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INTERNSHIP PROGRAMS AS A METHOD OF ATTRACTING TALENTED 

YOUNG EMPLOYEES TO BULGARIAN ORGANIZATIONS 
 
Abstract. At times when the recruitment of talented employees is becoming an increasingly 

difficult task for both small and medium-sized and large organizations, finding new means to attract 
these professionals is imperative. Internship programs are one of the ways for companies to build 
good relationships with talented young professionals. The purpose of this article is to outline the 
possible benefits of implementing internship programs for Bulgarian organizations as well as the 
attitudes and preferences of young talents to organized internships. The article presents the results 
of a study conducted by the author among students from one of the leading universities in Bulgaria 
about the positive aspects and difficulties encountered in the implementation of the internship. 
Young people who have not yet participated in an internship program about their preferences and 
expectations from such a program are also being studied. These results could help  organizations in 
Bulgaria to create effective and successful internship programs. 

Key words: Internship program, talents, interns 
 

1. Introduction 
The theme of internship programs and practices is extremely relevant in the 

context of the dynamic labor market of young talented specialists. Finding a job is a 
very difficult task for young people. Good education is not a sufficient condition for 
finding the right job. Young people need to be persuasive to demonstrate their 
abilities and to target the right jobs. An increasing demand for new talent in recent 
years has prompted many businesses in Bulgaria to start internship programs. 

The purpose of this article is to outline the possible benefits of implementing 
internship programs for Bulgarian organizations as well as the attitudes and 
preferences of young talents to organized internships. 

The subject of the study is the role of internship programs as a method of 
attracting talented young employees to the organization. 

The object of the research  is young people between 18 and 30 years old, 
students or have recently completed their higher education. 

The tasks assigned to the author are: 
1). To clarify from a theoretical point of view the concept of "internship 

program" and its benefits to organizations. 
2). To outline the labor market situation in Bulgaria and the European Union in 

the search for young talented employees. 
3). To provide examples of good practice in the implementation of internship 

programs in large Bulgarian organizations. 
4). To present data from a survey conducted among young people aged 

between 18 and 30 about their attitudes towards internships and their satisfaction with 
participation in internship programs in organizations in Bulgaria. 
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2. Essence and objectives of the internship programs 
Traineeship is a type of work experience to enter a profession. At its core is the 

pursuit of career development, which usually requires a certain level of education. 
During a internship program, people at the beginning of their work, usually students, 
are involved in real business situations, aiming at acquiring initial experience, 
networking and feedback on available skills and their relevance [2:p.13]. 

The internships are usually held during the summer months during the 
holidays. The interns receive lesser tasks, the goal being to get acquainted with the 
practical application of the knowledge gained in the university. They usually have an 
attached mentor or mentor who monitors the performance of these tasks, identifying 
and correcting the errors made. At the same time, the company's management has the 
opportunity to monitor them in action and to invite some of them to work 
permanently after graduation. Internships are usually less paid than normal wages.  

Internship programs are part of the learning process that aims to enrich the 
theoretical knowledge of the student with practical skills. The direct comparison of 
the learning material with the realities and everyday life of the business helps to 
develop the professional interests and orientation of the students. Within the 
internship program, the intern works like any other employee, but his goal is to be 
mentored, supervised, and trained. The internship programs are designed to help the 
student in the work process orientate himself in the profession so that he can 
determine whether the profession corresponds to his / her interests and 
abilities[3:p.75]. A good internship program contributes to the development of 
students, business, education and the whole economy. 

The goals of the internship program are [1:p.16]: 
1. To promote and develop the practical skills of the students in the specialty; 
2. To create new specialized skills; 
3. To develop skills and habits for productive teamwork; 
4. To help to explore the students' own competences and advantages in a real 

environment; 
5. To acquaint interns with the profession and its capabilities; 
6. To direct the education of the student to the changing conditions of 

realization and the innovations in the profession; 
7. To create conditions for learning through role models, mentoring and the 

development of professional contacts; 
8. To motivate students for effective, focused learning; 
9. To expand the notion of learning outside the academic environment in the 

direction of lifelong learning; 
10. To create partnerships between business and university; 
11. To provide information to the University of the Labor Market. 
 

3. The Problem of Youth Unemployment in Bulgaria and the European 
Union 

 

In recent years, unemployment data among young people in the EU have been 
declining slowly. Currently, the average level of unemployment in the EU is 18.8%, 
compared to 23.9% since the beginning of 2013. However, the issue remains with a 
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huge burden on European societies, especially in Southern Europe, the rate of youth 
unemployment reaches 50%. According to an EU survey, 44% of young people in 
Europe say that lack of experience is a major obstacle to their chances of finding the 
right job. Data is provided by Nielsen, a leading international market research 
company. The survey was conducted in July-September 2016 in 17 European 
countries among 2006 respondents. Around 34% of respondents said they did not feel 
prepared job search, they lack a clear focus on school / university, not knowing what 
is best for them, do not perform well during interviews or do not have shapely CV . 
Another 35% said the lack of vacancies at the lowest level in companies was 
hampering [5]. 

An audit by the European Court of Auditors found that the European Union 
(EU) scheme "Youth Guarantee", which aims to support young people without work, 
qualifications or education, has made limited progress and the results of its 
implementation do not justify the initial expectations. Under this scheme, EU 
countries must ensure that all young people receive quality job offers, continuing 
education, professional practice or internship within four months of leaving the 
education system or if they remain unemployed.  

 
 

Figure 1. Youth unemployment rate by Member State in June 2016  
(under 25 years) 

Source: Eurostat 
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The Council of the EU has created the Youth Employment Initiative with an 
approved budget of € 6.4 billion to increase financial support for the most affected 
regions and people. Despite allocations in the middle of 2016, there are still over 4 
million unemployed people under the age of 25 in the EU (see Figure 1) [8]. 

High unemployment among young people in the EU is largely due to poor 
educational systems that are not tailored to the needs of employers. In the last few 
years in Bulgaria the provision of internships has become more and more common 
practice. And that has its reasons. On the one hand, announcing an internship 
program is a chance for companies to find young, well-educated professionals and 
assess their development potential within the organization. On the other hand, 
internships are also useful for applicants themselves, giving them the opportunity to 
get acquainted with a real work environment and to assess their level of preparedness. 
The internship program establishes a link between universities and business 
expectations, helps young people to apply the lessons learned and gain professional 
experience. All these factors increase their self-confidence in the labor market. 

 

4. The problem of talent shortages and the deteriorating relationship 
between education and business in Bulgaria 

Global shortage of talent has risen to 40% in 2016 compared to 38% in 2015, 
reaching the level of 2006. The most demanding jobs in the region of Europe, the 
Middle East and Africa for 2016 are qualified workers, engineers and drivers. 
Worldwide, first of all, qualified workers are back, but IT and sales representatives 
are followed. 

An annual ManpowerGroup Bulgaria talent shortage survey shows that in 
2016, 62% of employers in Bulgaria have difficulties filling their vacancies. The data 
are from a national-representative survey among 621 employers in Bulgaria (see 
Figure 2) [7]. 

 

 
Figure 2. Share of Bulgarian companies who are having difficulty finding 

suitable employees 
Source: Manpower Bulgaria 
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For many years, employers, trade unions and various professional 
organizations in Bulgaria have been discussing the problem of the lack of skilled 
labor and the lack of a link between the education system and the business needs. The 
universities in the country continue to produce graduates who are not looking for in 
the labor market in Bulgaria. The imbalance between demand and skills is at a very 
high level.  

The most  sought-after professions for 2016 in Bulgaria compared to those for 
2015 are presented in Table 1[7]: 

Table 1 
The most  sought-after professions in Bulgaria for 2015 and 2016 

The most  sought-after professions  
for 2015 

The most  sought-after professions  
for 2016 

1. Engineers 
2. Qualified workers 
3. Managers 
4. IT staff 
5. Accountants and financiers 
6. Drivers 
7. Doctors and other health 

professionals 
8. Commercial Representatives 
9. Project Leaders 
10. Workers in the sphere of 

restaurant and hotel management 

1. Qualified workers 
2. Engineers 
3. Drivers 
4. Workers in the sphere of 

restaurants and hotel management. 
5. Doctors and other health 

professionals 
6. Managers 
7. Workers 
8. Manufacturers / operators of 

machines 
9. Accountants and financiers 
10. IT staff 

 

Against the backdrop of the continuous hunger for talent, the lack of practical 
skills in the majority of graduates of secondary and higher education in Bulgaria is 
obvious. Exactly for this reason  the inclusion of internship programs in the 
educational process is imperative, and it is desirable that they become an obligatory 
part of Bulgarian education. Internship programs help improve the quality of 
secondary and higher education and training by improving the practical training of 
scholars and students in line with labor market needs to build a knowledge-based 
economy. Internships help to increase the practical orientation of secondary and 
higher education and the flexibility of graduates to labor market dynamics by 
improving their practical skills in a real work environment during their studies at 
secondary and higher schools and creating conditions for building stable partnerships 
between educational institutions and employers. 

 

5. Benefits for companies to organize and run internship programs 
Talents are unique, and from the joint efforts of business and education, it is up 

to them to be valued and targeted in a sphere where their excellent performance will 
meet the satisfaction of doing well. The main actors in this process are students, 
companies and education. 

Internship programs enable early discovery and attraction to the company. It is 
precisely because of this fact that most large companies in Bulgaria have well-
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developed, acting internship programs. On the part of students, the interest is also 
rising, with most applying with the ambitions that this initial temporary commitment 
to grow into a permanent one. 

 

The main advantages for a company from organizing an internship program 
are: 

• A tool for attracting young talents 
By organizing internships, the company creates a continuous channel of 

potential employees. Internship programs are an effective means of attracting young 
talents, as it is a way for them to touch real technology and work with very good 
specialists during their internship. Internship programs are one of the ways to build 
good relationships with talented specialists early. Internship programs enable early 
discovery and attraction to the company. It is precisely because of this fact that most 
large companies have well-developed, acting  internship programs. 

It is increasingly challenging for the human resources departments to find staff 
to stay in one position for a long time. This further increases the spending of search 
and recruitment resources. One of the solutions for the company is to turn to future 
employees at a time when they are still looking for development through internships, 
and the only task that remains in her hands is to choose the best ones to hire. 
Moreover, the young people at university units are very cooperating. This means that 
if an organization impresses its interns, the good reputation of the company will 
quickly spread across these circles. With a well-developed internship program and 
satisfied interns, the company may soon discover that the most sought-after and 
talented students in the industry are interested in working just for it. 

• Ability to convince an employee before hiring 
New employees often make a very good impression during their interviews and 

throughout the selection period, but they fail to adapt and enroll in the current team or 
the practices and established processes in the company. Because of this, hiring interns 
is the most effective way to assess their potential as employees of the company. 
Through internship programs, the company reduces the number of mistakes in 
recruiting full-time employees. Thus, the company avoids training new employees 
who find themselves unsuitable for the organization, or employees who realize that 
the organization's work is not for them. Starting an internship program allows the 
organization to use additional human resources while evaluating candidates more 
accurately. 

• Increase productivity 
The launch of a qualitative internship program contributes to the availability of 

additional short-term support from interns to the core processes of the organization. 
Additional human resources help employees become more productive, prevent 
overloading from additional tasks and projects, and allow them to perform creative 
tasks or tasks at a higher level where strategic thinking and knowledge is required. 

• A variety of fresh ideas and perspectives 
The world is changing rapidly and often, to cope with the challenges, we need 

new ideas, unusual thinking, and boldness and courage. A qualitative internship 
program is not just an extra human resource that makes trainees useful for the 
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organization. It is really true that young people have good ideas, in part because they 
come to problems from a position of naiveté, which is actually an asset [6]. Young 
people are free of traditions, open to new things, and easily become carriers of the 
change we need. 

• The advantage of less paid work 
Interns are economic resources. Their salaries are significantly lower than 

those of employees in organizations. Moreover, their pay requirements are modest, 
and interns can be one of the most motivated human resources in the company or 
team. 

• Impact on society (CSR) 
The internship program allows companies to create a good reputation and rely 

on community support. Setting up an internship program is a great way for the 
organization to pay back to the community and develop a good HR and PR strategy. 
Hiring interns not only helps students in the community to learn inexpensive 
experience and knowledge but also increases the quality of local workforce as a 
whole. Through internship programs, companies demonstrate corporate social 
responsibility, show that they are publicly involved and care for the professional 
training of human resources in the country, even if they do not remain in employment 
after training. In this way, the development of a knowledge-based economy is 
supported. 

A truly effective CSR program can act as a quality barometer of future 
employees in a highly competitive environment of specialists and experts in various 
fields. More and more frequently, the CSR policy is among the main issues during 
job interviews and is one of the main factors in creating a positive image for the 
organization on the labor market [4:p.5]. 

• Support for students 
Internship programs provide many benefits: interns gain experience, develop 

skills, create professional relationships, strengthen their curriculum vitae and 
appreciate their interests and skills. Placing a paid internship is especially beneficial 
for students who have to pay for their training. Paid experience helps them meet their 
basic needs and feel valued by the organization. An increasing number of 
organizations are aware of the fact that they are part of the responsibility for the 
preparation of young people in Bulgaria, and businesses need not transfer the whole 
responsibility of the education system. The most significant public effect of 
internship programs is that they enable young people to practice different professions 
before deciding what their vocation is. 

• Growth of current employees 
Developing a qualitative internship program requires a specific internship plan 

to be run by mentors. Mentoring staff have the opportunity to improve their 
leadership skills related to staff management and their training and development. By 
bringing new employees into work and rules, experienced employees become more 
robust and executive to better teach young people and to give them a good example. 
This is invariably useful to the company. 
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• People without experience are not bring weaknesses from working in 
other companies. 

Employers can often hear complaints about poor working habits or poor culture 
of the relationships of new employees they have acquired in their previous jobs. This 
is precisely the risk the company avoids when hiring people without experience. She 
has the opportunity to train them in the right way, as well as the company's rules of 
relationships with colleagues, clients, directors, etc. 

• Opportunity to distribute the corporate culture and corporate values of 
the company 

Promoting corporate culture will become increasingly important in the future. 
The presence of corporate culture becomes one of the important non-technical 
qualities that employers look for in the job candidates. Through internship programs, 
companies have been educating young talents in their corporate culture since the 
student's bench. 

 

6. Good practices in the implementation of internship programs in 
Bulgaria 

 

6.1.  Тhe Nestle Youth Alliance [5] 
In 2014, the “Alliance of Youth”, initiated by Nestlé, is committed to 

developing a series of joint and individual initiatives to create opportunities for young 
people for work experience and internship. Companies mobilize their employees to 
be active in the community and help the young people in their preparation for work 
through practical advice and preparation for an interview. A large part of the Alliance 
for Youth's global partners are active members of the European Alliance for 
Internships at the European Commission. They encourage internships and trainings as 
active ambassadors of vocational training across Europe. 

Among the partners across Europe are the human resources company Adecco, 
the AXA insurance company, the international Cargill food producer, the CHEP and 
DS Smith logistics groups, the ENGIE world energy company, the Ernst & Young 
consulting firm, the Facebook social network, the perfume and perfume manufacturer 
Firmenich, Google's IT giant, Metro Group's retail chain, Nestlé's global food and 
drink maker, Nielsen Consumer Attitude Research Group, the communications 
company Publicis Groupe, the technology company Salesforce, the chemical 
company January Solvay, the platform for exchange of information Twitter and the 
international law firm White & Case. To date, over 200 companies from all over 
Europe are part of the “Alliance for Youth”. 

To help solve the youth unemployment crisis in Europe, Nestlé has committed 
to creating 20,000 jobs for young people under 30 in Europe in the 2014-2016 period. 
As an active participant in the initiative, Nestle Bulgaria has committed to hire 330 
young people within the same period (110 per year). They will be able to work at 
different levels and in different departments of the company - from manufacturing 
and administration to sales, marketing, finance, technology, research and 
development. Nestle Bulgaria and the members of the Alliance for the initiative 
“Alliance for Youth “ in Bulgaria provide more than 6,500 opportunities for work 
and training since 2014. 
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6.2.   Hub by Telenor [9] 
One year's paid internship for newly graduated students offers Telenor1. The 

company hires trainees in the areas of Commercial Portfolio, Information 
Management, Information Technology, Credit Risk and Telecommunication Fraud 
Prevention, Customer Satisfaction, and Data Protection. The selected candidates have 
the opportunity to participate in key projects in the listed areas.   

Hub by Telenor is aimed at ambitious and creative young people with a passion 
for mobile and digital technology, aiming to give them a chance for a real career start. 
It can include students last year or who have just completed their higher education 
bachelors and masters. Last year's program (Hub by Telenor 2016) had the 
opportunity to include both current and graduate students. Candidates had to send a 
non-standard and creative curriculum vitae, and reached the next stage - to solve a 
specially developed digital challenge through the  escape room. The final selection 
stage included personal interviews with the finalists. 

The selected participants in the program are working full-time, against 
motivating financial rewards and a set of additional benefits. During this 12-month 
period they have the opportunity to realize their knowledge, acquire new business 
skills and prove themselves as professionals. At the end of the program, the best-
performing participants receive a proposal for permanent work in Telenor. 

 

6.3. Internship program "Young people with a future"[10] 
The internship program of EVN Bulgaria2 "Youth with a Future" is part of the 

company's philosophy to support the professional development of future specialists. 
Through it, they have the opportunity to acquire professional skills, to touch on 
contemporary practices, to get acquainted with the corporate activity and 
organizational culture of an international concern, and to gain useful experience for 
their future career. 

The successful start of the initiative was in 2006 and more than 330 students 
from different technical and economic specialties at Bulgarian and foreign 
universities have become acquainted with the activity of ENV Bulgaria as an energy 
infrastructure company and one of the leading investors on the Bulgarian market. 

For the most talented students, the program provides an opportunity for an 
internship at the EVN AG headquarters in Austria, as well as a proposal for a 
permanent job or longer-term engagement in the company. 

 

7. Methodology of the study 
The target group of this study is young people - students or recent graduates 

aged between 18 and 30. The aim of the survey is to collect information from the 
young people who have already participated in the internship program on the benefits 
and the negatives from the internships and on the other hand to determine the 
attitudes of the young talents to participate in an internship program, the expected 
benefits and problems of the program. The results of the survey can be used by 

                                                           
1 Telenor is a leading telecommunication company with over 3.5 million active users in Bulgaria. Towards f the end of 
September 2016, the company's services are available to 99.92% of the population and 97.15% of the country's 
territory. 
2 EVN Bulgaria is a leading company in the field of energy and services, part of EVN AG - Austria. 
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Bulgarian organizations to create a successful internship program, reflecting the 
students' opinion. 

The survey was conducted between March and September 2017. For the 
purpose of the survey, a poll was conducted among 234 young people from 
University of National and World Economy in Bulgaria, specialty "Business 
Administration". 138 of them are men and 96 are women. Of all respondents,  168 are 
now students and the remaining 66 have graduated between 2015 and 2017, 96 of the 
students are in Master's degree, 72 are in Bachelor's Degree, in the last course. 

 

8. Results of the study 
It is noticeable that almost half (108 people) of the survey participants have 

already participated in an internship program, the remaining 120 people are positive 
about possible internship, and only 6 of them would not participate in such a 
program. This shows a positive attitude towards the internship programs and the 
availability of many opportunities for internship offered by companies in Bulgaria. 

For most of those who have already been on an internship, it was between 1 
and 6 months (see Figure 3). 

 

 
 

Figure 3: Duration of the internship program in which the respondents 
participated 

 

The interns have indicated the most crucial for their choice of internship, that it  
was in their specialty - 57%, followed by the possibility of getting a permanent job - 
32%. As the most indefinite they have indicated the fact that the internship was in a 
large and recognizable company - 11% of respondents. About a third of respondents 
did not receive pay during the internship, almost as many have received a salary 
around the country's minimum wage. Only 10% of respondents received income 
higher than the minimum wage. 

