly changing, so it is
impossible to reflect all details. For this purpose we use performance statistics,
mathematics, cybernetics and other sciences through Quito to recruit economic data
,numerical index, price index and economic variables in spatial and territorial aspect .
In practice geo-economics use nominal and real variables. Nominal variable is
presented in absolute value (average wage in lev), while the real variable is received
after the nominal adjusted by the inflation rate is measured by the consumer price
index or otherwise. Feature "nominal" or "real" can be used in any economic variable
- such as nominal and real GDP, nominal and real interest rate , nominal and real
average wage. In this direction the mentioned indicators, data and variables support
for qualitative study of the location, distribution and spatial organization of geoeconomic activities in spatial and territorial aspect. On the other hand the "new
economic geography" is based on the concept of "economies of accumulation," or
other words for savings resulting from the reduction of transport costs, increasing
profits (revenue of scale and factor mobility), in an attempt to explain the
concentration of clusters of companies, labor and consumers. In this direction
Stoychev (2012) assumes that European integration projects for international
corridors, including bridges, highways, tunnels, ports and other elements of
infrastructure aimed exactly at this - companies located in the EU countries to trade
with each other on negligibly low transport costs, which is realized in the integration
market areas due to the awareness of the need for implementation of geo-economic
knowledge into practice. It assumes that improving infrastructure is changing the
ratio of space-time and competitiveness of companies in a given region and their
commercial area. This in turn allows us to assume that the term "infrastructure" is
part of the geo-economic toolbox.
Geo-economics has been fundamental to the development of society . It is
associated with many aspects of our existence and the world which runs our lives.
People constantly face its challenges, so we can say that geoeconomics excites
everyone and everyone defines it in terms of the things we know. Generally geoeconomics is a science that analyzes the world as a system that converts resources
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into production, specific system of behavior of people to choose between different
alternatives in terms of scarcity of resources. Geo-economics challenges arising from
the scarcity of resources. Society faces a choice: what goods to produce to satisfy
human needs and preferred needs or how to properly structure the social development
of the trinity "population-resource-holding" in territorial and spatial aspect.
Moreover, geo-economics does not stop to study the relationships between people in
the production , distribution, exchange and consumption of material goods and their
spatial variations and opportunities for sustainable development, such views are
shared by Dimov (2006), which develop in order some theoretical problems of
sustainable development. On the other hand the characteristics that define the geoeconomic theory as science are few. First - it is a social science and in particular the
science of geo-economic choices and economic behavior in territorial respect. Second
- it is analytical and applied science that reveals and compare different geo-economic
alternatives facing society and individuals, assessing the costs and effects of
management decisions and thirdly - it is a theory attempting to estimate the potential
of the economy and its consumer nature, insofar it exists only in economic diversity
of spatial possibilities of options for solutions and freedom of choice between them.
Although given various definitions of the subject of geo-economics we can
assume that geo-economics is the science of how people and societies choose to use
scarce resources to produce various commodities and distribute them among different
individuals or groups and a more natural way to structure effective in territorial
aspect lifestyle and vision of development. This suggests that geo-economics in local
and spatial aspect has a fundamental character because it involved a system of
theoretical concepts to develop geo-economics in global, national, regional and local
aspect. It reveals alternative views on the functioning of the geo-economic system,
form the principles of rational economic behavior, for economization and
streamlining of business activities and processes of public governance within the
nation state. To a large extent the deficits of geoeconomics are in relative and
theoretical character, however, it has a pragmatic focus. So in recent times geoeconomics is called upon to find management solutions for better or rational use of
resources in production, distribution, exchange and consumption of tangibles or
intangibles in society in territorial aspect. The main issues dealt with are: the rational
and efficient use of resources, choice in meeting the needs, structuring of production
facilities, adoption of rules and regulations by which conditions are created for
development of the regional economy.
In unison with this idelogy Karastoyanov (1998, 2010) has seen in a systematic
way the problems of regional development from a behavioral point of view. In
practice behaviourist approach is essential in the design of modern markets and
regions worldwide.
Application of geo-economics in management
Recently Dani Rodrik (2011) assumed that in the coming decades robust
growth will be rare. "There will be no growth miracles" - he wrote and argued with
the specifics of industrialization, which he said is the basis of any economic miracle.
Roughly speaking, countries that manage to transform farmers into factory workers,
ISSN 2311-3413 ▪ Економiка і Фiнанси ▪ Economics and Finance ▪ 2016 ▪ № 5

46

achieve economic progress. The other pillar of accelerated growth, according to
Rodrik is human capital: the knowledge and skills of workers. However, the geoeconomic development of the world has a significant role in emerging economies.