Future professional realization, such as the acquisition of practical skills and 
valuable experience (90%), the ability to remain in a permanent job (76%) and the 
creation of valuable professional contacts (65%) stimulate the most active students 
who have not worked so far  to join in an internship  program (see Figure 4). 
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Figure 4: Incentives to start an internship program 

 

As disadvantage of the internship program, the interns surveyed highlighted the 
lack of coordination and  attention of the mentor, as well as the inability to start a 
permanent job and lack of pay. Assignments, unusual for the internship program, as 
well as unfair practices on the part of the employer, are followed (see Figure 5). 
These results indicate that interns need to be introduced gradually into the work, and 
it is necessary to know how the system works. This will avoid confusion and feelings 
of dissatisfaction from the side of the trainee.  

 
Figure 5. Disadvantages of the internship program 

 

The mentor is a person who has certain skills and takes the time to help the 
trainee in his work and training. The mentor should be a person who can build a good 
relationship with the intern and who has appropriate communication skills. It is 
essential that he is willing to be in this role, not to accept it, just because he is 
imposed by the organization's leadership. If the mentor is too busy then the trainee 
will not be his top priority and he would ignore it. 

Whether an internship will meet the expectations of both parties depends on the 
readiness and willingness of each of them to do their best in fulfilling their 



ISSN 2311-3413 ▪ Економiка і Фiнанси ▪ Economics and Finance ▪ 2017 ▪ № 10 16 

commitments and to implement additional ones beyond the strictly formalized ones. 
Typically, companies that demand more are also those who can give more as 
knowledge and future career opportunities. 

The barriers with the greatest impact on joining an internship program are the 
inability to combine internship with university sessions, lack of pay, negative image 
of the company and lack of time (see Figure 6). Very often, employers point to the 
problem of low motivation of students to take part in an internship program. Students, 
on their part, often refer to their financial problems and their need for paid work. 
Managers in organizations should not overlook the fact that pay is one of the 
important factors that can motivate or refuse the student to join an internship 
program. Even if they want to start an internship, some young people can not afford 
to work without getting some, though minimal, pay. 

 

 
Figure 6. Barriers to entry into a internship program 

 

The study shows that students think that internships can provide them with the 
opportunity to acquire practical experience and professional realization. When 
performing an internship, the same principles apply as in any other enterprise. It 
should be treated with seriousness and professionalism. 

To a great extent the success of an internship program depends on the 
company. There is no universal model for successful internships. Nevertheless, from 
the successfully implemented programs, which are currently applied by private and 
state organizations in Bulgaria, some common elements, processes and practices that 
lead to the success of the internships can be derived. These include the right planning 
and program, as well as the engagement of the right people from the team that will 
deal with the trainees. If the internship is not planned carefully, chances of success 
are limited. People who are committed to promoting the idea of internships should be 
well aware of the benefits of the internship program. In large companies, this is 
usually the case with human resources specialists. Some of the department heads or 
another person may also enter this role. Goals, activities and outcomes must be 
clearly defined for both parties so as not to diverge students' expectations from reality 
and not to waste unnecessary resources by the company [1:p.18]. 
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Conclusion  
The labor market today is an extremely dynamic place where the 

competitiveness of the company depends very much on the presence of young 
specialists whose qualifications meet the highest possible level of business needs. 

One of the ways to improve the labor market situation is to build a mechanism 
that connects strategically oriented students and progressive employers with 
internship programs. These programs make it easier for students to choose and enable 
them to acquire essential skills that make them suitable for employment, helping 
them to find their place on the labor market and at the same time to enjoy their work 
[1:p.41-44]. 

To a large extent, the success of an internship program depends on the 
objectives, their interrelation with the human resource management policy, the 
internal communication with the respective heads of the individual structural units of 
the company, the motivation of the mentors and the company culture. This means that 
the team is open to take care of and welcome the trainees so as to enable them to 
express their potential. Even if he does not stay in the same company, he is more 
likely to find a job after being a trainee because the internship in the autobiography 
shows activity, engagement, development. 

For some companies, internships are still only a means of acquiring additional 
human resources at a low cost and even for free, but it should not be forgotten that 
they can be the source of new and fresh ideas in the dynamics of market 
development. 
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BULGARIA AS AN ATTRACTIVE OUTSOURCING DESTINATION 
 

Outsourcing is a relatively new trend in the global economy, which is rapidly gaining speed  
and gives the beginning of a new stage in the international division of labor. Over the last few 
years, the idea of outsourcing has evolved from its use as a pure tactical short-term management 
approach to its imposition as a standard long-term business strategy. The purpose of this report is 
to highlight Bulgaria's position as an attractive outsourcing destination in Europe and the world, 
and the reasons why our country is a preferred place to outsource business processes. 

Key words: outsourcing, business processes, outsourcing destinations 
 

1. Introduction 
In today's dynamically developing world, strong competition forces 

organizations to seek new competitive advantages to survive and succeed, develop 
and implement new strategies and new business models. They are aware that for the 
acquisition of competitive advantages they do not necessarily have all the production 
factors, as well as to fulfill with their own resources all the business processes, 
needed for the successful operation of the company. Some companies fall into 
situations where they do not have enough free resources, know-how, means and time 
to deal with the problems themselves. This requires the use of outsourcing services as 
a mean of successful business practice. 

Outsourcing practice helps companies to solve the problems of functioning and 
development in a market economy. Thanks to information technology in the context 
of economic globalization, outsourcing is undergoing rapid development and, 
according to forecasts of  many analysts is about to expand on a larger scale, 
becoming one of the main factors of competitiveness. 

The purpose of this paper  is to highlight Bulgaria's position as an attractive 
outsourcing destination in Europe and the world, and the reasons why our country is a 
preferred place to outsource business processes. 

The tasks assigned to the author are: 
1). To clarify from a theoretical point of view the essence of the concept of 

outsourcing. 
2). To provide and analyze data on the outsourcing industry in Bulgaria and the 

country's location as an attractive outsourcing and offshoring  destination. 
 

2. Essence of the concept of Outsourcing 
Outsourcing as a concept and practice today is being actively discussed and 

applied in the work of organizations around the world. Outsourcing is becoming a 
business practice through which an organization concentrates its scarce time and 
financial resources, targeting them to secure their significant competitive advantages. 
In the scientific literature there are many definitions of the term. The various 
definitions of the term emphasize the transfer of activities, processes, benefits, or the 
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corresponding negative consequences. In general, outsourcing is defined as a process 
where an organization delegates some of its internal activities (processes) to a 
consultant/ outsourcer. 

According to Harizanova outsourcing is a strategic decision  of deprivation 
by a particular business function including a transfer of people and assets to the 
contractor / outsourcer or the sale of those assets. The process allows the 
management of financial, structural and contractual obligations of the parties [2:23]. 

According to Aleksandrova conceptually defined, outsourcing (outsourcing- 
outsourcing – OUTside reSOURCe usING) is a tool for transferring a specific 
activity from a client organization to another outsourcing organization [1:16]. 

Outsourcing as a successful business began to apply in the 1980s and 1990s, 
when Cisco and Compaq dared to outsource strategic functions such as 
manufacturing, logistics and design to specialized companies. The high performance 
of outsourcing makes it a strategic factor for success. 

The most common form of outsourcing is offshoring, which is the export of 
business activities (production, services) to a company outside of the country. 

3. Prerequisites for the widespread use of outsourcing in organizations' 
practice 

Global outsourcing has become an extremely significant part of organizations' 
lives. Outsourcing is a necessity in making decisions related to maintaining stable 
market positions. According to Harizanova  the preconditions for the widespread use 
of outsourcing in the practice of modern organizations are [2:22]: 

• The dynamics and complexity of the modern business environment. There are 
complex problems facing senior and middle management that need to be resolved 
quickly, responsibly and professionally (mergers, takeovers, changes in information 
technology, etc.) 

• Creating virtual organizations. They are based primarily on the strategic 
alliance and joint ownership, combining the specific objectives and the coordinated 
efforts of the organizations that enter it. Virtual organizations increasingly include 
contracts with external structures to make more effective use of the benefits of small 
businesses, their flexibility and adaptability. 

• International distribution of modern technologies and practices. Indeed, this 
impact is related to accelerating economic growth through the exchange of goods, 
equipment, technology, research results and solutions. 

• Attracting foreign investment. In the policies of attracting foreign investment, 
the countries participate in a very perspective niche of international business - 
outsourcing. 

• The speed of making technological changes in organizations. It leads to an 
increase in outsourcing as it allows companies to use services based on modern 
technologies without incurring the necessary costs of adapting to these technologies. 

• The retention of qualified staff  in organizations. Outsourcing is a key 
strategy for implementing this process. 

4. Outsourcing of business processes 
Business Process Outsourcing (BPO) characterizes a complex of minor 

processes whose composition is constantly changing. Typically, this complex 
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includes finance and accounting, human resources, supply determination of 
remuneration, auditing, tax calculation, customer service centers, and a number of 
specific processes typical  to organizations. 

Business Process Outsourcing can be divided into two categories [3: 176]: 
• Documentation activities (back office activities) that include internal, primary 

business functions such as salary and invoice making. 
• Front-office activities that include secondary, customer-related services such 

as marketing or technical support. 
 

5. Data on the outsourcing industry in Bulgaria 
The outsourcing industry has been one of the most turbulent sectors in the 

Bulgarian economy in recent years, as more and more international companies 
entering the country. The ICT and outsourcing and business services sectors are 
among the main drivers of job creation in the country, with a figure of 41 000 by the 
middle of 2015 [11]. By 2015, this is one of the few industries in Bulgaria that 
continue to grow with double-digit growth annually (the average increase of the 
number of jobs is over 20% per year) and represents more than 2% of the GDP  of the 
country [ 4]. According to Bulgarian Outsourcing Association, the revenues of the 
outsourcing companies in Bulgaria will increase to 5.26 billion leva or 6% of the 
country's GDP by 2020 . 

A Market Survey conducted by more than 200 outsourcing companies, ordered  
by Bulgarian Outsourcing Association and conducted by Bulgarian Agency for 
Business Research and SeeNews, calculates the share of the three main segments in 
the Bulgarian Outsourcing Industry as follows: 

• 55% Business Process Management 
• 25% management of IT processes 
• 10% of knowledge management processes 
The outsourcing sector of Bulgaria is concentrated in several large cities and 

university centers - Sofia, Plovdiv, Burgas, Rousse, Blagoevgrad, Varna and Veliko 
Tarnovo [12]. 

According to the annual ranking of Business Processing and Shared Services 
Locations for 2015, Bulgaria ranks third in the world in terms of attracted foreign 
direct investment in the sector and Europe's first. The country occupies 12 positions 
in the Global Services Location Index for 2016 and is ranked second among the  most 
attractive European outsourcing destinations (see Figure 1). 

The metrics used to evaluate location attractiveness were determined from 
responses to A.T. Kearney surveys, other industry questionnaires, and knowledge 
obtained in client engagements over the past five years. The relative weights of each 
metric are based on their importance to the location decision, again derived from 
client experience and industry surveys. Because cost advantage is typically the 
primary driver behind location decisions, financial factors constitute 40 percent of the 
total weight in the published Index. The two remaining categories—people skills and 
availability and business environment—each constitute 30 percent of the total weight. 
[6]. 
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Figure 1. Top 10 most attractive European countries for outsourcing 
 

In October 2015, Bulgaria became the winner of the European Outsourcing 
Destination of the Year for 2015, which distinguishes the efforts of countries and 
companies to promote the best outsourcing practices at pan-European level. In 2015, 
Bulgaria climbed second in the Cushman & Wakefield - BPO and Shared Service 
Location Index. In 2016 Bulgaria is losing its position in the most perspective 
outsourcing destinations in the world, according to Cushman & Wakefield's annual 
ranking. Although it is still among the Top 10 countries, it loses five points and is 
already in 7th place (see Figure 2). 

 

 30% 20% 50%   
LOCATIONS CONDITIONS RISK COST 2016 RANK 2015 RANK 

VIETNAM 6 11 1 1 1 
PERU 12 6 4 2 3 
LITHUANIA 1 8 12 3 5 
EL 
SALVADOR 

15 13 3 4 4 

INDONESIA 8 3 6 5 NEW 
HONDURAS 13 15 2 6 8 
BULGARIA 2 5 10 7 2 
SOUTH 
AFRIKA 

14 2 7 8 9 

SRI LANKA 11 12 5 9 6 
CHILE 5 1 11 10 7 
COSTA RICA 10 9 8 11 10 
RUSSIA 4 7 13 12 11 
SERBIA 9 14 9 13 13 
TURKEY 7 10 14 14 12 
SPAIN 3 4 15 15 14 
    (1= most attractive) 

 

Figure 2. BPO and Shared Service Location Index 2016 
Source: Cushman & Wakefield 
 

Expenditure has the largest share in determining the position in the Cushman & 
Wakefield ranking -  50%, the risk is 20%, and 30% is the operational conditions for 
business process outsourcing . There Bulgaria is third, and before it are only 
Lithuania and Romania (see Figure 3) [9]. 
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To choose which countries to include in the global index, Cushman & 
Wakefield has used the Foreign Direct Investment Markets database and the strategic 
consulting company in the global outsourcing and investment Tholons. Based on 
these sources, C & W has identified the leading 36 foreign direct investment 
countries (FDI) in the outsourced business services sector over the past 5 years [8]. 

 
Fig. 3. Ranking of countries according to operational conditions in the Cushman 

& Wakefield ranking - BPO and Shared Service Location Index 
 

According to Bulgarian Outsourcing Association, Cushman & Wakefield's 
report on the outsourcing industry does not objectively reflect the state of the industry 
in Bulgaria, ranking countries at the cheapest locations and the lowest cost. The 
report puts Bulgaria among the so-called Pioneering locations, where there are still 
developing destinations - the first in this group is Vietnam. The other group is so-
called Mature, or mature markets where Romania is the leader. The division is based 
on how many people work in the sector, and with its 7 million people, Bulgaria can 
not compare to the larger countries. No comparison is made on the basis of the 
percentage of GDP  in the industry. At the same time, Romania is among the 
developed markets, and no investor divides the two countries from one another. 
According to the industry association Bulgaria  is no crossing point with the countries 
in front of it, such as Peru, Salvador and Honduras [5]. 

 

6. Reasons for the attractiveness of Bulgaria as an outsourcing 
destination 

Bulgaria is recognized by investors as a place for global services and business 
processes, and our companies are constantly introducing the latest business practices 
and maintaining the high standards and requirements of all major industrial and 
business sectors. As advantages of Bulgaria in relation to the development of the 
outsourcing sector we can identify several key factors: 

First of all, there are qualified staff who meet the needs of companies in the 
field of business process outsourcing (BPO) and outsourcing centers. A high 
proportion also has qualified staff  who know more than one foreign language. The 
Bulgarian labor force is characterized by multilingual culture. According to Cushman 
& Wakefield, about 98% of students study at least one foreign language at high 
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school, and 73% at least two (including German, French, Spanish or Russian), which 
is becoming an invariable quality preferred by many company leaders  in the 
recruitment of new staff and the search for new investments. According to a survey 
by the Bulgarian Outsourcing Association in 2015, more than 32,500 Bulgarian 
students have completed specializations that allow them to find their way into the 
outsourcing industry. Much of them are talents in mathematics and informatics. At 
the same time, about 40% of Bulgarians aged between 19 and 34 speak at least two 
foreign languages and more than 20% speak three foreign languages [7]. Business 
Process Outsourcing Companies offer services in more than 25 different languages. 

According to the Bulgarian Outsourcing Association, Bulgaria ranks first in 
Europe and third in the world by certified IT specialists per capita [12]. 

Secondly, low taxes and low labor costs in the country. A big advantage of 
the country is the flat corporate tax. Although the average monthly salary in the 
industry in 2015 is almost three times higher than that for the country, Bulgaria still 
offers some of the lowest labor costs in the European Union. 

Third, the strategic geographic position of the country, its membership in 
the EU and its political stability. Bulgaria has a very good infrastructure and a 
favorable strategic location - located on several major European transport corridors, 
an entrance to the European Union's single market and a starting point for the Asian 
markets. This allows outside investors to work at minimal cost. Bulgaria has a great 
potential to attract investments in high added value sectors, meeting the high 
requirements of investors for investment climate, stability and predictability of the 
environment. 

Fourth, analysts highlight the availability of high-quality and high-speed 
Internet. Although, according to recent surveys, the quality of the internet has 
declined, Bulgaria is still one of the leading places in Europe. Bulgaria is well above 
the average level of internet downloading - the average world download speed is 23.3 
Mbps while in our country it is 37.86 Mbps.  

That is not a surprise at all as a survey by HackerRank in 2016 has outlined the 
countries where the best developers live. Bulgaria, even small in area and population, 
takes the 12th place [10]. 

 

Conclusion 
Outsourcing is the fastest growing industry in Bulgaria. Our country is an 

attractive destination for foreign investment and business process outsourcing. 
Although spending is higher than in Africa, India and the Middle East, Bulgaria has 
definitely gained popularity as an outsourcing center since 2007, and even catches 
more established ones such as the Czech Republic, Poland, Ukraine, Russia, 
Slovakia, Hungary . Clients from Western Europe, North America and Asia are 
serving in Bulgaria, most of them ranked among the richest companies in the world. 
The global trend towards transforming the industry by increasing the focus on added 
value is also reflected in our country. Companies in the sector offer more and more 
complex services and become strategic partners for their clients. 
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ВІТЧИЗНЯНА І ЗАКОРДОННА ПРАКТИКА НАРАХУВАННЯ 
АМОРТИЗАЦІЇ ПІДПРИЄМСТВА  

 
ОТЕЧЕСТВЕННАЯ И ЗАРУБЕЖНАЯ ПРАКТИКА НАЧИСЛЕНИЯ 

АМОРТИЗАЦИИ ПРЕДПРИЯТИЯ  
 

DOMESTIC AND FOREIGN PRACTICE OF DEPRECIATION OF THE 
ENTERPRISE 

 
Анотація. У статті проаналізовано вітчизняну практику формування 

амортизаційної політики із детальним описанням кожного методу амортизації. Здійснено 
глибинний аналіз процесу нарахування амортизації підприємств ряду країн. Обрано 
найефективнішу закордонну практику та надано практичні рекомендації щодо 
впровадження її у діяльність вітчизняних підприємств. 

Ключові слова:  амортизація, амортизаційна політика, амортизаційний фонд, 
способи нарахування амортизації, основні засоби,  вітчизняна практика, закордонна 
практика. 

 

Аннотация. В статье проанализирована отечественная практика формирования 
амортизационной политики с детальным описанием каждого метода амортизации. 
Осуществлен глубокий анализ процесса начисления амортизации предприятий ряда стран. 
Выбрана самая эффективная зарубежная практика и даны практические рекомендации по 
внедрению ее в деятельность отечественных предприятий. 

Ключевые слова: амортизация, амортизационная политика, способы начисления 
амортизации, основные средства, отечественная практика, зарубежная практика. 

 

Abstract. In this article we have analys of the domestic practice of forming a depreciation 
policy with a detailed description of each method of depreciation. An in-depth analysis, we have 
process of depreciation of enterprises in a number of countries has been carried out. The most 
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effective foreign practice was chosen and practical recommendations for its implementation in the 
activities of domestic enterprises were given. 

Keywords: depreciation, depreciation policy, methods of accrual depreciation, fixed assets, 
domestic practice, foreign practice. 

 

Постановка проблеми. Міжнародна система ринкового господарства як 
еталонна система поглинає країни, розширюючи свої ряди шляхом 
відповідальності характеристик продукції учасників до встановлених критеріїв. 
Дані критерії представляють своєрідний стимул, що сприяє розвитку 
конкуренції на всіх рівнях. В свою чергу, для ії підвищення ведеться активний 
пошук методів, що активізують відсталі елементи потенціалу, які дадуть 
поштовх економічному розвитку як підприємств, так і господарств країн в 
цілому. 

На сьогоднішній день, спектр шляхів вирішення проблеми підвищення 
конкуренції досить великий. Для підтримки конкурентоспроможного статусу в 
ринкових умовах важливу роль для будь-якої організації відіграють ії 
виробничі фонди, що знаходяться на відповідному технологічному рівні, який 
можна створити за рахунок модернізації або оновлення основних фондів. 
Джерелом фінансування таких заходів є амортизаційні відрахування, які не 
залежать від результатів діяльності господарюючого суб’єкта. 

Закордонна практика таких країн як Польща, Португалія, Німеччина, 
Франція, США, Данія, Бельгія, Швеція, Греція, Англія фокусують свою увагу 
на впровадженні ефективної амортизаційної політики на підприємствах. В свою 
чергу, Україна як держава з розвиваючою економікою намагається активізувати 
свою діяльність шляхом діагностики зарубіжної практики та впровадження 
ефективного методу амортизаційної політики для підвищення рівня 
конкуренції, що дасть змогу нашій країні бути повноправним членом 
Міжнародної системи ринкового господарства. Тому обрана тема дослідження  
на сьогоднішній день є актуальною. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Дослідженню питань 
вітчизняної і закордонної практики нарахування амортизації підприємства 
присвячені наукові праці таких відомих вчених, як  І. Бланк, В. Вишневський, 
С. Крижевницька, Л. Городянська, П. Орлов, С. Орлов, О. Посилкіна, П. 
Житний, І. Яремко,  Н. Потапова - Сінько, Г. Отливанська, С. Бірбіренко, І. 
Павлюк, В. Парнюк, І. Губарєва, Н. Бабяк та ін. 

 Беручі до уваги безсумнівну цінність наукових здобутків вітчизняних та 
закордонних вчених та їх вагомий внесок у розвиток питань про вітчизняну і 
закордонну практику нарахування амортизації підприємства, сучасний стан 
наукового дослідження не можна вважати завершеним. Насамперед, таке 
становище можна пояснити тим, що економічна наука не встигає своєчасно, 
системно та адекватно реагувати на стрімкий розвиток міжнародної системи 
ринкового господарства. Саме тому, перед Україною постає важливе завдання 
використовувати доцільні методи нарахування амортизації на підприємствах, в 
залежності від напрямку діяльності, і також за необхідністю використовувати 
зарубіжні методи, які сприятимуть більш ефективно і успішно розвиватися як 
окремим підприємствам окремих галузей, так і державі в цілому. 
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Метою статті є здійснення глибинного аналізу діяльності підприємств 
ряду країн, що використовують амортизаційну політику, а також діагностика 
найефективніших методів нарахування амортизації для подальшого 
впровадження у вітчизняній практиці України. 

Виклад основного матеріалу. В умовах становлення ринкової економіки 
однією з наявних завдань суспільства є збереження, технічне переозброєння і 
подальший розвиток матеріально-технічної бази виробництва, найважливішою 
складовою якої є засоби праці. Останні в вартісної формі функціонують як 
основний капітал, що належить різним суб'єктам господарської діяльності. 
Сьогодні основний капітал стає наукомістким і дорогим, тому підприємства 
замислюються про підвищення техніко-економічної ефективності. 

З появою Положення (стандарт) бухгалтерського Обліку №7 «Основні 
засоби» амортизація основних засобів нараховується з використанням 
наступних методів: 

 прямолінійний метод; 
 метод зменшуваного залишку; 
 кумулятивний метод; 
 метод прискореного зменшення залишкової вартості; 
 виробничий метод. 

При прямолінійному методі нарахування амортизації річна сума 
амортизаційних відрахувань визначається виходячи з первісної вартості або 
поточної (відновної) вартості (у разі проведення переоцінки) об’єкта основних 
засобів і норми амортизації, обчисленої виходячи з терміну корисного 
використання цього об’єкту [1, с. 416]. 

Суть методу зменшуваного залишку, або постійного відсотка, полягає у 
тому, що розмір амортизації обчислюється за подвоєною нормою з залишкової 
вартості основних фондів. Вартість діючих засобів праці списується, головним 
чином в перші роки їх функціонування, що дозволяє негайно використовувати 
вирішальну частину амортизації на нові капітальні вкладення, на оновлення 
обладнання. 

При кумулятивному методі нарахування амортизації річна сума 
амортизації визначається як добуток вартості, яка амортизується, та 
кумулятивного коефіцієнта. Кумулятивний коефіцієнт розраховується діленням 
кількості років, що залишаються до кінця строку корисного використання 
об’єкта основних засобів, на суму числа років його корисного використання. 

Суть методу прискореного зменшення залишкової вартості, полягає  у 
тому, що річна сума амортизації визначається як добуток залишкової вартості 
об’єкта на початок звітного року або первісної вартості на дату початку 
нарахування амортизації та річної норми амортизації, яка обчислюється, 
виходячи із строку корисного використання об’єкта і подвоюється. 

При виробничому методі місячна сума амортизації визначається як 
добуток фактичного місячного обсягу продукції (робіт, послуг) та виробничої 
ставки амортизації. Виробнича ставка амортизації обчислюється діленням 
вартості, яка амортизується, на загальний обсяг продукції (робіт, послуг), який 
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підприємство очікує виробити (виконати) з використанням об’єкта основних 
засобів. 

Кожен з методів має свої переваги та недоліки і може бути використаний 
виходячи з особливостей виробництва та цілей підприємства. Однак слід 
зазначити, що у сфері зв’язку та інформатизації України застосовується 
переважно прямолінійний метод нарахування амортизації, так як він 
відрізняється легкістю розрахунку, а також вартість об'єкта основних засобів 
списується рівними частинами протягом усього терміну його експлуатації [2, с. 
140]. 

Що стосується закордонної практики нарахування амортизації, то у світі  
використовуються кілька методів розрахунку амортизації необоротних активів. 
Усю сукупність відомих методів можна зводити до двом основним групам: 
традиційні ( класичні) методи й методи прискореної амортизації.  

Розглянемо  на прикладі ряду європейських країн. Так в обліку Польщі 
амортизація нараховується за певною схемою з використанням терміну і 
коефіцієнтів для конкретних груп основних засобів. Величина нарахованого 
зносу може коливатися в залежності від кількості робочих змін, рівня 
технологічного та економічного прогресу, виробничих потужностей, терміну 
експлуатації, попередньо встановленої ліквідаційної вартості, коефіцієнтів 
зносу відповідно до податкового законодавства [3]. 

В Португалії взагалі дозволяється використовувати лише лінійний метод 
нарахування амортизації. 

У Люксембурзі амортизаційні відрахування не нараховуються по активах, 
які мають невизначений термін експлуатації. 

У Бельгії Закон допускає такі методи амортизації: лінійний, 
зменшуваного залишку, подвоєних амортизаційних відрахувань, прискореної 
амортизації за певними активами (наприклад, енергозберігаючі інвестиції). 
Прискорену амортизацію можна застосовувати тільки відповідно до положень 
податкового законодавства [4, с. 546]. 

У законодавстві Німеччини не передбачено жодних конкретних методів 
амортизації. На практиці найчастіше застосовуються прямолінійний метод і 
метод зменшуваного залишку. Строки служби активів, як правило, зазвичай 
встановлюються за спеціальними галузевими податковими таблицями[5, с. 
280]. 

У Франції використовується переважно прямолінійний метод, але 
ліквідаційна вартість при цьому не вказується. Комерційна амортизація за 
індивідуальними рахунками у Франції включається в результат за звичайними 
операціями, тоді як додаткові суми амортизації в цілях оподаткування 
включаються до складу екстраординарних операцій. 

У той же час в американській обліковій практиці застосовується 
багатоваріантність вибору методу визначення величини зносу, причому вибір 
такого методу і строк корисного функціонування активу, що здійснює саме 
керівництво підприємства, тобто рішення приймається на підставі 
професійного судження бухгалтера про дане питання. 
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Важливо підкреслити, що в системі США можуть переглядатися норми 
амортизації, але сама оцінка об'єкту перегляду не підлягає. Це пов'язано з тим, 
що, змінюючи оцінку, бухгалтер порушує принцип відповідності - зіставлення 
перш понесених витрат з отриманими в даному звітному періоді доходами, - що 
спотворює фінансовий результат і призводить до необґрунтованої зміни 
оподатковуваного прибутку[6, с. 98]. 

У Данії амортизаційні ставки існують окремо для фінансового та 
податкового обліку. Зазвичай тут використовують прямолінійний метод 
(будівлі та споруди - 50-100 років; основні виробничі засоби - починаючи з 3-х 
років). Практика капіталізації фінансових витрат на створення власних активів 
протягом періоду, коли вони стають придатними до використання, в Данії 
законом дозволяється, однак широкого визнання не набула [7, с. 20]. 

З використанням рівномірних методів і методів прискореної амортизації 
побудована система нарахування амортизації в Англії. Тут дозволяється 
списувати всю вартість нового обладнання з урахуванням НТП в перший рік 
його експлуатації. В інших промислово розвинених державах такий підхід не 
використовується. 

Особливий метод нарахування амортизації в Канаді. Суб’єктам 
господарської діяльності він дає можливість самостійно обирати бажаний 
термін використання об’єкта основного капіталу у відповідних рамках 
максимально-мінімальних норм амортизаційних відрахувань. При використанні 
даного методу сума амортизаційних відрахувань щорічно може змінюватися, 
поки не досягне максимальної норми. У Канаді поширені і інші методи 
прискореної амортизації, але широко використовується метод спадного 
залишку [8, с. 177].  

Таким чином,  світова практика свідчить про те , що найефективнішими 
методами амортизації, що зумовлюють підприємства до розвитку та 
стабільного виробництва, є лінійний метод та прискорені методи. 

Вони в свою чергу, знайшли свій відбиток і у вітчизняному досвіді, так як 
оновлення основних засобів в Україні має багато спільного із зарубіжною 
практикою, але  малодосліджені та невикористані прискорені методи свідчать 
про вагомий розрив в ефективності  як на підприємствах, так і на рівні держави 
загалом. 

Висновки. Амортизаційна політика України на сучасному етапі 
господарювання  повинна бути спрямована на зменшення питомих витрат на 
капітальний ремонт і обмеження кількості ремонтованих об’єктів, а також на 
зміну фізично і морально застарілого обладнання. Як свідчить зарубіжний 
досвід, в світовій практиці широко використовуються методи прискореної 
амортизації, які дають можливість оптимально врахувати специфіку 
використання об’єктів основних засобів, мету господарської діяльності як 
підприємства так і держави в цілому. На наш погляд, з усіх проаналізованих 
методів, нарахування амортизації найоптимальнішим є приклад Канади, яка 
використовує прискорені методи  нарахування амортизації, які дозоляють 
фірмам і монополіям відраховувати в амортизаційний фонд не тільки частину 
вартості основного капіталу, зношеного в процесі виробництва товарів і 
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надання послуг, а й частину прибутку. Це дає їм додаткову перевагу, так як 
кошти, які відраховуються в амортизаційний фонд, не обкладаються податками. 
Тому Україні, необхідно і доцільно використовувати методи прискореної 
амортизації, наслідуючи досвід Канади. 

На нашу думку, щоб досягти максимально ефективного результату 
необхідно використовувати порівняння, як початкову точку для подальшого 
розвитку. В даному випадку, ми використовували своєрідний метод 
бенчмаркінгу щодо амортизації як процесу, який використовується в різних 
країнах. Проаналізувавши зарубіжну ситуацію, ми прийшли до висновку, що 
оптимальними методами нарахування амортизації в умовах ринку є прискорені 
методи нарахування амортизації. Дані методи дозволяють в перші роки роботи 
списувати великі суми, як в рамках амортизаційних відрахувань, що зменшує 
оподатковувану суму і дозволяють підприємству заощадити певну частину 
грошових коштів. Крім того, прискорена амортизація дозволяє найшвидшим 
шляхом поповнювати кошти, витрачені на придбання основних засобів і 
набувати нових, більш сучасних і високопродуктивних основних засобів. Цей 
факт особливо важливий останнім часом, коли науково-технічний прогрес все 
швидше впроваджується в наше життя, приносячи нове обладнання та 
високоефективні технології. 
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СТАН ВЕНЧУРНОГО ПІДПРИЄМНИЦТВА В УКРАЇНІ:  
ПРОБЛЕМИ ТА ШЛЯХИ ЇХ ВИРІШЕННЯ 

 
СОСТОЯНИЕ ВЕНЧУРНОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА В УКРАИНЕ: 

ПРОБЛЕМЫ И ПУТИ ИХ РЕШЕНИЯ 
 

THE STATE OF VENTURE ENTREPRENEURSHIP IN UKRAINE: 
PROBLEMS AND WAYS OF THEIR SOLUTION 

 
В статті проаналізовано сучасний стан венчурного підприємництва в Україні, 

розглянуто причини, що стримують розвиток венчурної діяльності та запропоновано шляхи 
активізації венчурного бізнесу. 

Ключові слова: венчурне підприємництво, венчурні фонди, венчурний капітал, 
інститути спільного інвестування, венчурна індустрія. 

 

В статье проанализировано современное состояние венчурного 
предпринимательства в Украине, рассмотрены причины, сдерживающие развитие 
венчурной деятельности и предложены пути активазации венчурного бизнеса. 

Ключевые слова: венчурное предпринимательство, венчурные фонды, венчурный 
капитал, институты совместного инвестирования, венчурная индустрия. 
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The article analyzes the current state of venture business in Ukraine, examines the reasons 
that hamper the development of venture capital and suggests ways to activate venture business. 

Key words: venture entrepreneurship, venture funds, venture capital, joint investment 
institutes, venture capital industry. 

 

Постановка проблеми. Для забезпечення прискореного використання 
новітніх технологій, підвищення конкурентоспроможності продукції, послуг 
розвинуті країни світу використовують венчурну індустрію. Венчурне 
підприємництво у розвинених країнах Заходу користується всебічною 
підтримкою як зі сторони уряду і місцевих органів влади, так і зі сторони 
крупних національних і транснаціональних компаній. 

Недостатній рівень впровадження інновацій в Україні сьогодні не 
відповідає завданням стратегічного курсу утвердження інноваційної моделі 
розвитку України. Тому венчурна діяльність, яка поєднує фінансове та 
інноваційне підприємництво, є надзвичайно важливою для активізації 
інвестиційно-інноваційної діяльності в Україні. 

Аналіз останніх наукових досліджень та публікацій. Основні засади 
розвитку венчурного бізнесу є об’єктом наукових досліджень таких науковців 
як Л. Антонюк, Л. Дмитриченко, М. Йохни, А. Лукашова, В. Стадник та ін.. 
Ретроспективний аналіз праць науковців дає змогу стверджувати, що венчурне 
підприємництво розглядається як ризикова діяльність, яка фінансується за 
допомогою залучення венчурного капіталу та спрямована на отримання, 
використання та комерціалізацію результатів наукових досліджень і розробок, 
випуск на ринок нових конкурентоспроможних технологій, товарів, послуг. 

Проте, венчурний бізнес на ринку України є достатньо новим видом 
діяльності, тому необхідно проаналізувати стан та проблеми вітчизняного 
венчурного підприємництва, можливості його активізації, що й обумовлює 
мету статті. 

Результати дослідження. Венчурне підприємство (венчур) – як правило, 
мале підприємство, яке спеціалізується на наукових дослідженнях, інженерних 
розробках, створенні та впровадженні нововведень, тому характеризується 
високим ступенем ризику. 

Венчурна діяльність в останні десятиріччя вважається найбільш 
ефективною і поширеною формою діяльності, направленою на інтенсифікацію 
процесу використання нововведень. Сутність її полягає в тимчасовому 
об’єднанні капіталів декількох юридичних та (або) фізичних осіб і створення на 
договірних засадах невеликих, проте вельми мобільних й ефективних 
підприємств по доведенню до комерційної кондиції окремих винаходів. В 
подальшому ці підприємства можуть бути поглинутими крупнішими фірмами 
(найчастіше з числа компаньйонів по венчурній діяльності) або шляхом 
продажу ліцензій посилюють свої фінансові позиції і на базі винаходів 
розгортають підприємницьку діяльність по створенню власного виробництва. 
Яскравими прикладами останнього варіанту видозміни венчурного 
підприємства є відомі американські фірми Coperox, Teledain. Крупні компанії, 
зокрема, General Electric, Boeing, General Motors та інші хоча й володіють 
потужними власними експериментальними базами, спостерігають за 
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напрацюваннями/винаходами венчурних фірм та фінансують венчурні 
підприємства. Це пояснюється тим, що ці компанії орієнтують свою діяльність 
на модернізацію своєї продукції. 

До кінця XX ст. на США доводилася половина всього обсягу венчурних 
інвестицій у світі. Відкриття і діяльність малих венчурних підприємств у США 
стало не лише фактором пожвавлення науково-технічного розвитку, а у 80-х рр. 
перетворилося в інструмент виявлення, створення й ефективного відбору 
інновацій. Для США характерно залучення венчурного капіталу в нові 
наукомісткі технології, незважаючи на їх високий рівень ризикованості. 
Венчурний бізнес США сформувався як галузь підприємництва саме в період 
бурхливого розвитку мікроелектроніки й комп’ютерних технологій і дав 
потужний імпульс для успішного розвитку цих напрямків. Світові лідери 
комп’ютерної галузі – компанії Microsoft, Intel, Apple Computers, Compaq – 
зайняли своє сьогоднішнє становище багато в чому завдяки венчурним 
інвестиціям на ранніх стадіях свого розвитку. Також пріоритетними 
напрямками розвитку в США є телекомунікаційні технології, біотехнології, 
медицина й охорона здоров’я, споживчі товари й послуги. В США функціонує 
двохетапна процедура інвестування перспективної компанії. На початкових 
етапах і в період зміцнення на ринку її підтримує венчурний капітал, а в момент 
виходу цінних паперів фірми на відкритий ринок залучається капітал фондів 
прямого інвестування. Капітал для венчурних інвестицій надається 
корпоративними і індивідуальними венчурними інвесторами. Основну частину 
корпоративного сектору становлять незалежні венчурні фонди (компанії, 
фірми). Учасниками таких фондів можуть бути як юридичні, так і фізичні 
особи. Основний обсяг капіталу фондів (понад 50%) утворюється внесками 
державних і приватних пенсійних фондів США. Крім пенсійних фондів, 
активну участь у венчурних фондах приймають комерційні й інвестиційні 
банки, страхові компанії, державні й благодійні фонди, корпорації. 
Індивідуальний сектор венчурного бізнесу представляють приватні інвестори, 
так звані «бізнес-ангели». Найбільш важлива роль «бізнес-ангелів» виявляється 
на ранніх стадіях зародження й формування компаній, тобто коли компанія 
готується до виходу на ринок або фондову біржу. 

Досвід розвинутих країн, що використовували венчурну індустрію, 
переконливо свідчить про значне зростання у них виробництва 
конкурентоспроможної продукції, прискорене використання новітніх 
технологій в усіх галузях промисловості, зростання зайнятості населення тощо. 

Крім цього, успішна діяльність венчурного капіталу позитивно впливала 
на такі фактори економічного середовища, як: 

– переорієнтація індустріального шляху розвитку економіки на 
інноваційний та активний розвиток фондового ринку; 

– стимулювання виробничих структур до впровадження і використання 
новітніх технологій; 

– призупинення відтоку висококваліфікованих спеціалістів і талановитих 
учених за кордон та ін. 
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Венчурне підприємництво в Україні є недостатньо поширеним видом 
діяльності. Аналізуючи український ринок венчурного інвестування потрібно 
зазначити, що він зародилося як наслідок розвитку підприємницької діяльності 
в інноваційній сфері, яка перейшла до істотно нових організаційно-правових 
форм, проте, ще й досі у своєму розвитку значно поступається розвинутим 
країнам. 

Згідно з інформацією Української асоціації інвестиційного бізнесу 
кількість зареєстрованих інститутів спільного інвестування (ІСІ) у розрахунку 
на одну компанію з управління активами (КУА) в Україні протягом 2010–2016 
рр. зростала (див. табл. 1).  