The growing importance of economies in emerging markets and developing
economies ("emerging markets") is impressive both in demographic and economic
terms, on macroeconomic and microeconomic level. Over 80% of the world
population lives in emerging economies. Also, due to current profound economic
changes, many emerging economies are facing rapid urbanization and mass migration
from rural areas to cities. In particular, strong growth in these economies is increasing
demand for a number of goods and services where the regions have comparative
advantages. Competition in emerging markets also strengthens the incentives for
further progress on structural reforms in the geo-economic systems that are
undoubtedly necessary in the temporal plan. At the end of 2015 and beginning of
2016 the conditions for geo-economic development of the world seem promising
mostly by the good condition of the emerging economies and the future - even more
favorable. It is expected that China, the Philippines, Kenya and Indonesia, which
together form 16 percent of global gross domestic product (GDP), will register an
increase of over 5 percent of GDP. At the same time forecasts predict the US and
Britain, which together generate about a quarter of global growth will increase
respectively by 3.1 percent and 2.6 percent . Expectations for the eurozone countries
are considerably more modest - growth of 1.2 percent. The long-term prognosis
growth based on demographic trends and patterns of accumulation of capital and
productivity suggest that emerging economies are likely to have even greater role in
the global economy. In his work "Social Geography" Rusev (2008) is taking a view at
the problems of the modern interpretation of geo-economics by classifying a number
of laws. In this regard, several studies have reached surprising conclusions about the
growth prospects of emerging economies. In some of these studies by 2025 Brazil,
Russia, India and China together will account for more than half the size of the
current six largest industrialized economies and in less than 40 years it is possible to
surpass them. Although these economies are already large, they continue to grow at a
good pace.
The pace of growth in emerging economies and their increased resistance to
economic and financial shocks are a positive aspect of the global economy, much
more than before it could be relied upon the dynamism of these economies. People
from countries with such economies benefit from the advantages of this rapid pace of
development that leads to a higher standard of living. At the same time geo-economic
aspect is observed in the fact that integration and cooperation among developing
countries occupy an important place in the overall development of their external
economic relations. Despite differences in applied schemes and mechanisms of
integration, uniting developing countries currently present over 45 economic groups
promoting trade and cooperation between developing countries with one main goal to mobilize internal resources and capabilities as the basis of the common efforts to
achieve the necessary progress in socio - economic development. In practice, these
increase their geo-economic focus mainly by their efforts towards the formation of
regional and sub-regional markets in the various groups and pooling raw material and
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financial resources for the implementation of joint projects in different fields and
industries are important areas of integration and cooperation between developing
countries in different regions and territorial communities. In geo-economic order
current development of integration groupings shows that integration and cooperation
among developing countries in all regions of the world is an objective reality, based
on both the need to develop the productive forces in developing countries, and the
general process of internationalization of economic life in the world economy.
However, they often need new management solutions and flexible
management, which requires in geo-economic plan to apply the methods of
management sciences. This is necessitated by the fact that the biggest risks for the
world economy are related to emerging markets where private companies have
accumulated substantial debts amid the fifth year of slow growth from 2011 onwards.
In emerging markets there is up to $ 3 trillion over lending which carries a possible
risk of turmoil of bankruptcies in the private sector in the developing world, which
can be affect the global financial markets. On the other hand the stronger economic
growth in the US and Europe in 2015 has strengthened the financial stability in these
regions, but in other parts of the world risks have increased. Despite improvements in
advanced economies vulnerability of emerging markets remains high appetite for risk
and the danger of market liquidity is high. This requires geo-economic approach
based on the effective management of the state. In this direction should be developed
mechanisms for analyzing the effectiveness of current policies in this area with a
view toward taking more effective policy decisions for the future. The transition to an
export-oriented policy in terms of innovation, building the reputation of the country
and finding partners becomes a priority for the future development of modern geoeconomic systems. In the new geo-economic realities for the practical application of
geo-economic knowledge is necessary to achieve efficiency which will ensure the
successful development of nation-states in the direction of improving the public
policy environment and business potential, improve infrastructure, improve
education, mobilization of financial and human resources and branding and
promotion of modern national economies in the global market. Currently the
contemporary nation-state should thoroughly reconsider its innovation system by
which to carry out the transfer of innovation and new knowledge. This objective can
be achieved through the combined use of the opportunities offered by international
trade and research programs using geo-economic achievements of science and new
economic geography.