Таблиця 1 
Динаміка кількості КУА та ІСІ на одну КУА у 2010–2016 рр.,  

(складено за даними [7]) 
Показник 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 
Кількість КУА 339 341 353 347 336 313 295 
Кількість ІСІ на одну 
КУА 3,62 4,26 4,37 4,62 4,67 5,01 5,51 

 

Тобто зросла концентрація на ринку управління активами ІСІ: на одну 
КУА припадало в середньому у 2010 р. 3,62 фонди, у 2016 р. – 5,51 фонди. 
Кількість компаній з управління активами протягом досліджуваного періоду 
зменшилась з 339 у 2010 р. до 295 у 2016 р. (-44 компанії; 12,98%). Хоча, варто 
зазначити, що у 2011 і 2012 рр. кількість КУА зростала відносно попередніх 
періодів і в 2012 р. відносно 2010 р. приріст склав: +14 компаній; +4,13%. З 
2012 до 2016 рр. – спадна динаміка. У 2016 р. відносно 2012 р. кількість КУА 
зменшилась (-58 компаній, -16,43%).  

Кількість ІСІ таких, що досягли нормативів у 2010 р. становила 1095 
фондів. З 2010 р. до 2013 р. спостерігаємо тенденцію до зростання кількості ІСІ 
з 1095 до 1250 (+155 фондів, +14,16%), а з 2013 р. до 2016 р. – зменшення 
кількості фондів з 1250 до 1131 (-119 фондів, -9,52%). Загалом протягом 2010–
2016 рр. кількість ІСІ таких, що досягли нормативів зросла з 1095 у 2010 р. до 
1131 фондів у 2016 р. (+36 фондів, +3,29%). 

Динаміку кількості ІСІ за період 2010–2016 рр. представимо на рис. 1. 
 

 
 

Рис. 1. Динаміка кількості ІСІ, що досягли нормативів у 2010–2016 рр., 
складено за даними [7] 

 



ISSN 2311-3413 ▪ Економiка і Фiнанси ▪ Economics and Finance ▪ 2017 ▪ № 10 36 

Такі ж тенденції відносно кількості венчурних ІСІ. З 2010 р. до 2013 р. 
спостерігаємо тенденцію до зростання кількості венчурних ІСІ з 827 до 1031 
(+204 фонди, +24,67%), а з 2013 р. до 2016 р. – зменшення кількості фондів з 
1031 до 998 (-33 фонди, -3,20%). Загалом протягом 2010–2016 рр. кількість 
венчурних ІСІ таких, що досягли нормативів зросла з 827 у 2010 р. до 998 
фондів у 2016 р. (+171 фондів, +20,68%). 

У цілому можемо констатувати про відносно стабільну позитивну 
динаміку щодо кількості функціонуючих ІСІ, які досягли нормативів. Хоча, в 
цьому контексті варто згадати про зародження функціонування ІСІ. Зокрема, в 
2003 р. кількість ІСІ, які досягли нормативів, складала всього лише 6 фондів, в 
т.ч. 4 – венчурних ІСІ (див. аналіз детальніше [1]). 

У загальній кількості ІСІ венчурні складають в середньому 80% (у 2016 р. 
– 88,24%). 

Важливим елементом аналізу діяльності ІСІ є розмір їх активів. Вартість 
активів венчурних ІСІ (пайових, корпоративних, недиверсифікованих у 2010–
2016 рр. представлено в табл. 2.  

Таблиця 2 
Динаміка кількості КУА та ІСІ на одну КУА у 2010–2016 рр.,  

(складено за даними [7]) 
Показник 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 
Активи венчурних ІСІ в 
управлінні КУА, млн. грн. 105867 126790 157201 177523 214877 238637 232657

 
Сумарна вартість активів усіх венчурних ІСІ у 2016 р. відносно вартості 

активів у 2010 р. зросла більше ніж у два рази (+126790 млн. грн.; +219,76%). 
Розглядаючи структуру венчурних ІСІ на кінець 2010 р. слід відзначити, 

що активи розподілились у такому співвідношенні:  
– нерухомість – 2,23%;  
– грошові кошти та банківські депозити – 2,85%;  
– цінні папери (ОВДП – 0,02 %, акції – 10,28 %, облігації підприємств – 

9,22 %, інші – 15,76 %) – 35,28%; 
– інші активи – 59,54%. 

3,1 1,27

19,01

76,62

нерухомість (3,1 %)

грошові кошти та банківські 
депозити (1,27 %)

цінні папери (19,01 %)

інші активи (76,62%)

 
Рис. 2. Структура венчурних ІСІ за видами фондів, складено за даними [7] 

 

На сьогоднішній день структура активів дещо змінилася. Зокрема, 
суттєво зменшилась частка цінних паперів у загальній вартості активів 
венчурних ІСІ (-16,27%), майже на стільки ж (+17,08%) зросла частка інших 
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активів у загальній вартості активів венчурних ІСІ відносно вартості активів у 
2010 р. Структура активів венчурних ІСІ за видами фондів станом на 30. 06. 
2017 р. представлена на рис. 2. Отже, найбільшу частку займають інші активи, а 
саме 76,62%, найменшу частку – грошові кошти та банківські депозити, які 
становлять 1,27%. 

Представимо типи суб’єктів інвестування ІСІ та розмір вкладених ними 
активів у розрізі венчурних та невенчурних фондів у табл. 3. 

Таблиця 3 
Розподіл вартості чистих активів ІСІ за типами інвесторів станом на 

30.06.2017 р., (складено за даними [7]) 
Вартість чистих активів у фондах, % 

Не венчурних Інвестори  
венчурних відкритих інтервальних закритих 

резиденти 69,31 10,42 17,35 29,07 Юридичні 
особи нерезиденти 21,73 16,68 2,49 15,02 

резиденти 8,85 72,65 80,13 55,2 Фізичні 
особи нерезиденти 0,11 0,25 0,03 0,71 

Разом 100 100 100 100 
 
Як бачимо із табл. 3, найбільшою категорією інвесторів усіх ІСІ у 2017 р., 

як і раніше, були українські підприємства. У венчурних фондах найвагомішими 
за обсягом були вкладення юридичних осіб-резидентів, що станом на 30. 06. 
2017 р. складали 69,31%. Варто зазначити, що станом на кінець 2010 р. частка 
вартості чистих активів у венчурних фондах юридичних осіб-резидентів була 
ще вищою (складала 83,50%) [1]. Частка вартості чистих активів іноземних 
юридичних осіб у венчурних ІСІ станом на 30. 06. 2017 р. склала 21,73% 
(відносно частки активів кінця 2010 р., яка тоді складала 15,40%, зросла). 
Незначною є частка вартості чистих активів фізичних осіб резидентів і 
неризидентів у венчурних ІСІ.  

У структурі вартості чистих активів невенчурних ІСІ питома вага активів 
юридичних осіб-резидентів нижча, ніж у венчурних, і складає у відкритих ІСІ 
10,42%, інтервальних 17,35% та закритих (невенчурних) ІСІ 29,07%. Проте, 
частка активів фізичних осіб-резидентів у структурі вартості чистих активів 
невенчурних ІСІ є найбільшою (є основою даних активів). Станом на 30. 06. 
2017 р. вона складала у відкритих, інтервальних та закритих 72,65%, 80,13% та 
55,2% відповідно. Частка вартості чистих активів іноземних юридичних осіб у 
невенчурних ІСІ (відкритих, інтервальних та закритих) станом на 30. 06. 2017 р. 
складала 34,19%, а частка активів фізичних осіб-неризидентів у невенчурних 
ІСІ (відкритих, інтервальних та закритих) станом на 30. 06. 2017 р. є незначною 
(0,99%). 

Нажаль, сучасні українські венчурні фонди не зовсім відповідають 
загальноприйнятим критеріям венчурного підприємництва, тому що 
здійснюють інвестування не у високотехнологічні галузі. Законодавчо 
необхідно насамперед чітко визначити юридичний статус суб’єктів венчурного 
підприємництва для того, щоб унеможливити мінімізацію податків з боку 
інвесторів, які під виглядом венчурних фондів проводять свою діяльність. 
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В Україні існує велика кількість невирішених проблем, які стримують 
подальший розвиток венчурного підприємництва. Однією з найпоширеніших з 
них є проблема слабкості фондового ринку та відсутність гарантій для 
венчурного інвестора, які б обмежували його ризики. Йдеться про інструменти 
власності з особливостями опціону – конвертовані привілейовані акції й 
облігації. Типовим інструментом венчурних інвестицій у США є привілейовані 
конвертовані акції, які на момент виходу з інвестиційного проекту 
конвертуються та продаються на фондовому ринку. Цей інструмент страхує 
інвесторів від ризиків, оскільки особливістю цих акцій є переважні права 
власників – при невдачі проекту прості акціонери нічого не одержують доки 
фірма не задовольнить вимоги власників привілейованих акцій. Звичайні 
привілейовані акції, закріплені українським законодавством, не дають права 
участі в управлінні та можуть складати лише 10% статутного фонду, що часто 
недостатньо для венчурного проекту. Тому єдиним інструментом венчурного 
інвестора в Україні залишаються звичайні акції, що не страхують вкладника від 
несприятливої реалізації проекту. 

Низький рівень розвитку венчурного підприємництва в сфері інноватики 
обумовлюється також існуючим рівнем державного регулювання венчурної 
індустрії. Привабливим для будь-якого інвестора є отримання прибутків від 
інвестування. Але ризик провалу і втрати всіх вкладених коштів зупиняє 
підприємців-інвесторів від фінансування не перевірених ринком новаторських 
ідей, внаслідок чого вони інвестують менш ризиковані проекти.  

Форми і методи державного стимулювання венчурного бізнесу мають 
передбачати: 

– пряму фінансову підтримку, яка включає безпосереднє кредитування 
перспективних наукомістких виробництв за рахунок бюджетних коштів; 

– непряму фінансову допомогу, яка передбачає пільгове оподаткування 
компаній, що впроваджують інновації та ін. 

Суттєвою проблемою у розвитку венчурного підприємництва є слабкість 
інституту захисту інтелектуальної власності. Незважаючи на збільшення 
номінальної кількості науково-технічних розробок, рівень їх якості знижується. 
За даними Держдепартаменту інтелектуальної власності, щорічно в країні 
видається 15–20 тис. патентів, але застосування на ринку знаходить не більше 
1% інновацій. Також маємо недостатньо науково-технічних малих і середніх 
інноваційних підприємств, спроможних стати привабливими об’єктами для 
прямого (венчурного) інвестування. 

Не менш вагомою проблемою є проблема пов’язана із нерозвиненістю 
неформального сектору венчурного бізнесу, який представляють бізнес-ангели. 
За існуючими даними, кількість активних бізнес-ангелів у Європі оцінюється в 
125 тис., а здійснювані ними інвестиції у 30–40 разів перевищують інвестиції 
венчурних фондів. Розвиток даного напрямку в Україні сприяв би тому, що 
професійні бізнес-ангели могли б профінансувати інноваційний проект на 
підставі особистої зацікавленості чи дружніх відносин з інноватором. 

Крім цього можемо відзначити недостатність українського капіталу у 
венчурній індустрії України, низьку ліквідність ризикових капіталовкладень, 
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відсутність для цього ринкового механізму (спеціального фондового ринку); 
відсутність економічних стимулів для залучення прямих інвестицій у 
підприємства високотехнологічного сектора; низький авторитет 
підприємницької діяльності в галузі малого и середнього бізнесу; недостатня 
інформаційна підтримка венчурної індустрії; недостатня кількість 
кваліфікованих управлінців венчурними фондами і низький рівень 
інвестиційної культури підприємців. 

Незважаючи на зазначені негативні моменти, в Україні є підстави 
сподіватися на успіх. Насамперед через наявність галузей, що мають потенціал 
зросту й велику кількість перспективних проектів, які потребують 
фінансування і є потенційно вигідними для венчурного інвестора. Тому 
нагальною потребою є необхідність формування та реалізації ефективної 
державної політики стимулювання розвитку венчурного бізнесу з урахуванням 
провідного зарубіжного досвіду. Держава має розділити з бізнесом ризики 
впровадження інновацій та вдосконалити законодавство зі стимулювання 
інноваційної діяльності, режимів роботи технопарків, автономії українських 
вузів. 

Заходи щодо стимулювання розвитку венчурного підприємництва, які 
були обґрунтовані в [1; 2, с. 208–211] залишаються на сьогодні актуальні. 
Також серед напрямів удосконалення розвитку венчурного підприємництва в 
Україні є такі: 

– розширення списку пріоритетних напрямів інноваційної діяльності, що 
зумовить пожвавлення венчурної діяльності в Україні; 

– необхідним є прийняття проекту Закону України «Про венчурні 
фонди», що був розроблений Державним агентством України з інвестицій та 
інновацій з урахуванням змін та коректив. В ньому слід зазначити, що венчурні 
фонди (корпоративні та пайові) можуть інвестувати кошти лише в інноваційну 
діяльність. Контроль за розподілом та цільовим використанням коштів повинен 
виконувати спеціально уповноважений центральний орган виконавчої влади у 
сфері інноваційної діяльності чи його обласні або районні підрозділи в 
залежності від місця реєстрації венчурного фонду. 

– використання коштів, які закладені державним бюджетом на 
інноваційну діяльність та знаходяться в розпорядженні державних 
інноваційних фінансово-кредитних установ, має більш жорстко контролювати 
спеціальний уповноважений центральний орган виконавчої влади у сфері 
інноваційної діяльності. Доцільним також є введення у функції спеціально 
уповноваженого органу можливості затвердження ним певного проекту та 
розмір його фінансування з метою цільового використання коштів фонду. 

Висновки. Венчурне підприємництво є надзвичайно перспективним для 
активізації інвестиційно-інноваційної діяльності в Україні, одним із дієвих 
механізмів впровадження високотехнологічних інноваційних проектів. 

Наразі в Україні ще не існує дієвого ринку венчурного підприємництва. 
Задля його формування необхідно вирішити ряд складних комплексних 
проблем у політико-правовому, економічному аспектах, а також в напрямку 
розвитку інфраструктури венчурного підприємництва. Для розвитку 
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венчурного бізнесу необхідна реалізація ефективної державної політики. 
Венчурні підприємства, якщо їм створити сприятливі умови, можуть 
забезпечити продукування та значні обсяги фінансування інноваційних 
процесів, що зумовить одержання невичерпних конкурентних переваг, 
сприятиме підвищенню конкурентоспроможності та зростанню національної 
економіки. 
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МЕТОДИЧНИЙ ПІДХІД ДО ОЦІНКИ ТЕХНІКО-ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ 
ПРОМИСЛОВОГО ПІДПРИЄМСТВА 

 
МЕТОДИЧЕСКИЙ ПОДХОД К ОЦЕНКЕ ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКОЙ 

БЕЗОПАСНОСТИ ПРОМЫШЛЕННОГО ПРЕДПРИЯТИЯ 
 

METHODICAL APPROACH TO ESTIMATION OF TECHNICAL-ECONOMIC 
SAFETY OF INDUSTRIAL  ENTERPRISE 

 
Розроблена система оцінки техніко-економічної безпеки підприємства, яка 

забезпечує зосередженість на найбільш значущих аспектах, які визначають захищеність 
підприємства, його стійкість до ринкових та фінансових ризиків, та перспективи 
подальшого існування та розвитку. 

Ключові слова: техніко-економічна безпека, технічна безпека, економічна безпека, 
технологічна інноваційність, основні фонди, економічна ефективність, фінансова стійкість 

 

Разработана система оценки технико-экономической безопасности предприятия, 
которая обеспечивает сосредоточенность на наиболее значимых аспектах, которые 
определяют защищенность предприятия, его устойчивость к рыночным и финансовым 
рискам, и его перспективы дальнейшего существования и развития. 

Ключевые слова: технико-экономическая безопасность, техническая безопасность, 
экономическая безопасность, технологическая инновационность, основные фонды, 
экономическая эффективность, финансовая устойчивость 

 

A system for evaluating the technical-economic security of an enterprise is developed, which 
provides a focus on the most significant aspects that determine the security of the enterprise, its 
resistance to market and financial risks, and its prospects for future existence and development.  

Key words: technical-economic safety, technical security, economic safety, technological 
innovation, fixed assets, economic efficiency, financial stability. 
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Постановка проблеми. У сучасних складних та мінливих умовах 
господарювання підтримання належного рівня економічної безпеки та стійкого 
функціонування промислових підприємств є одним із пріоритетних 
управлінських завдань. Тому важливою науковою задачею, що має виключну 
практичну цінність, є визначення найбільш значущих факторів впливу на рівень 
економічної безпеки та формування відповідної системи їх оцінювання. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Питанням економічної 
безпеки підприємства останнім часом приділяється підвищена увага науковців. 
Дослідження у цьому напрямку здійснювали як вітчизняні, так і зарубіжні 
автори, зокрема: О. Іванілов, Є. Олейніков, С. Покропивний, С. Ілляшенко, О. 
Посилкіна, І. Дмитрієв, А. Близнюк, С. Васильчак, С. Веселовський   та ін. 
Зважаючи на велику кількість наукових розробок за цією тематикою,  автори по 
різному трактують поняття економічної безпеки підприємства. Ще в більшій 
ступені різняться підходи щодо її оцінки. Тому подальший розвиток 
теоретичних аспектів економічної безпеки та розробка методів її оцінювання 
мають велике значення і актуальність. 

Мета статті полягає в обґрунтуванні найбільш важливих складових 
системи економічної безпеки, що мають першочерговий пріоритет, та розробці 
методичного підходу до їх коректного оцінювання. 

Результати дослідження.  Враховуючи багатовекторність економічної 
безпеки  існують різні точки зору на її сутність [1-10]. На  нашу думку, 
достатньо коректним є наступне визначення цієї економічної категорії: 
«Економічна безпека – це стан захищеності підприємства, який забезпечується 
при органічному симбіозі досягнення результатів діяльності підприємства та 
формуванні його здатностей» [11]. Щодо структури економічної безпеки, то в 
поглядах різних науковців також існують розбіжності, які наведено в табл. 1. 

Таблиця 1 
Підходи до визначення функціональних складових  економічної безпеки 

підприємств 
Автор Складові економічної безпеки підприємства 

Олейніков Є., 
Покропивний С.[1;2] 

фінансова, інтелектуально-кадрова, техніко-технологічна, 
інформаційна, політико-правова, силова та екологічна  

Посилкіна О.В. [3] 
фінансова, інтелектуально-кадрова, техніко-технологічна, 
інформаційна, політико-правова, екологічна 

Ілляшенко С.М. [4] 
фінансова, інтелектуально-кадрова, техніко-технологічна, 
інформаційна,політико-правова, силова, екологічна, інтерфейсна 

Дмитрієв І., Близнюк А. [5] 
фінансова, інтелектуально-кадрова, техніко-технологічна, 
інформаційна, політико-правова, силова, екологічна, корпоративна 

Петрович Й.М. [6] 
 

фінансова, кадрова, технологічна, інтелектуальна, інформаційна, 
ринкова, інтерфейсна, правова, екологічна, силова, енергетична, 
соціальна, ресурсна, техногенна 

Мехеда Н., Маджула А. [7] фінансова, інтелектуальна, кадрова та інформаційна 

Васильчак С., 
Веселовський С. [8] 

внутрішньовиробничі складові (фінансова, інтелектуальна, кадрова, 
технологічна, правова, інформаційна, екологічна та силова безпека); 
позавиробничі складові (ринкова, інформаційна безпека) 

Береза З.В., 
Ортинський В.Л., 

Керницький І.С.[9-10] 

внутрішньовиробничі складові (фінансова, кадрова, інформаційна, 
технологічна, правова, екологічна та силова); позавиробничі складові 
(ринкова та інтерфейсна безпека) 
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 Узагальнюючи існуючі підходи можна побачити, що більшість науковців 
виділяють такі складові: техніко-технологічна, фінансова, інтелектуально-
кадрова, політико-правова, інформаційна, екологічна та силова.  На наш погляд 
саме така структура найбільш повно та точно характеризує економічну безпеку 
промислових підприємств.  

Не заперечуючи необхідність комплексного розгляду економічної 
безпеки та важливість всіх її складових, на нашу думку, необхідно зосередитись 
на найбільш актуальних, значущих та проблемних її аспектах. Самою болючою 
проблемою сучасних промислових, зокрема, металургійних підприємств є 
високий ступінь зносу основних фондів, пов'язаний з цим завищений рівень 
матеріало- та енергоємності продукції, низька її якість.   

Стан оновлення основних фондів в Україні є вкрай незадовільним. На 
даний момент обсяги основних фондів, які вибувають з використання внаслідок 
їх морального та фізичного зносу, перевищують обсяги нових основних фондів, 
що вводяться в експлуатацію, майже в 7 разів.  Рівень зносу основних фондів 
деяких підприємств України є досить високим, зокрема: ПАТ «Металургійний 
комбінат ім. Ілліча» - 51,8%, ПАТ Металургійний комбінат «Азовсталь» - 
59,8%, ДП НАЕК «Енергоатом»- 50,4%. І це далеко не гірші приклади. 

У зв’язку з вищезазначеним вважаємо, що на сучасному етапі доцільно як 
в теоретичному,  так і в практичному плані розглядати категорію техніко-
економічної безпеки, а також визначити методичні основи її оцінювання. 

Під техніко-економічною безпекою підприємства ми розуміємо  такий стан, 
що характеризується використанням сучасних основних фондів, впровадженням 
новітніх технологій та інновацій на основі досягнень науково-технічного 
прогресу, на тлі чого забезпечуються високі економічні результати, фінансова 
стійкість, стабільне і максимально ефективне функціонування підприємства в 
поточному періоді і високий потенціал його розвитку в майбутньому.  
Виходячи з вищезазначеного техніко-економічна безпека на підприємстві 
включає  дві складові -  технічна безпека і економічна безпека, які дозволяють 
максимально розкрити сутність даного поняття ( рис.1). 

 
 

Рис.1. Складові техніко-економічної безпеки 
  

Розроблена система показників оцінки техніко-економічної безпеки, 
згрупованих по окремих напрямках, наведена в табл.2. 

Техніко-економічна безпека 

Технічна безпека Економічна безпека 

Технологічна 
інноваційність 

Стан та 
використання 

основних фондів

Економічна 
ефективність 

діяльності

Фінансова 
стійкість 

Кадровий 
потенціал 
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Таблиця 2 
Основні показники техніко-економічної безпеки підприємства 

№ 
Показники техніко-
економічної безпеки 

Методика розрахунку Призначення 
Рекоменда-

ційне значення 

1 2 3 4 5 
Технологічна інноваційність 

1 Коефіцієнт освоєння 
нової продукції 
 В

Вн
Кон   

де Вн - виручка від продажів нової 
або удосконаленої продукції 
В - виручка від реалізації продукції 

Оцінює здатність 
підприємства до 
впровадження 
інноваційної технології 
або технологічних змін 
продукції 

≥0,2 

2 Коефіцієнт 
інноваційного росту 
 Ві

Внд
Кір 

 
де Внд- вартість науково-
дослідницьких і навчально-
методичних інвестиційних проектів 
Ві - загальна вартість інших 
інвестиційних витрат 
 

Показує частку коштів, 
що виділяються 
підприємством на 
власні і спільні 
дослідження з розробки 
нових технологій, 
навчання і підготовку 
персоналу, пов'язаного 
з інноваціями 

≥0,15 

3 Коефіцієнт освоєння 
нової техніки 

Воф

Вноф
Кнт   

де Вноф - вартість нововведених 
основних фондів  
Воф - середньорічна вартість 
основних виробничих фондів 
підприємства 

Характеризує здатність 
підприємства до 
освоєння нового 
обладнання і новітніх 
виробничо-
технологічних ліній 
 

≥0.3 

Стан та використання основних фондів 
4 Коефіцієнт 

фондовіддачі 
ОЗ

В
КФ   

де В - виручка від реалізації 
продукції  
 ОЗ - середньорічна залишкова сума 
основних засобів 

Показує, скільки 
грошових одиниць 
виручки можна 
отримати з однієї 
грошової одиниці 
вкладеної в основні 
засоби 

Високий 
показник 
свідчить про 
ефективне 
використання 
основних 
засобів 

5 Коефіцієнт 
фондоозброєності 

Чс

ОЗ
КФ   

де Чс – середньооблікова 
чисельність персоналу 

Показує величину 
основних засобів на 
одного працівника 

 

6 Коефіцієнт зносу 
основних засобів 

ОЗ

Зо
КЗ   

Зо - сума зносу основних 
виробничих засобів 

Показує ступінь зносу 
основних виробничих 
засобів 

<0,5 

7 Коефіцієнт оновлення 
основних фондів 

ОЗ

Фв
Коф   

Фв - вартість введених основних 
виробничих засобів 

Характеризує частку 
нових, введених в 
експлуатацію у 
звітному періоді 
основних фондів 

Зростання 
показника 
свідчить про 
збільшення 
частки 
нововведених 
основних 
фондів 
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Продовження табл. 2 

1 2 3 4 5 

8 Коефіцієнт загрузки 
основних фондів 

Qн

Qф
Кзоф   

де Qф - фактичний випуск 
продукції устаткуванням за період 
QН - технічно обгрунтований 
випуск продукції за період 

Показує фактичний 
обсяг виробництва 
продукції  порівняно з 
його виробничою 
потужністю 

→1 
 

Економічна ефективність діяльності 
9 Коефіцієнт 

рентабельності 
реалізації 

В

ЧП
РР 

 
де ЧП – чистий прибуток 

Показує яку частку 
чистий прибуток 
становить у доході від 
реалізації продукції 

10 Коефіцієнт 
рентабельності активів А

ЧП
РА 

 
де А – середній розмір активів 
підприємства 

Відображає віддачу на 
одну грошову одиницю 
активів  

11 Коефіцієнт 
рентабельності 
власного капіталу ВК

ЧП
РВК 

 
де ВК – середній розмір власного 
капіталу 

Характеризує 
ефективність 
використання власного 
капіталу  

Всі показники 
даного 
напрямку  чим 
вище, тим 
краще для 
підприємства 

12 Витрати на 1 грн 
реалізованої продукції 

                          
де Qi – фізичний обсяг реалізованої 
продукції .            

– вартість одиниці продукції  
Ці – ціна реалізованої продукції 

Визначає, який 
прибуток одержало 
підприємство на 1 грн 

 

Фінансова стійкість 
13 Коефіцієнт автономії 

К

ВК
К А 

 
де ВК – власний капітал  
К -  загальний капітал підприємства 

Показує яка частина 
активів сформована за 
рахунок власних коштів 
підприємства 

≥0,5 

14 Коефіцієнт 
забезпеченості 
оборотних активів 
власним капіталом 

ОА

ВОА
К ЗВОК  , 

де ВОА – власні оборотні активи 
ОА – оборотні активи  
підприємства  

Показує яка частина 
оборотних коштів 
фінансується за рахунок 
власних джерел  

≥0,1 

15 Коефіцієнт абсолютної 
Ліквідності ПЗ

ГК
КШЛ 

 
де ГК – грошові кошти

 ПЗ – поточні зобов’язання 
підприємства 

Показує можливість 
миттєвого виконання 
поточних зобов'язань  

≥0,2 

16 Коефіцієнт поточної 
Ліквідності 

ПЗ

ОА
К П  , 

 

Показує, яку частину 
поточних зобов'язань за 
кредитами і 
розрахунками можна 
погасити, 
мобілізувавши всі 
оборотні кошти 

≥2 
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Продовження табл. 2 

1 2 3 4 5 

17 Коефіцієнт відновлення 
(втрати) 
платоспроможності Кнорм

КнкКф
Тзв

Тпр
кКф

Квп

).(. 


 
Кф.к - фактичне значення (в кінці 
звітного періоду) коефіцієнта 
поточної ліквідності 
Кн - коефіцієнт поточної 
ліквідності на початку звітного 
періоду 
Кнорм - нормативне значення 
коефіцієнта поточної ліквідності 
Тпр - період відновлення 
платоспроможності в місяцях; 
Тзв - звітний період в місяцях 

Показує 
можливість відновлення 
нормальної поточної 
ліквідності 
підприємства протягом 
певного періоду після 
звітної дати (або її 
втрати) 

≥1 

18 Коефіцієнт 
ефективності 
грошового потоку ВГП

ЧГП
Кегп 

 ЧГП – чистий грошовий потік 
ВГП – вихідний грошовий потік

 

Використовується для 
аналізу ефективності 
управління грошовими 
потоками 

≥1 

19 Коефіцієнт оборотності 
дебіторської 
заборгованості ДЗ

В
КОДЗ 

 
де В – виручка (валовий дохід) 
ДЗ – дебіторська заборгованість 
підприємства 

Показує наскільки 
дебіторська 
заборгованість 
покривається за 
рахунок виторгу від 
реалізації  

 

Кадровий потенціал 
20 Коефіцієнт рівня 

заробітної плати 
ЗПг

ЗПс
КЗП 

 де ЗПс – середня заробітна плата на 
підприємстві 
ЗПг – середня заробітна плата в 
галузі 

Показує привабливість 
мотивації працівників 
підприємства 
 

≥1 

21 Коефіцієнт 
стабільності кадрів 

Чс

ЧзвЧп
КСК

)(1 
   

Чп – кількість прийнятих на роботу 
Чзв - кількість звільнених 
робітників 
Чс – середньооблікова чисельність 
персоналу 

Показник, що 
характеризує сталість 
складу працівників 
підприємства 
 

≥1 

22 Коефіцієнт 
продуктивності праці 

Чс

Д
КВП   

де Д – дохід від продажу 

Відображає вартість 
продукції, виробленої 
на одного працівника 

≥1,1 

 

По кожній складовій визначається узагальнюючий показний (Y), як 
середньозважена величина співвідношень фактичних та рекомендованих 
значень локальних показників з урахуванням їх значущості. 

                

(1) 
де Кi – фактичне значення i-го фінансово-економічного показника; 

Ni – рекомендоване значення i-го показника (база для порівняння); 
 – коефіцієнт значущості і-го показника. 

N
Ka

I

i
n

i
i

Y 



1
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Таблиця 3 
Матриця техніко-економічної безпеки підприємства 

 Тс ≥1 Тс ˂1 

Ес ≥1 

Техніко-економічна безпека на 
підприємстві відрізняється стійкістю, 
підприємство має певний запас 
надійності. 

При достатньому рівні економічної безпеки 
підприємства  є техніко-технологічні проблеми 
в його діяльності, що вимагає розробки програм 
для подальшого його технічного розвитку.  

Ес ˂1 

При техніко-технологічній стійкості 
підприємства спостерігається наявність 
економічних проблем, що потребує 
перегляду стратегії підприємства. 

Техніко-економічна безпека на підприємстві є 
незадовільною. Існує досить висока імовірність 
банкрутства. Необхідна розробка комплексної 
програми оздоровлення підприємства.   

Для загальної оцінки стану техніко-економічної безпеки підприємства та 
його стійкості запропоновано матрицю, яка дає можливість ідентифікувати стан 
підприємства з урахуванням рівня його технічної (Тс) та економічної складових 
(Ес) табл. 3. 

Висновки і пропозиції. Забезпечення техніко-економічної безпеки 
підприємства є безперечною і необхідною умовою ефективності його 
функціонування. Розроблена система оцінки техніко-економічної безпеки 
підприємства дає можливість зосередитись на найбільш значущих аспектах, що 
визначають захищеність підприємства, його стійкість до ринкових та 
фінансових ризиків, перспективи подальшого існування та розвитку. Система 
базується на прозорих кількісних індикаторах, які розраховуються на базі 
доступної та достовірної інформації, забезпечуючи тим самим коректну оцінку. 
Практичне використання запропонованої оцінки техніко-економічної безпеки є 
підґрунтям прийняття якісних управлінських рішень, розробки програм 
технічного розвитку підприємства, маркетингових планів, вибору цінової 
політики, доцільних умов та  методів фінансування.  
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ИЗСЛЕДВАНЕ НА КОМУНИКАЦИОННИЯ ПРОЦЕС В 
ОРГАНИЗАЦИЯТА И ФАКТОРИТЕ, СВЪРЗАНИ С ПОДОБРЯВАНЕТО 

МУ 
 

STUDY OF THE COMMUNICATION PROCESS IN THE 
ORGANIZATION AND THE FACTORS RELATING TO THE 

IMPROVEMENT  
 

Резюме. В рамките на настоящата статия е проведено емпирично проучване 
посветено на комуникацията, в частност комуникационните умения и комуникационния 
процес в една организация. Изследването е осъществено с помощта на анкетна карта, 
която съдържа 20 въпроса. Изследваната извадка е 250 служителя от обекта на 
изследване – Галакси Инвестмънт Груп. 

От проведеното изследване може да се направи следният генерален изводза 
осъществяването на комуникационния процес в изследваната организация, а именно, че в 
организацията комуникацията е развита на удовлетворено ниво, с добри двупосочно 
развити взаимоотношения между служителите и преките им мениджъри, чрез 
използването на многообразно развити комуникационни медии. 

Ключови думи: бизнес комуникация, умения за комуникация, комуникация, процес по 
комуникация. 

 

Abstract. An empirical study on communication, in particular communication skills and the 
communication process in an organization, has been conducted within this article. The survey was 
carried out with the help of a questionnaire containing 20 questions. The surveyed sample is 250 
employees from the research object - Galaxy Investment Group. 
From the research conducted, the following general conclusion can be drawn for the realization of 
the communication process in the studied organization, namely that in the organization the 
communication is developed at a satisfactory level, with good two-way relations between the 
employees and their direct managers through the use of a variety of developed communication 
media . 

Keywords: business communication, communication skills, communication, communication 
process. 

 
 

Въведение 
Комуникацията е жизненоважен процес във всяка организация. Хората на 

работното място прекарват много време в общуване помежду си по време на 
срещи, в разговори по телефона, с помощта на електронна поща и т.н. 
Ефективната комуникация означава да се изпращат послания между членовете 
на организацията, които са лесни за разбиране и точни. Когато комуникацията 
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протича точно и ефективно, организацията работи безпроблемно. Когато в 
потока на комуникация информацията не е точна, организацията вероятно ще 
срещне проблеми с производителността. Настоящото проучване на бизнес 
комуникациите в организацията изследва мнението на служителите за 
ефективността на вътрешната и външната комуникация, комуникационния 
поток и предпочитанията за комуникационните медии. 

Получените резултати от проучването могат да се използват за 
идентифициране на силните и слабите страни на комуникационния процес на 
изследваната организация. 

Основната цел на настоящото изследване е свързана с емпирично 
проучване на мнението на служителите в изследваната организация за 
ефективността на вътрешната и външната комуникация, комуникационния 
поток и предпочитанията за комуникационните медии. 

Във връзка с представената основна цел на изследването, се извеждат и 
следните задачи: 

• Да се избере инструментариум за провеждане на изследването. 
• Да се избере инструментариум за обобщаване и анализиране на 

изследването. 
• Да се проведе емпирично изследване. 
• Да се анализират и обобщят получените данни от изследването чрез 

избрания инструментариум. 
Предмет на изследването се явява комуникационният процес в и извън 

изследваната организация. 
Като обект на изследването следва да се открои бизнес организацията, 

която подлежи на изследване – Галакси Инвестмънт Груп. 
Обхват на изследването е 250 респонденти или 64% от служителите на 

Галакси Инвестмънт Груп, което се счита за достатъчно представително. 
За целите на настоящото изследване са събрани първични данни чрез 

проведено анкетно проучване в организацията. Използваната анкетна карта 
съдържа 20 въпроса. 

Инструментариумът за анализиране на получените данни се основава 
на системният подход, методи на анализ и синтез, сравнителен анализ, методът 
на наблюдението, дескриптивни, описателни, дедуктивни, статистически и 
математически методи и други. Обработката и анализът на получените 
резултати се извърша с помощта на софтуерен продукт MS Excel и 
специализирания софтуер за обработка на статистически данни SPSS. 

 Изложение 
За целите на настоящата статия в последващото изложение са разгледани 

част от получените резултати. 
Първият въпрос от използваната анкетна карта се фокусира върху 

изследване на степента на задоволство от комуникациите в организацията. При 
този въпрос респондентите трябва да изберат един от посочените пет възможни 
отговора. Получените резултатите могат да бъдат представени с помощта на 
кръгова диаграма, която да посочи процентното съотношение на всеки един от 
посочените и обобщени отговори: 
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Фигура 1. Разпределение на въпрос 1, свързан с изследване на степента на 

задоволство от комуникациите в организацията 
Източник: Получени резултати от проведено емпирично изследване в Галакси 

Инвестмънт Груп 
 

Данните ясно показват, че най-голяма част от изследваните респонденти 
считат, че са удовлетворени от комуникацията в организацията, това са 53% 
или 133 от изследваните лица, следвани от тези, които признават, че са 
неутрални 27% или 67 от респондентите, на следващо място се нарежда 
отговорът „много удовлетворен“, който е посочен от 38 респондента или 15% и 
на последно място се нареждат служителите, които са недоволни от 
комуникацията – 5 % или 12 от изследваните лица. 

В обобщение от получените резултати може да се направи изводът, че 
респондентите, които са удовлетворени от комуникациите в организацията, са 
68% (получен сбор от отговорите „много доволен“ и „удовлетворен“). 

Осмият въпрос от използваната анкетна карта в проведеното изследване 
се съсредоточава върху комуникационните потоци в организацията. Оценените 
твърдения, интересуващи се от тази тема, са пет и са насочени към изследване 
на двупосочните потоци, а именно тези, които доставят информация към 
служителите, и обратно тези, с помощта на които могат да се обърнат към 
ръководството. Обобщена информация е представена на следната фигура: 

 
Фигура. 2. Разпределение на въпрос 8, свързан с изследване на 

комуникационните потоци в организацията 
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Източник: Получени резултати от проведено емпирично изследване в Галакси 
Инвестмънт Груп 

Получените резултати от изследването на този въпрос показват стойности 
в диапазона [3,34; 4,78]. Фигурата ясно очертава, че двупосочната комуникация 
с прекия мениджър е развита на високо ниво, като с ясно изразен превес при 
еднопосочна от мениджърите към служителите, следван от възможността да се 
споделя на висшето ръководство. На следващо място се нарежда твърдението, 
че „Повечето информация, която получавате ежедневно, идва от Вашите 
колеги“ – 3,45. На последно място е оценено твърдението, че идеите на 
служителите се предават към висшето ръководство – 3,34. По този начин 
представените резултати дават основание да се направи заключението, че 
връзката между служител и пряк мениджър е развита на високо ниво, 
държанието на висшето ръководство позволява на служителите да дават своята 
обратна връзка директно към тях. Не на последно място, се забелязва, че 
колегите не се считат за основен източник на информация, което показва, че 
комуникацията в организацията не изисква допълнително развитие на 
неформалните комуникационни канали, за да могат служителите да си 
извършват ежедневните задължения. 

Единадесетият въпрос от използвания въпросник насочва вниманието към 
надеждността на получаваната информация в процеса на комуникация. Фугира 
3. илюстрира получените резултати. 

 
Фигура. 3. Разпределение на въпрос 11, свързан с изследване на 

надеждността на комуникацията в организацията 
Източник: Получени резултати от проведено емпирично изследване в Галакси 

Инвестмънт Груп 
 

В този въпрос твърденията, които се изследват, са три, със средни 
аритметични оценки в диапазона от 4,32 до 4,78. Тези оценки са най-високите 
получени резултати до този момент. На първо място се нарежда получената 
информация от прекия мениджър, следвана от тази от висшето ръководство и 
на последно място е оценена тази от другите отдели. С получените резултати на 
този въпрос се затвърждава изводът, че прекият мениджър е най-надеждният и 
постоянен източник на информация за осъществяване на работната дейност на 
изследваните служители. Разбира се, останалите високи оценки показват, че 
служителите в организацията могат да разчитат на висока надеждност на 
получената информация, независимо от източника в организацията. 
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Следващият въпрос – дванадесет, изследва своевременността на 
получавана информация в процеса на комуникация в Галакси Инвестмънт Груп. 
Получените резултати са обобщени и представени по-долу (виж. фигура 4.). 