Conclusion
From a practical point of view in the modern world geo-economic risks of
fragmentation of international trade rules are obvious enough. A system from which
everyone wins , can quite quickly become a zero-sum game, carrying the unfortunate
shade of geo-economic rivalry between the West and the rest of the world. In today's
global games geopolitics gives way to geo-economics. Geo-economics of the 21-st
century should outline the contours of a post-Western world , to restore the balance
between the developed and the emerging power countries and to determine the place
of China in the world. Geo-economics mandates a choice between open global
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agreements and economic order based on competitive units. This of course does not
deny the hypothesis that at different temporal moments there will be a geo-economic
power or states which will dominate. For such a hypothesis we can deduce based on
focusing our attention on trade and global consumption. In practice, the construction
of the Trans-Pacific Partnership (TPP) will strengthen economic integration of the
United States with much of East Asia. A parallel agreement for Transatlantic Trade
and Investment Partnership (TTIP) will bring back unity in relations between
Washington and Europe. Along with these regional pacts , the European Union is
looking for a way to India and even Japan. To complete the this mess, the US and the
EU have a leading role in the negotiations between more than 20 developed and
emerging economies to liberalize the services sector. What will be the role of
countries such as India, Brazil, Mexico, Indonesia and others? In conclusion, we can
distinguish at least two geo-economic development trends of the modern world. The
first is the need to globally make happen a "classical" economic miracle, but not all
countries have adequately trained human capital and technological preparation for
extensive development and modernization. The second is the revival and
development of the green economy "alternative" to the changing planet. As far as the
green economy being the only possible way for wider welfare of the modern world at
the moment is debatable. In a geo-economic sense green growth is not a brake on
economic development, but an economic model that seeks and finds markets thanks
to preserved natural environment and complete communities. Minimum requirement
in the green economy growth is that it does not damage nature and does not disrupt
society; it is advisable to help overcome poverty and improve the living environment.
The issue of the two geo-economic paths is mainly related structures of necessity. But
depending on the socio-economic development of the world does not exclude other
trends and patterns of geo-economic development of the world. Tradition says that
only rich economy cares about social development and nature conservation. But
today the coin turns and it turns out that in fact precisely the conservation of nature
and social development are the main factors for earnings in the economy. This
effectively means that geo-economics of the 21-st century are needed national
policies on growth. So the new geo-economics of this century will be both global and
dependent on national economies and the pace of urban development related to the
modification of human capital as a sustainable workforce for the economy of the 21st century.
1.
2.
3.
4.
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15 ноября 2016 г.
«Геополитические процессы в современном мире»
которая состоится в Vienna, Austria, 25 ноября 2016 года
Контрольные даты конференции:
Дата проведения конференции
25 ноября 2016 г.
Последний срок представления материалов
24 ноября 2016 г. (включительно)
Срок выхода из печати эл.версии сборника
15 декабря 2016 г.
«Тенденции развития отечественной и мировой науки»
которая состоится в Nuremberg, Germany, 28 декабря 2016 года
Контрольные даты конференции:
Дата проведения конференции
28 декабря 2016 г.
Последний срок представления материалов
27 декабря 2016 г. (включительно)
Срок выхода из печати эл.версии сборника
15 января 2017 г.
Тематические направления конференций:
Секция 1. Экономика и управление национальным хозяйством.
Секция 2. Международная экономика.
Секция 3. Экономика и управление предприятием.
Секция 4. Развитие производительных сил и региональная экономика.
Секция 5. Деньги, финансы и кредит.
Секция 6. Бухгалтерский учет, анализ и аудит.
Секция 7. Налогообложение и бюджетная система.
Секция 8. Экономическая безопасность субъектов хозяйственной деятельности.
Секция 9. Математические методы в экономике.
Секция 10. Государственное управление, самоуправление и государственная служба.
Секция 11.Право.
Секция12. Экономика туризма.
Секция13. Менеджмент.
Секция14.Маркетинг.
Секция15.Психология, педагогика и образование.
Форма участия в конференции – заочная (дистанционная).
Рабочие языки конференции: английский, русский, немецкий, французский, украинский и др.
Материалы конференции будут опубликованы в форме сборника научных статей и разосланы авторам, а так
же доступны в электронном виде на сайте http://conf.at.ua Детальная информация на сайте: http://conf.at.ua
Координатор конференции:
кандидат экон. наук, доцент Дробязко Светлана Игоревна
Viber, моб. тел. +38 (068) 851-75-52
Skype: svetlana16471
E-mail: conf.at.ua@gmail.com
Сайт конференції: http://conf.at.ua
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