 
Фигура 4. Разпределение на въпрос 12, свързан с изследване на 

своевременността на комуникацията в организацията 
Източник: Получени резултати от проведено емпирично изследване в Галакси 

Инвестмънт Груп 
 

Фигура 4. показва ранжираните в низходящ ред средните аритметични 
оценки на твърденията, свързани със своевременността на комуникацията в 
организацията. Полученият диапазон от резултати е [2,87; 4,64]. На първо място 
е оценено твърдението: „Получавате информацията, която Ви е необходима, за 
да изпълните своевременно работните си задължения“ с оценка 4,64. Тези 
данни показват, че служителите в Галакси Инвестмънт Груп получават с висока 
степен (много над средната) на своевременност информацията, необходима за 
осъществяване на работата им. След това са подредени твърдения, които част 
от респондентите са оценили със средни оценки, а именно получава се забавя 
при липса на информация, получавате своевременна информация за новините 
за компанията, научавате новини за организацията на по-късен етап. 

Въпрос номер тринадесет се съсредоточава в изследването на честотата 
на използваните медии на комуникация в организацията. Представени са девет 
твърдения, които показват девет различни медийни канала. Образувалите се 
средни аритметични оценки са подредени по-долу на фигурата 5. 

Оценените медии са представени в затворения диапазон от 3,54 до 4,89. 
Тези данни дават основание да се направи изводът, че представените девет 
канала се използват активно в организацията. Илюстрираната фигура дава 
възможност да се откроят следните четири канала: 

 Имейл – 4,89; 
 Пряк мениджър – 4,85; 
 Телефонни обаждания – 4,78; 
 Колегите – 4,64. 
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Фигура 5. Разпределение на въпрос 13, свързан с изследване на 

честотата на използваните медии на комуникация в организацията 
Източник: Получени резултати от проведено емпирично изследване в Галакси 

Инвестмънт Груп 
 

На следващо място могат да се отделят каналите: интранет и чрез цялата 
компания с последователни оценки: 4,35 и 4,32. 

На последно място са представени каналите: публикации/събития – 3,85, 
бележки/факсове – 3,64 и гласова поща – 3,54. 

Шестнадесетият въпрос от анкетната карта е последният въпрос, свързан 
с изследването на комуникационния процес в организацията. Конструирането 
на този въпрос е значително по-различно от представените въпроси до този 
момент. В началото на анкетната карта са поставени въвеждащи въпроси, които 
искат отговори на въпроси с обобщаващ характер. Изводите и заключенията на 
тези въпроси биха могли да се постигнат и с обобщаването на получените 
резултати от въпросите в изложението на анкетната карта, а именно от 4 до 15. 
Но целта на тези въвеждащи въпроси е свързана с изследване на разумното 
осъзнаване на комуникационния процес в организацията сред изследваните 
лица. Именно по същия начин след въпросите в изложението (от 4 до 15), които 
представят многоаспектността и елементите, които притежава комуникацията, 
този въпрос изисква от респондентите да подредят по важност основните 
фактори, за осъществяване на ползотворен комуникационен процес в 
организацията. Авторът на настоящата разработка счита, че описване на 
отделните фактори само с имената им и след пълното попълване на анкетната 
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карта до този момент, респондентите ще могат да ги подредят коректно спрямо 
обстановката в организацията и личната им психологическа призма на 
пречупване. 

Ранжираните фактори са представени в таблицата по-долу. Таблицата е 
организирана като в антетката са поставени основните имена, в първата колона 
са получените рангове по време на изследването, а във втората – самите 
фактори (виж. табл.1). 

Таблица 1 
Разпределение на въпрос 16, свързан с ранжирането на основните фактори, 
за осъществяване на ползотворен комуникационен процес в организацията 

Ранг Фактор 

1 Умения за слушане на приемника. 
2 Умения за говорене на говорителя. 
3 Своевременност на получаваната информация. 
4 Надеждност на получаваната информация. 
5 Разбираемост и достъпност на съобщението. 
6 Умения за общуване на комуникиращите. 
7 Умения за решаване на проблеми. 
8 Възможност за изразяване на обратна връзка. 
9 Невербалният език по време на комуникация. 
Източник: Получени резултати от проведено емпирично изследване в Галакси 

Инвестмънт Груп 
 

В представената таблица ясно се очертава представата на служителите на 
Галакси Инвестмънт Груп за важността и последователността на основните 
фактори, за осъществяване на ползотворен комуникационен процес в 
организацията. На първо място са подредени уменията за слушане. Полученият 
резултат се свързва с важността и последователността на действията, за добрите 
служители от голяма важност са умения за добри слушатели, за да могат да 
взимат и получават необходимата информация за осъществяване на служебните 
им задължения. От друга страна, дори висшето ръководство и мениджърите на 
средно ниво имат нужда от умения за слушане. Това се основава на факта, че за 
взимането на правилните управленски решения и насочването на организацията 
към правилната насока за развитие е необходимо да може да се осъществява 
обратна връзка от служителите към ръководството. Служителите са допирните 
точки с най-важния ресурс на организацията, а именно клиентите и 
потребители им. С други думи, обратната връзка от служителите към 
ръководството има фундаментален характер за развитието на организацията. 
Именно изброените причини по-горе дават основание уменията за слушане да 
бъдат на първо място. 

На второ място са представени уменията за говорене. В съдържанието на 
тези умения най-общо се разбират способностите за правилно, точно, ясно, 
лесно за разбиране, с подходящ тембър и тон за предаване на съобщение. При 
осъществяване на работните задължения, основно са мениджърите и висшето 
ръководство, които предават послания, съобщения и информация към 
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служителите. Тази информация обикновено има фундаментален характер за 
правилното осъществяване на работата на служителите в организацията. 

На следващо място е своевременността на получената информация. В 
динамичния сектор, в който оперира Галакси Инвестмънт Груп, 
своевременността и подредената на четвърто място характеристика на 
получената информация – надеждност, са с основен характер. 

На пето място са подредени характеристиките на съобщението – 
разбираемост и достъпност. Те се свързват основно с начина на предаване на 
съобщенията от ръководството към служителите, от служителите към 
ръководството, от организационния персонал към външните партньори, 
клиенти и други публики. 

На следващо място са подредени уменията за общуване на 
комуникиращите. Следвани от умения за решаване на проблеми и възможност 
за изразяване на обратна връзка. 

На последно място в представения ранжиран списък е подреден 
невербалният език по време на комуникация. Именно по този начин 
представена таблица 1 определя ранжирания списък на основните фактори, за 
осъществяване на ползотворен комуникационен процес в изследваната 
организация. 

Заключение 
Въз основа на проведеното емпирично изследване в организацията 

Галакси Инвестмънт Груп и представените получени резултати авторът на 
настоящата статия достига до следните изводи: 

Пазарният сектор, в който оперира разглежданата организация, е силно 
динамичен и изисква от служителите, участващи в организационния 
комуникационен процес да притежават изключително добре развити умения. 
Благодарение наосъществяването на комуникационни процеси в организацията 
се осъществява и самата дейност на компанията – инвестиране, развитие и 
управление портфолио от успешни проекти в различни направления на 
недвижимата собственост. Именно тези причини поставят комуникационния 
процес в тази организация като основен фундамент. 

Представените и обобщени резултатите от проведеното изследване 
показват общите нагласи на служителите във връзка с комуникациите в 
организацията. В същото време дават и детайлна представа за развитието и 
степента на развитие на набор от комуникационни елементи и фактори. 

Изследването представя мнението и съжденията на изследваните 
служителите относно важността на набора от умения за говорене при 
осъществяване на работата им. Изследваните твърдения са свързани с: ясно 
изразяване, подходящ тон, подходяща скорост, използване на жаргони и 
технически език и други. Представените анализи показват, че твърдението 
„Изразявате думите ясно, така че да бъдат разбрани от първия път“ е най-
високо оценено умение. Също така представя и важността на изследвания 
набор от умения за слушане при осъществяване на работата на служителите: 
демонстриране на комуникатора, че някой го слуша, разпознава се невербалния 
език и други. При тези умения се отличава твърдението „Обобщавате мислите 
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на другите, за да осигурите разбиране на съобщението, което сте получили“ – 
4,78. При изследване на уменията за общуване: осъществяване на директен 
контакт с очите на комуникатора, демонстриране на комуникатора, че някой го 
слуша, разпознава се невербалния език и други, се откроява на първо място 
твърдението, че „Имате директен контакт с очите, когато говорите с хора“ с 
оценка 4,76. Сред уменията за решаване на проблеми: откриване на факти, 
разбиране на дадена ситуация и други, с най-висока средна аритметична оценка 
4,72 е твърдението „Задавате правилните въпроси, за да разберете напълно 
възникналите проблеми“. 

Относно основните елементи на комуникационния процес могат да се 
отличат следните съждения: Ефективността на комуникационния поток в и 
около организацията (нагоре, надолу и хоризонтално) е оценена изключително 
високо в диапазона от 3,54 до 4,78. Голямо впечатление прави, че твърденията: 
„По-голямата част от информацията, която получавате от прекият Ви 
мениджър, е подробна и точна“ и „По-голямата част от информацията, която 
получавате ежедневно, е подробна и точна“ са оценени с последователни 
оценки 4,78 и 4,64. Именно тези твърдения дават основание да се направи 
изводът, че комуникацията, която се осъществява в организация е ефективна за 
постигане на служебните задължения и целите на организацията. 

Резултатите от изследването на степента, до която важната информация 
се споделя в организацията от служители, отдели и др. потвърждават 
получените резултати и при предходния въпрос, а именно официалните 
комуникационни потоци са достатъчни за получаване на добра координация и 
споделени знания вътре в организацията, така че да се изпълняват успешно 
служебните задължения на служителите. 

При изследване на ефективността на споделената информация „По-
голямата част от информацията, която получавате от прекият Ви мениджър, е 
подробна и точна“ и „По-голямата част от информацията, която получавате 
ежедневно, е подробна и точна“ са оценени с последователни оценки 4,78 и 
4,64. Именно тези твърдения дават основание да се направи изводът, че 
комуникацията, която се осъществява в организация е ефективна за постигане 
на служебните задължения и целите на организацията. 

Изследването на степента на надеждност и последователност на 
споделената информация в организацията показва средни аритметични оценки 
в диапазона от 4,32 до 4,78. Тези оценки са най-високите получени резултати. 
На първо място се нарежда получената информация от прекия мениджър, 
следвана от тази от висшето ръководство и на последно място е оценена тази от 
другите отдели. 

На първо място при оценяването на своевременността на получената 
информация е оценено твърдението: „Получавате информацията, която Ви е 
необходима, за да изпълните своевременно работните си задължения“ с оценка 
4,64. Тези данни показват, че служителите в Галакси Инвестмънт Груп 
получават с висока степен (много над средната) на своевременност 
информацията, необходима за осъществяване на работата им. 
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Оценяването на ефективността на медии е представено в затворения 
диапазон от 3,54 до 4,89. Тези данни дават основание да се направи изводът, че 
представените девет канала се използват активно в организацията. Като най-
често използвани се открояват следните четири канала: имейл, пряк мениджър, 
телефонни обаждания и колегите. 

От проведеното изследване, направените обобщения и анализи може да се 
направи генералният извод за осъществяването на комуникационния процес в 
изследваната организация, а именно, че в организацията комуникацията е 
развита на удовлетворено ниво, с добри двупосочно развити взаимоотношения 
между служителите и преките им мениджъри, чрез използването на 
многообразно развити комуникационни медии. 

 

References: 
1. Aristotle, Translator W. Rhys Roberts, Rhetoric, September 18, 2010 
2. Barrett DJ. Leadership communication. Boston: McGraw Hill Education; 2006 
3. Bennett, M. J. (1998), Intercultural communication: A current perspective. In Milton J. 

Bennett (Ed.), Basic concepts of intercultural communication: Selected readings, ME: 
Intercultural Press, Yarmouth, pp. 1-226 

4. Berlo, D., The process of communication: An introduction to theory and practice. New 
York: Holt, Rinehart and Winston, 1960 

5. Clearly S. (ed.). Communication A Hands-On Approach. 2nd ed. Landsdowne: Juta & Co. 
Ltd; 2008. 

6. Clutterbuck, D., Communicaiton competence and business success: International 
Association of Business Communicators, 2010 

7. Costley, D.L., R. Todd, Human relations in organizations, West publishing company, New 
York, 1987 

8. Crumpacker, M., J., Crumpacker, Sucession Planning and Generational Stereotypes: should 
HR consider age-based values, and attitudes a relevant factor or a passing fad? Public 
Personnel Management, 2007, pp. 349-369 

9. Dance, Frank E. X., Human Communication Theory: Original Essays. New York: Holt, 
1967 

10. Hargie, O., D. Dickson, Skilled Interpersonal Communication: Research, Theory and 
Practice. Hove: Brunner Routledge, 2004 

11. Kincaid, D. L., E. M. Rogers,  Communication Networks: Toward a New Paradigm for 
Research,  Free Press, 1981 

12. Laswell, H., The structure and function of communication in society. In L. Bryson (Ed.), 
The communication of ideas. New York: Harper, 1948 

13. Schermerhorn, R. John et al, Organizational Behavior (7TH edition), USA, John 
Wiley&Sons, Inc., 2002 

14. Scott, W., Basic Business Communication, Organization Theory: A Structural and 
Behavioral Analysis, Irwin, 1976 

15. Westley, Bruce H., Malcolm S. MacLean Jr., "A Conceptual Model for Communication 
Research," Journalism Quarterly, 34:31-38, 195 

16. Mihova T., Alexieva – Nikolova V.;“ Problems in recruiting human resources from 
bulgarian industrial enterprises”, TECHSYS 2016, Technical University – Sofia,2017 
 



ISSN 2311-3413 ▪ Економiка і Фiнанси ▪ Economics and Finance ▪ 2017 ▪ № 10 59

УДК 336.77 
JEL Classification: G210 
  

Кушнір С.О., 
кандидат економічних наук, доцент 

Конєв В.В. 
студент 

Запорізький національний університет  
 

Кушнир С.А., 
кандидат экономических наук, доцент 

Конев В.В. 
студент 

Запорожский национальный университет  
 

Kushnir S.O., 
kandidat of economics, associate professor 

Konyev V.V. 
student 

Zaporizhzhya National University 
 

АСПЕКТИ ПРОБЛЕМНОГО КРЕДИТУВАННЯ В БАНКАХ УКРАЇНИ: 
АНАЛІЗ СУЧАСНОГО СТАНУ ТА ДИНАМІКИ 

 
АСПЕКТЫ ПРОБЛЕМНОГО КРЕДИТОВАНИЯ В БАНКАХ УКРАИНЫ: 

АНАЛИЗ СОВРЕМЕННОГО СОСТОЯНИЯ И ДИНАМИКИ  
 

ASPECTS OF NON-PERFORMING LOANS IN UKRAINE BANKS: 
ANALYSIS OF MODERN STATE AND DYNAMICS 

 
У статті розглянуто актуальні питання сучасного стану проблемного кредитування 

в Україні. Опрацьовано нормативно-правову базу, що регламентує діяльність банків щодо 
роботи з непрацюючими кредитам. Зазначено ризики виникнення, фактори зростання та 
наслідки проблемних кредитів. Проаналізовано стан проблемного кредитування в розрізі 
банків за походженням капіталу. Запропоновано шляхи вирішення проблем і досягнення 
стадії розвитку банківського сектору України. 

Ключові слова: непрацюючі кредити, NPL, проблемні кредити, реструктуризація, 
НБУ. 

 

В статье рассмотрены актуальные вопросы современного состояния проблемного 
кредитования в Украине. Обработано нормативно-правовую базу, регламентирующую 
деятельность банков по работе с неработающими кредитами. Указано риски 
возникновения, факторы роста и последствия проблемных кредитов. Проанализировано 
состояние проблемного кредитования в разрезе банков по происхождению капитала. 
Предложены пути решения проблем и достижения стадии развития банковского сектора 
Украины. 

Ключевые слова: неработающие кредиты, NPL, проблемные кредиты, 
реструктуризация, НБУ. 

 

The article deals with topical issues of the current state of problem loans in Ukraine. The 
legal framework regulating the activity of banks concerning work with non-working loans is worked 
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out. The risks of occurrence, factors of growth and consequences of problem loans are indicated. 
The analysis of the situation of problem loans in the context of banks by origin of capital. The ways 
of solving problems and reaching the stage of development of the Ukraine banking sector are 
offered.  

Key words: non-performing loans, NPL, problem loans, restructuring, NBU. 
 

Постановка проблеми. Процес реформування банківської сфери в 
Україні направлений на досягнення стабільного розвитку економіки. Це 
супроводжується введенням нових норм, що регулюють діяльність банків, 
зокрема збільшення розмір статутного капіталу, нових правил оцінки 
кредитного ризику та непрацюючих активів. На сьогодні можна побачити 
наближення до міжнародних стандартів ведення банківської діяльності. 
Зокрема це стосується й оцінки непрацюючих кредитів, висока частка яких є 
однією з головних загроз до відновлення кредитування в Україні. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Проблеми реформування 
банківського сектору України жваво обговорюються науковцями, зокрема 
можна виділити роботи Болгар Т.М. [1], Клименко Д.Б. [5], Олійник А.В. та 
Воловнік І.В. [6], Яременко О.Р. та Вовк В.Я., Денисенко М.П., Костильової 
О.М. [9], які приділили увагу дослідженням у сфері проблемного кредитування.  

Виділення раніше невирішених частин загальної проблеми. Новизною 
даної роботи є аналіз проблемного кредитування в розрізі банків за 
походженням капіталу.   

Мета статті полягає у дослідженні причин виникнення, факторів 
зростання і тенденцій проблемних кредитних портфелів банків України; 
визначенні інструментів для усунення наявної заборгованості; аналізі структури 
непрацюючих кредитів за походженням капіталу банків. 

Результати дослідження. Ризики є невід’ємною частиною ведення будь-
якої господарської діяльності. Одним із найголовніших ризиків банківської 
сфери є неповернення кредитів позичальниками, що негативно впливає на 
структуру активів банку та загрожує втратою ліквідності та 
платоспроможності.  

Клименко Д.Б. зосереджує увагу на проблемі тлумачення термінів і 
зазначає, що необхідно розмежовувати поняття сумнівних та безнадійних 
кредитів. Міжнародний валютний фонд використовує поняття «non-performing 
loans (NPL)», що можна перевести як «недіючі кредити». Автор вважає, що 
проблемні кредити повинні включати суму прострочених платежів за кредитом 
згідно бухгалтерської звітності, а не весь обсяг кредитів, за якими є 
прострочення [5, 134].  

Аналіз визначення поняття «проблемний кредит», яке було надано 
вітчизняними науковцями, дає змогу Болгар Т.М. надати наступне тлумачення: 
«проблемний кредит – це кредит, за яким своєчасно не проведено один чи 
кілька платежів, або виникли обставини, що викликають сумніви стосовно 
своєчасного та повного повернення наданого кредиту через фінансову 
нестійкість позичальника, недостатню забезпеченість чи незабезпеченість 
кредиту або з інших причин, що впливають на можливість неповернення 
кредиту та відсотків за його користування позичальником» [1, 51]. 
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Згідно до Постанови Національного банку України № 351 від 30.06.2016 
року встановлено нові правила розрахунку кредитного ризику банків і 
запроваджено визначення непрацюючих активів, зокрема кредитів, наближене 
до поширеного в міжнародній діяльності терміну «non-performing loans (NPL)». 
Непрацюючими стають активи, у тому числі кредити, якщо виконується 
принаймні одна із двох умов: контрагент банку допустив прострочку на понад 
90 днів (30 днів для банків) або контрагент не спроможний забезпечити 
виконання своїх зобов’язань в установлений термін без процедури стягнення 
застави [7].  

У «Звіті про фінансову стабільність» Національного банку України за 
червень 2017 року виділено наступні фактори, що призвели до зростання частки 
непрацюючих кредитів від загального портфелю банків України: визнання ПАТ 
КБ «Приватбанк» реальної якості кредитів після націоналізації; зміна 
методології розрахунку; виключення позабалансових активів із розрахунку. 
Великі обсяги відкличних зобов’язань з кредитування зазвичай потрапляли до 
найвищих категорій якості, тому суттєво занижували частку NPL [3, 41]. 

У роботі Олійник А.В. та Воловнік І.В. на думку авторів доречно 
визначено три групи ризиків виникнення проблемної заборгованості: зовнішні 
(макроекономічні), внутрішні (банку та позичальника), внутрішньо-системні 
(банківські). До першої групи ризиків можна віднести нестабільність 
фінансово-економічного стану держави, недосконалість нормативно-правової 
бази, форс-мажорні обставини. До другої групи належать наступні ризики: 
недоліки при укладанні договору, агресивна кредитна політика банку, 
некваліфікований персонал банку, завищена вартість застави. Третя група 
ризиків включає кредитну експансію, велику частку валютних кредитів, 
залежність банківських кредитних ресурсів від зовнішніх джерел фінансування 
[6, 302]. 

Яременко О.Р. та Костильова О.М. визначили, що до наслідків зростання 
частки проблемних кредитів у загальній структурі кредитного портфелю банків 
України можна віднести: погіршення якості активів, збільшення навантаження 
на банківський капітал, недостатню ліквідність банків і платіжну кризу [9, 903]. 

Для усунення проблемної заборгованості банк може використати 
наступні дії: реструктуризацію, факторинг, продаж заставного майна і 
списання. Розвиток ринку факторингу є перспективним напрямом фінансової 
діяльності в Україні, який потребує ґрунтовних змін у нормативних і 
законодавчих актах. Продаж заставного майна є крайньою мірою, бо не 
задовольнить вимоги кредитора через низьку вартість продажу активу. Більш 
дієвим засобом є реструктуризація заборгованості, яка регулюється Законом 
України «Про фінансову реструктуризацію» № 1414-19 від 16.06.2016 року [4]. 
Одним із інструментів даного Закону є План реструктуризації, що 
розробляється боржником (боржниками) разом із кредитором (кредиторами) й 
містить наступні ключові позиції: суми та умови проведення виплат за 
заборгованістю; суми та умови проведення виплат за податками та зборами; 
інформацію про погашення заборгованості перед іншими кредиторами (за 
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потребою); умови отримання фінансування боржником; порядок здійснення 
контролю за планом; умови та наслідки розірвання плану.  

План реструктуризації може передбачати зміну грошових зобов’язань 
шляхом: внесення змін до кредитних договорів (перегляд строків погашення, 
зміна валюти, зниження кредитного проценту, кредитні канікули тощо), 
надання нового фінансування, відчуження майна боржника, що не є предметом 
застави, прощення частини боргу, реорганізація (злиття, приєднання, поділу, 
виділу, перетворення) боржника, зміна керівництва або членів органів 
управління. 

Невигідним для банку є й доведення справи до суду щодо банкротства 
боржника, оскільки це потягне додаткові витрати ресурсів на судовий процес, 
продаж заставного майна може не покриє збитки за простроченою 
заборгованістю.  

Таблиця 1 
Структура непрацюючих кредитів за походженням капіталів банків 

України 
 

  01.02.17 01.03.17 01.04.17 01.05.17 01.06.17 01.07.17 01.08.17 01.09.17 01.10.17 

Всі кредити 823614 1036198 1032221 1005573 1016962 1017555 1020015 1022649 1042276 
Всі непрацюючі 
кредити 444667 579233 568816 569128 573479 587463 591530 582249 588215 

% 53,99% 55,90% 55,11% 56,60% 56,39% 57,73% 57,99% 56,94% 56,44% 
кредити з державних 
банків 256394 482094 484226 483856 482926 492134 495069 500067 508890 
непрацюючі кредити 
з державних банків 198019 338613 338763 345637 346513 359760 359780 357811 363462 

% 77,23% 70,24% 69,96% 71,43% 71,75% 73,10% 72,67% 71,55% 71,42% 
кредити з іноземних 
банківських груп 413547 408498 402836 398221 388877 382843 381431 378483 386361 
непрацюючі кредити 
з іноземних банків 205384 203608 191627 187327 186359 183638 185865 178111 177656 

% 49,66% 49,84% 47,57% 47,04% 47,92% 47,97% 48,73% 47,06% 45,98% 
кредити банків з 
приватним капіталом 117180 116747 116102 112293 112197 113102 113592 114158 116662 
непрацюючі кредити 
з приватних банків 27827 27324 27063 25834 26773 27942 29097 29171 29280 

% 23,75% 23,40% 23,31% 23,01% 23,86% 24,71% 25,62% 25,55% 25,10% 
кредити 
неплатоспроможні 36493 28860 29056 11203 32961 29476 29921 29940 30362 
непрацюючі кредити 
неплатоспроможних 
банків 13438 9689 11363 10329 13834 16122 16787 17156 17816 

% 36,82% 33,57% 39,11% 92,20% 41,97% 54,70% 56,10% 57,30% 58,68% 

Джерело: сформовано на основі статистичної інформації НБУ [8] 
Не варто забувати й про інших кредиторів, які також можуть мати 

майновий інтерес у разі банкрутства боржника. Якщо справа про банкрутство 
вже відкрита, то задоволення вимог кредитора можливо без продажу майна 
боржника за допомогою укладання мирової угоди, яка регламентується 
Законом України «Про відновлення платоспроможності боржника або визнання 
його банкрутом» № 2343-12 від 04.06.2017 [2]. Під мировою угодою у справі 
про банкрутство розуміється домовленість між боржником і кредиторами 
стосовно відстрочки та/або розстрочки, а також прощення (списання) 
кредиторами боргів боржника, яка оформляється шляхом укладення угоди між 
сторонами. Зазначено, що мирова угода може бути укладена на будь-якій стадії 
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провадження у справі про банкрутство. У процедурі розпорядження майном 
боржника мирову угоду може бути укладено лише після виявлення всіх 
кредиторів і затвердження господарським судом реєстру вимог кредиторів. 

Безпосередній аналіз обсягів проблемних кредитів банківського сектору 
України свідчить про те, що станом на 01.10.2017 року частка непрацюючих 
кредитів у національній та іноземній валюті склала 56,44%, тобто більше 
половини виданих наразі кредитів є проблемними. Обсяги виданих кредитів за 
походженням капіталів банків продемонстровано в таблиці протягом 
01.02.2017-01.10.2017 року (табл. 1).  

Регулятор уточнює, що станом на 01.02.2017 року наявна інформація не 
по всім установам. Пік частки проблемних кредитів припав на 01.08.2017 року 
та склав 591 530 млн. грн. або 57,99% від загального обсягу виданих кредитів. 
Найбільшу частку непрацюючих кредитів мають державні банки (більше 70% 
за досліджуваний період), що має значний негативний вплив. Натомість 
найменшу частку NPL мають приватні банки, частка яких не перевищує 26%. 

Аналіз динаміки NPL банків за походженням капіталу дає змогу зробити 
наступні висновки: 

 для державних банків найбільший темп приросту NPL визначено станом 
на 01.07.2017 року, що склав відповідно 3,82%. Загалом збільшення 
частки непрацюючих кредитів склало 165 443 млн. грн.; 

 банки з іноземним капіталом мали тенденцію до зниження обсягів NPL, а 
саме на 27 727 млн. грн. або на 13,5% за досліджуваний період; 

 для банків з приватним капіталом характерне збільшення проблемних 
кредитів, загалом на 5,22% або на 145 млн. грн.; 

 неплатоспроможні банки продемонстрували найбільший темп приросту, а 
саме на 32,59%, збільшивши таким чином частку непрацюючих кредитів 
на 4 379 млн. грн. 
Дослідження проблемних кредитів державних банків вказує на значну 

роль ПАТ КБ «Приватбанк» у загальній структурі NPL, що продемонстровано 
на графіку (рис. 1). 

 

 
Рис. 1. Структура NPL державних банків станом на 01.10.2017 р. 
Джерело: сформовано на основі статистичної інформації НБУ [8] 
 

Непрацюючі кредити ПАТ КБ «Приватбанк» складають 208 445 млн. грн. 
та займають 35% від загального обсягу (588 215 млн. грн.) станом на 01.10.2017 
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року або 74,37% від обсягу проблемної заборгованості державних банків (363 
462 млн. грн.).  

Динаміка змін NPL ПАТ КБ «Приватбанк» відносно всіх обсягів 
непрацюючих кредитів представлено на графіку (рис. 2). 

Динаміка свідчить про зростання обсягів непрацюючих кредитів у 
портфелі ПАТ КБ «Приватбанк» (зростання на 18 522 млн. грн. порівняно з 
початком року). Найбільший темп приросту, а саме 6,92% або збільшення на 13 
455 млн. грн. у грошовому виразі, було зафіксовано 01.07.2017 року порівняно з 
попереднім місяцем. 

 

 
Рис. 2. Динаміка NPL ПАТ КБ «Приватбанк» 

Джерело: сформовано на основі статистичної інформації НБУ [8] 
 

Причинами такої негативної динаміки обсягів NPL по всім банкам, у тому 
числі й ПАТ КБ «Приватбанк» автори вважають: 

 масштабна криза в сукупності з реформаційними процесами; 
 неплатоспроможність позичальників; 
 інсайдерські зв’язки; 
 втрати активів на окупованих територіях; 
 інституціональні викривлення. 

Висновки та пропозиції. Проведене дослідження свідчить про 
загрозливу ситуацію на кредитному ринку України. Більше половини виданих 
кредитів відносяться до непрацюючих. Велику роль відіграє ПАТ КБ 
«Приватбанк», на який припадає третина від усіх проблемних кредитів. 
Вважаємо, що для вирішення проблем і досягнення розвитку банківського 
сектору України ефективними будуть наступні шляхи: 

 реформа судової системи; 
 створення правового поля для розвитку факторингу та ринку вторинних 

кредитів, а також захисту прав кредиторів і позичальників; 
 контроль дотримання персоналом банку належної оцінки 

платоспроможності потенційного кредитора; 
 проводити жорсткий контроль за оцінюванням застави; 
 покращення показників діяльності роботи наглядових рад державних 

банків у вирішенні питань проблемних кредитів; 
 сприяння реструктуризації непрацюючих кредитів з метою їх погашення. 
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АНАЛІЗ ВПЛИВУ СТАТЕВО-ВІКОВОЇ СТРУКТУРИ НАСЕЛЕННЯ 

УКРАЇНИ НА ФОРМУВАННЯ ТРУДОВИХ РЕСУРСІВ  
 

АНАЛИЗ ВЛИЯНИЯ ПОЛО-ВОЗРАСТНОЙ СТРУКТУРЫ НАСЕЛЕНИЯ 
УКРАИНЫ НА ФОРМИРОВАНИИ ТРУДОВЫХ РЕСУРСОВ 

 
THE ANALYSIS OF THE INFLUENCE OF SEX-AGE POPULATION 

STRUCTURE OF UKRAINE ON LABOR RESOURCES FORMATION 
 

У статті розглянуто статево-віковий склад нселення, як фактор створення нових 
та формування існуючих трудових ресурсів. Проаналізована кількісна та якісна 
характеристика насeлення країни. Саме населення було розглянуто через призму своєї ролі в 
процесі відтворення та економічного виробництва через показники демографічного 
навантаження. Розглянута статево-вікова піраміда населення України. 

Ключові слова:  статево-віковий склад нселення, демографічне навантаження, 
статево-вікова піраміда. 

 

В статье рассмотрен поло-возрастной состав нселення, как фактор создания новых 
и формирования существующих трудовых ресурсов. Проанализирована количественная и 
качественная характеристика насeлення страны. Само населения было рассмотрено сквозь 
призму своей роли в процессе воспроизводства и экономического производства через 
показатели демографической нагрузки. Рассмотрена поло-возрастная пирамида населения 
Украины. 

Ключевые слова: поло-возрастной состав нселення, демографическая нагрузка, поло-
возрастная пирамида. 

 

The article considers the gender-age composition of population as a factor that creates new 
and forms existing labor resources. The quantitative and qualitative characteristics of the country's 
population has also been analyzed. The population itself was considered through the prism of its 
role in the process of reproduction and economic production processes through indicators of 
demographic burden. The sex-age pyramid of the population of Ukraine has also been carried out. 

Key words: sex-age structure of population, demographic burden, population pyramid. 
 

Постановка проблеми. Важливість проблеми демографічного 
навантаження та трудових ресурсів України зумовлена демографічною кризою, 
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що загрожує національній безпеці країни. Від так актуальним постає аналіз 
поточної ситуації на основі факторів та чинників, вплив яких має забезпечити 
покращення демографічного становища країни. Оскільки аналіз статевої 
структури населення країни неможливий без дослідження вікових змін, дані 
показники будуть розглядатися разом для кращого розуміння того як вони 
впливають на формування трудових ресурсів країни. 

Невирішені раніше частини загальної проблеми. Для виявлення 
особливостей відтворення, прогнозування чисельності населення країни 
необхідний актуальний та детальний розгляд його вікової структури,  аналіз 
даних факторів, які постійно змінюються є важливим з практичної точки зору, 
оскільки від цього залежить визначення чисельності та структури трудових 
ресурсів країни, що прямо впливає на розвиток економіки держави. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Дослідженнями проблеми 
демографічного навантаження та трудових ресурсів України присвячено праці 
Заставного Ф., Леонової Е., Лібанової Е., Сташенка В, Стеценка С., та інших. 
Однак, дані дослідження втратили свою актуальність з часом, оскільки 
демографічна ситуація постійно змінюється, таким чином потрібне сучасне 
комплексне бачення стану демографічних процесів [1-2]. 

Мета статті – розкриття та визначення сутності  проблеми 
демографічного навантаження та трудових ресурсів України завдяки 
визначенню основних факторів, що впливають на дані процеси, їх аналіз та 
формування висновків щодо подальшого розвитку даного питання. 

Виклад основного матеріалу. Зрозуміло,  щоб отримати гідне життя, 
слід працювати. Але в жодній країні немає такого, щоб працювало повністю все 
населення. Не працюють зазвичай діти, припиняють здебільшого працювати й 
люди похилого віку, яким уже не вистачає на це сил. Певна кількість людей не 
може працювати через фізичні або розумові вади. Зрештою, деяка частина 
людей, не бажає працювати взагалі або ж не в змозі знайти гідну роботу. Така 
частина людей фактично безробітних, створює демографічне навантаження на 
працюючу частину населення.  

В Україні до початку світової економічної кризи 2008 р. спостерігалась 
тенденція щодо скорочення обсягів безробіття. Причому рівень безробіття 
серед економічно активного населення знижувався в усіх регіонах. Найбільше 
цей показник знизився в Закарпатській, Волинській, Чернівецькій, Одеській, 
Харківській областях. Проте негаразди у світовій економіці, спричинили 
зростання рівня безробіття. Тенденція до зростання кількості безробітних 
зберігається й по сьогодні в Україні так само, як і в країнах Євросоюзу. 

Оскільки рівень безробіття спричиняє демографічне навантаження на 
економічно активне та працездатне населення, розглянемо більш детально дане 
питання.  

За даними Державної служби статистики України, рівень безробіття 
населення (за методологією МОП) за статтю, віковими групами та місцем 
проживання, який визначається у середньому за період, у % до кількості 
економічно активного населення відповідної вікової групи, станом на 2016 р. 
можна охаратеризувати наступним чином: 
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- загальний рівень безробіття склав: 9,3% від кількості економічно 
активного населення; 
- серед усіх безробітних, чоловіки мають частку 10,8%, жінки 7,7%; 
- більше безробітних в сільській місцевості 9,7% та 9,2% відповідно; 
- у тому числі за віковими групами, найбільше безробітних серед молоді 
15-24р складають 23% від економічно активного населення [6]. 
Якщо розглядати склад економічно неактивного населення, то в 2016 р 

його кількість складає 10,9 млн. осіб, з поміж яких 52,8 % пенсіонери, 21,4% 
учні та студенти, 20,8%  особи що перебувають на утриманні або  виконують 
домашні обов’язки [7].  

Рівень зайнятості в країні теж не великий, станом на 2016 р становить 
56,3% від загальної кількості  населення. Рівень зайнятості жінок складає 
51,6%, чоловіків 61,6% відповідно. В сільській місцевості рівень зайнятості 
складає 55%, в міській – 57% відповідно [8]. 

За даними державної служби зайнятості, попит та пропозиція робочої 
сили у 2017 році є наступними: 

-  кількість зареєстрованих безробітних, тис. осіб: 303,0; 
- потреба роботодавців у працівниках на заміщення вільних робочих 
місць (вакантних посад), тис. осіб: 73,4; 
- Навантаження зареєстрованих безробітних на 10 вільних робочих місць 
(вакантних посад), осіб: 41 [9]. 
За даними світового банку, графік зміни безробіття в Україні з часів 

незалежності виглядає наступним чином (рис.1). рівень безробіття був 
найнижчий на  початку незалежності, найвижчим був на почтаку 2000-х років. 
Починаючи з 2005 р. даний показник лише зростає. 

 
Рис. 1.  Динаміка зміни рівня безробіття в Україні [10] 

 

Для визначення поточного стану  демографічного навантаження та 
трудових ресурсів України потрібно детально розглянути даний процес та його 
складові, що забезпечують вплив на фактори від яких залежить подальший 
розвиток демографічних процесів в країні. Загалом статево-вікова структура 
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населення формується завдяки впливу природного та міграційного руху 
населення.  

Для вивчення даного питання застосовуються такі статистичні методи, як: 
групування, відносні та середні величини а також демографічне шкалування. 
Зазвичай в аналізі вікового складу населення застосовують середні величини, 
які дають змогу в загальному охарактеризувати вік населення країни чи регіону. 
Аналіз та детальний розгляд статево-вікової структури населення має важливе 
соціальне та економічне значення, саме населення при цьому розглядається з 
точки зору його участі в процесі відтворення та виробництва шляхом 
розрахунку показників демографічного навантаження.  

Саме демографічне навантаження демонструє наявність трудових 
ресурсів та те, в якому стані перебувають трудові ресурси країни. При 
дослідженні формування трудових ресурсів, велику роль грає групування 
населення за віковими групами. Для розуміння проблеми, перейдемо до 
розгляду вікової структури населення України станом на 2017 р., представлену 
на рисунку 2 [3].  

 
Рис. 2.  Вікова структура населення України станом на 2017 р. [3] 

 

Детально проаналізувавши дані з рисунка 2, стає очевидним що, вікова 
структура населення України,  станом на 2017 рік є майже дзеркальною, 
мається на увазі, що кількість пенсіонерів та людей пенсійного віку приблизно 
дорівнює кількості дітей та молодих людей віком до 25 років. Частка людей 
працездатного віку (25-54р.) складає близько 45% від загальної кількості 
населення.  

Однак, кількість людей пенсійного віку все ж більша за підростаючу 
молодь. Що є загрозливим фактором, який в недалекому майбутньому може 
негативно вплинути як на демографічне навантаження на працездатне 
населення, так і на економіку країни загалом. Адже частка молодого населення 
складає ¼ від загальоної кількості населення, а частка (25-54р.) складає близько 
45% від загальної кількості населення.  

Саме ці люди в подальшому будуть переходити в ряди пенсіонерів, а 
попри нестачу молодого населення, з року в рік частка людей пенсійного віку 
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лише зростатиме. Що приведе до аналогічного зростання демографічного 
навантаження на населення. Дані показники демонструють загрозливий 
характер змін, які чекають на нашу економіку. Для більш наочного уявлення 
про статево вікову структуру населення розглянемо статево вікову піраміду. 
Дана піраміда дозволяє точно проаналізувати та класифікувати статево вікову 
структуру населення як регресивну, прогресивну чи стаціонарну. 

 
Рис. 3.  Піраміда статево-вікової структури населення України  

станом на 2017 р. [3] 
 

Піраміда населення ілюструє вікову та статеву структуру населення 
країни та дає уявлення про політичну та соціальну стабільність, а також про 
економічний розвиток. Рисунок 3, як і рисунок 1 демонструють схожі дані, на 
основі яких можна зробити висновок, про тип населення країни, який є 
регресивним.  

Підтвердженням цьому є класифікація типів вікової структури населення 
шведського демографа Густава Зундберга, за якою населенню Україні 
відповідає регресивний тип відтворення з повільною зміною поколінь, за якої 
частка прабатьків перевищує частку дітей. Співвідношення поколінь дітей, 
батьків і прабатьків у 2005 р. становило 14,7/52,1/33,3 відсотків відповідно. У 
2001 р. таке співвідношення становило 17,8/50,01/31,2 відсотки, тоді як для 
збереження населення у стаціонарному стані необхідне співвідношення має 
дорівнювати 27/50/23 відсотки. В 2017 році ситуація ще більше погіршлась, 
тому можна зробити висновок про існування та продовження негативної 
тенденції розвитку демографічних процесів в Україні [4].  

З рисунка 4 видно, що частка жінок перевищує часту чоловіків, однак 
даний показник майже не змінюється з часів незалежності. Попре це, така 
ситуація теж негативно впливає на демографічну ситуацію в країні, оскільки 
процес відтворення уповільнюється, що в свою чергу негативно впливає на 
демографічне навантаження на працездатну частину населення. 
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Рис. 4.  Статева структура населення України станом на 2017 р. [3] 

 

Графік зміни демографічного навантаження приведено на рисунку 5. 

 
Рис. 5. Демографічне навантаження на населення  

(на 1000 осіб у віці 0-14 р. та 15-64 р.) [5] 
 

Рисунок 5 демонструє кардинальну зміну в демографічному навантаженні 
на населення. Як бачимо, на початку незалежності більшу частину населення 
складала молодь, в 2004 році ситуація вирівнялась і на далі почала лише 
погіршуватись. 2010 рік став одним з найгірших за показником демографічного 
навантаження, оскільки саме цього року найменше Станом на 2017 
демографічне навантаження на населення спричиняє уповільнення 
економічного розвитку та добробуту населення.  

Висновки та пропозиції. При аналізі вікової та статевої структуру 
населення, особливу увагу варто звернути на процес старіння населення. Це 
проявляється в зростанні питомої ваги літніх людей, що відображається на 
характері відтворювальних процесів, це в свою чергу призводить до погіршення 
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статево-вікової структури, та зменшення народжуваності. З економічної точки 
зору, зростання навантаження людьми похилого віку на працездатне населення 
приводить до зменшення природного поповнення трудових ресурсів, що має 
негативний вплив на розвиток країни. В такій ситуації, необхідним є пошук 
органами влади більш ефективних засобів впливу на демографічну ситуацію в 
країні. Велику роль тут відіграє ставлення держави до літніх людей, тут 
важливими є пенсійне забезпечення та медичне обслуговування. Головним 
чином, владі потрібно приймати конкретні кроки для досягнення позитивних 
змін а також проводити постійний аналіз, контроль та моніторинг ситуації 
задля її покращення. 
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ЗВІТНОСТІ ПОДАТКІВ ТА ЗБОРІВ ПОДАТКОВИМИ АГЕНТАМИ В 

УКРАЇНІ 
 

ОСОБЕННОСТИ УДЕРЖАНИЯ, УПЛАТЫ И ОТРАЖЕНИЕ В 
ОТЧЕТНОСТИ НАЛОГОВ И СБОРОВ НАЛОГОВЫМИ АГЕНТАМИ В 

УКРАИНЕ 
 

FEATURES OF MAINTENANCE, INPAYMENT AND REFLECTION IN 
ACCOUNTING OF TAXES AND COLLECTIONS BY TAX AGENTS IN 

UKRAINE 
 
Дана стаття визначає при яких умовах суб’єкт господарювання виступає 

податковим агентом та які обов’язки на нього покладаються. Розглянуто особливості 
співпраці з фізичними особами-підприємцями, місцезнаходженням або місцем проживання 
яких є тимчасово окупована територія. Проведено аналіз наслідків прийняття проекту 
закону №7051 від 31.08.2017 Про внесення змін до статті 168 Податкового кодексу України 
щодо зарахування податку з доходів фізичних осіб. 
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Ключові слова: податковий агент, фізична особа, фізична особа-підприємець, 
суб’єкт господарювання, звітність, податки, збори, Форма № 1ДФ. 

 

Данная статья определяет при каких условиях субъект хозяйствования выступает 
налоговым агентом и какие обязанности на него возлагаются. Рассмотрены особенности 
сотрудничества с физическими лицами-предпринимателями, местонахождениє или место 
жительства которых временно оккупированная территория. Проведен анализ последствий 
принятия проекта закона №7051 от 31.08.2017 О внесении изменений в статью 168 
Налогового кодекса Украины относительно зачисления налога с доходов физических лиц. 

Ключевые слова: налоговый агент, физическое лицо, физическое лицо-
предприниматель, субъект хозяйствования, отчетность, налоги, сборы, Форма № 1ДФ. 

 

This article determines under which conditions an entity acts as a tax agent and what duties 
are assigned to it. The peculiarities of cooperation with individual entrepreneurs, whose location or 
place of residence is the temporarily occupied territory, are considered. The analysis of the 
consequences of the adoption of the draft law No. 7051 dated August 31, 2017 "On Amendments to 
Article 168 of the Tax Code of Ukraine regarding the enrollment of personal income tax. 

Key words: tax agent, individual, individual entrepreneur, business entity, reporting, taxes, 
fees, Form number 1DF. 

 

Постановка проблеми. На сьогоднішній день кожний суб'єкт 
господарювання може виступати податковим агентом, тому питання 
утримання, сплати та відображення у звітності таких податків та зборів, завжди 
буде актуальним. Згідно Податкового кодексу України статті 18 пункту 18.1 та 
18.2 [1] Податковим агентом визнається особа, на яку цим Кодексом 
покладається обов'язок з обчислення, утримання з доходів, що нараховуються 
(виплачуються, надаються) платнику, та перерахування податків до 
відповідного бюджету від імені та за рахунок коштів платника податків. 
Податкові агенти прирівнюються до платників податку і мають права та 
виконують обов'язки, встановлені цим Кодексом для платників податків, 
виходячи с цього на податкового агента покладається відповідальність з 
обчислення, утримання, сплати та відображення у звітності даних податків та 
зборів. 

Аналіз останніх досліджень та публікацій. Перше, що повинен зробити 
суб'єкт господарювання, це визначити для кого він виступає Податковим 
агентом, до 01.01.2017 року вважалося, що суб'єкт господарювання виступає 
податковим агентом тільки при розрахунках з фізичними особами, а саме 
нарахування та перерахування таких доходів як [2]: 

 доходи у вигляді заробітної плати, нараховані (виплачені) платнику 
податку відповідно до умов трудового договору (контракту). 

 суми винагород та інших виплат, нарахованих (виплачених) платнику 
податку відповідно до умов цивільно-правового договору. 

 доходи від продажу об'єктів майнових і немайнових прав, зокрема 
інтелектуальної (промислової) власності, та прирівняні до них права, 
доходи у вигляді сум авторської винагороди, іншої плати за надання 
права на користування або розпорядження іншим особам нематеріальним 
активом (творами науки, мистецтва, літератури або іншими 
нематеріальними активами), об'єкти права інтелектуальної промислової 
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власності та прирівняні до них права (далі - роялті), у тому числі 
отримані спадкоємцями власника такого нематеріального активу. 

 частина доходів від операцій з майном. 
 дохід від надання майна в лізинг, оренду або суборенду (строкове 

володіння та/або користування). 
 оподатковуваний дохід (прибуток), не включений до розрахунку 

загальних оподатковуваних доходів минулих податкових періодів та 
самостійно виявлений у звітному періоді платником податку або 
нарахований контролюючим органом згідно із цим Кодексом. 

 сума заборгованості платника податку за укладеним ним цивільно-
правовим договором, за якою минув строк позовної давності та яка 
перевищує суму, що становить 50 відсотків місячного прожиткового 
мінімуму, діючого для працездатної особи на 1 січня звітного 
податкового року, крім сум податкової заборгованості, за якими минув 
строк позовної давності згідно з розділом II цього Кодексу, що 
встановлює порядок стягнення заборгованості з податків, зборів і 
погашення податкового боргу. Фізична особа самостійно сплачує податок 
з таких доходів та зазначає їх у річній податковій декларації. 

 пасивні доходи (крім зазначених у підпункті 165.1.41 пункту 165.1 статті 
165 ПКУ), доходи у вигляді виграшів, призів. 

 інвестиційний прибуток від проведення платником податку операцій з 
цінними паперами, деривативами та корпоративними правами, 
випущеними в інших, ніж цінні папери, формах, крім доходу від 
операцій, зазначених у підпунктах 165.1.2, 165.1.40 і 165.1.52 пункту 
165.1 статті 165 цього Кодексу. 

 дохід у вигляді вартості успадкованого чи отриманого у дарунок майна у 
межах, що оподатковується згідно з цим розділом. 

 сума надміру витрачених коштів, отриманих платником податку на 
відрядження або під звіт та не повернутих у встановлені законодавством 
строки, розмір якої обчислюється відповідно до пункту 170.9 статті 170 
цього Кодексу. 

 кошти або майно (нематеріальні активи), отримані платником податку як 
хабар, викрадені чи знайдені як скарб, не зданий державі згідно із 
законом, у сумах, які визначені обвинувальним вироком суду незалежно 
від призначеної ним міри покарання. 

 доходи, що становлять позитивну різницю між: 
 сумою коштів, отриманих платником податку внаслідок його відмови від 

участі в фонді фінансування будівництва, та сумою коштів, внесених 
платником податку до такого фонду, крім випадків, коли платник податку 
одночасно передає кошти, отримані з фонду фінансування будівництва, в 
управління тому самому управителю у той самий або інший фонд 
фінансування будівництва; 

 сумою коштів, отриманих платником податку від інших осіб внаслідок 
відступлення на їх користь права вимоги за договором про участь у фонді 
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фінансування будівництва (у тому числі, якщо таке відступлення 
здійснено на підставі договору купівлі-продажу), та сумою коштів, 
внесених платником податку до такого фонду за цим договором. 

 дохід у вигляді неустойки (штрафів, пені), відшкодування матеріальної 
або немайнової (моральної) шкоди, крім: 
а) сум, що за рішенням суду спрямовуються на відшкодування збитків, 

завданих платнику податку внаслідок заподіяння йому матеріальної шкоди, а 
також шкоди життю та здоров'ю; 

б) відсотків, отриманих від боржника внаслідок прострочення виконання 
ним договірного зобов'язання; 

в) пені, що сплачується на користь платника податку за рахунок бюджету 
(цільового страхового фонду) внаслідок несвоєчасного повернення надміру 
сплачених грошових зобов'язань або інших сум бюджетного відшкодування; 

г) суми втрат, заподіяних платнику податку актами, визнаними 
неконституційними, або незаконними рішеннями, діями чи бездіяльністю 
органів, що здійснюють оперативно-розшукову діяльність, органів досудового 
розслідування, прокуратури або суду, що відшкодовуються державою в 
порядку, встановленому законом. 

ґ) виплати з державного бюджету, пов'язані з виконанням рішень 
закордонних юрисдикційних органів, у тому числі Європейського суду з прав 
людини, прийнятих за наслідками розгляду справ проти України. 

Дія цього підпункту не поширюється на оподаткування сум страхових 
виплат, страхових відшкодувань і викупних сум за договорами страхування. 

 дохід, отриманий платником податку як додаткове благо (крім випадків, 
передбачених статтею 165 цього Кодексу). 

 дохід, отриманий платником податку за зданий (проданий) ним брухт 
дорогоцінних металів, крім доходу, отриманого за брухт дорогоцінних 
металів, проданий Національному банку України. 

 суми пенсій (включаючи суму їх індексації, нараховану відповідно до 
закону) або щомісячного довічного грошового утримання, отримуваних 
платником податку з Пенсійного фонду України чи бюджету. 

 інші доходи, крім зазначених у статті 165 цього Кодексу. 
Результати. Але після прийняття підпункту 38.9 пункту 38 підрозділу 10 

Податкового кодексу України, від 01 січня 2017 року до цього списку додалися 
ще й фізичні особи-підприємці, що сколихнуло всіх суб’єктів господарювання, 
оскільки фізичні особи-підприємці самостійно розраховують свій дохід, 
утримають та перераховують з нього податки та збори, тобто вони самі для себе 
виступають податковими агентами, суб’єкти господарювання тільки 
відображали у Податковому розрахунку сум доходу, нарахованого (сплаченого) 
на користь платників податку, і сум утриманого з них податку (Форма № 1ДФ), 
суми нарахованого та виплачено доходу на користь фізичних осіб-підприємців, 
але податківці вирішили по іншому, підпункт 38.9 звучить так [3]: 

 Під час нарахування (виплати) фізичним особам - підприємцям, 
місцезнаходженням або місцем проживання яких є тимчасово окупована 
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територія (незалежно від системи оподаткування), доходу від здійснення 
ними підприємницької діяльності суб’єкт господарювання та/або 
самозайнята особа, які нараховують (виплачують) такий дохід, 
зобов’язані утримати податок на доходи у джерела виплати. При цьому 
на таких осіб не поширюється дія пункту 177.8 статті 177 ПКУ. 
З цього виходить, що під час співпраці з фізичними особа-підприємцями, 

треба бути уважним до їх місця реєстрації. 
Друге питання, яке спадає на думку, це коли потрібно сплачувати 

утримані податки та збори, на це питання дає відповідь Податковий кодекс 
України Стаття 168 [4]: 

 168.1.2. Податок сплачується (перераховується) до бюджету під час 
виплати оподатковуваного доходу єдиним платіжним документом. Банки 
приймають платіжні документи на виплату доходу лише за умови 
одночасного подання розрахункового документа на перерахування цього 
податку до бюджету. 

 168.1.4. Якщо оподатковуваний дохід надається у негрошовій формі чи 
виплачується готівкою з каси податкового агента, податок сплачується 
(перераховується) до бюджету протягом трьох банківських днів з дня, що 
настає за днем такого нарахування (виплати, надання). 
Отже, зі строками сплати податків і зборів все досить прозоро, платити 

потрібно під час виплати доходу або максимум протягом трьох банківських 
днів (якщо виплата доходу була через касу податкового агента). 

Наступне питання, яке виникає, це куди потрібно платити утримані 
податки та збори, у Податковому кодексі України Стаття 168 пункт 168.4.1 [4] 
зазначається, що податок, утриманий з доходів резидентів та нерезидентів, 
зараховується до бюджету згідно з Бюджетним кодексом України, то на даному 
питанні ми звертаємося до Бюджетного кодексу України Розділ III, місцеві 
бюджети, Глава 11, Стаття 64 [5]: 

Податок на доходи фізичних осіб, який сплачується (перераховується): 
 податковим агентом - юридичною особою (її філією, відділенням, іншим 

відокремленим підрозділом) чи представництвом нерезидента - 
юридичної особи, зараховується до відповідного бюджету за їх 
місцезнаходженням (розташуванням) в обсягах податку, нарахованого на 
доходи, що виплачуються фізичній особі; 

 податковим агентом - фізичною особою, зараховується до відповідного 
бюджету за місцем реєстрації такої фізичної особи у органах доходів і 
зборів; 

 фізичною особою, яка отримує доходи від особи, яка не є податковим 
агентом, зараховується до відповідного бюджету за податковою адресою 
такої фізичної особи. 
Виходячи з вище викладеного, перерахування податків та зборів 

виконується по місцю реєстрації податкового агента. Та це може змінитися, на 
даний момент у Верховній раді зареєстровано проект закону №7051 від 
31.08.2017 Про внесення змін до статті 168 Податкового кодексу України щодо 
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зарахування податку з доходів фізичних осіб [6], у якому говориться: 
Податковий агент сплачує (перераховує) податок, утриманий з доходів, 
нарахованих на користь фізичної особи, що відповідно до Бюджетного кодексу 
України належить до доходів місцевих бюджетів, до місцевого бюджету за 
місцем її постійного проживання (податкової адреси). Якщо цей законопроект 
приймуть, то вже з 01 січня 2019 року, податкові агенти будуть сплачувати 
утримані податки і збори за місцем реєстрації осіб з яких були утримання, ці 
зміни додадуть багато роботи по контролю місця реєстрації фізичної особи та 
фізичної особи-підприємця з якими співпрацює податковий агент, не кажучи 
вже про постійне відстеження актуальних реквізитів для сплати податків і 
зборів. 

Усі податки та збори підлягають звітуванню, тому останнє питання яке 
ми розглянемо, це де та коли потрібно звітуватися податковому агенту по 
утриманим податкам та зборам. Податковим кодексом України встановлена 
форма звіту Податковий розрахунок сум доходу, нарахованого (сплаченого) на 
користь платників податку, і сум утриманого з них податку (Форма № 1ДФ) та 
до нього Порядок заповнення та подання податковими агентами Податкового 
розрахунку сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь фізичних осіб, і 
сум утриманого з них податку, згідно нього [6]: 

 Податковий розрахунок подається окремо за кожний квартал (податковий 
період) протягом 40 календарних днів, що настають за останнім 
календарним днем звітного кварталу. Окремий податковий розрахунок за 
календарний рік не подається. 

 Податковий розрахунок подається до контролюючих органів за 
місцезнаходженням податкового агента - юридичної особи або її 
відокремлених підрозділів чи до контролюючого органу за податковою 
адресою фізичної особи - податкового агента. 
Висновки. Отже, звітуватися потрібно на поквартальній основі та за 

місцем реєстрації податкового агента. 
Аналізуючи вище викладене, можна зробити висновок, що при співпраці 

з фізичними особами та фізичними особами-підприємцями потрібно бути дуже 
уважним, тому що суб’єкт господарювання може виступати як податковий 
агент, що тягне за собою відповідальність за нарахування доходу, вірність 
утримання з нього податків та зборів, їх своєчасну сплату та звітування. 
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МОТИВАЦІЯ ПРИВАТНИХ СУБ’ЄКТІВ ІНВЕСТУВАННЯ В МЕХАНІЗМІ 

ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ БЕЗПЕКИ ДЕРЖАВИ  
 

МОТИВАЦИЯ ЧАСТНЫХ СУБЪЕКТОВ ИНВЕСТИРОВАНИЯ В 
МЕХАНИЗМЕ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ИНВЕСТИЦИОННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 

ГОСУДАРСТВА  
 

MOTIVATION OF PRIVAT SUBJECTS OF INVESTMENTS IN THE 
MECHANISM OF PROVIDING INVESTMENT SECURITY OF THE STATE  

 
В статті досліджуються природа мотивів інвестиційної діяльності в залежності 

від суб’єкта її здійснення. Виявлено, що рівень інвестиційної безпеки також залежить від 
структури і домінування на вітчизняному ринку тих чи інших мотивів інвестування та 
добросовісної поведінки інвестора. З’ясовано, що серед індивідуальних інвесторів – фізичних 
осіб – на даному етапі переважає квазі-інвестиційна поведінка, а серед підприємницьких 
структур – непродуктивне підприємництво. Розв’язання суперечностей, що виникають між 
мотивами інвесторів та національними інтересами держави, можливе при формуванні 
таких умов інституційного середовища, за яких мотиви інвесторів матимуть спільний 
напрям з національними інтересами. 

Ключові слова: інвестиції, індивідуальний інвестор, заощадження, підприємництво, 
інвестиційна безпека, рентоорієнтоване підприємництво, мотиви розвитку, мотиви 
економії, мотиви захисту. 

 

В статье исследуется природа мотивов инвестиционной деятельности в 
зависимости от субъекта ее осуществления. Выявлено, что уровень инвестиционной 
безопасности также зависит от структуры и доминирования на отечественном рынке тех 
или иных мотивов инвестирования и добросовестного поведения инвестора. Выяснено, что 
среди индивидуальных инвесторов – физических лиц – на данном этапе преобладает квази-
инвестиционное поведение, а среди предпринимательских структур - непродуктивное 
предпринимательство. Разрешение противоречий, возникающих между мотивами 
инвесторов и национальными интересами государства, возможно при формировании таких 
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условий институциональной среды, при которых мотивы инвесторов будут иметь общее 
направление с национальными интересами. 

Ключевые слова: инвестиции, индивидуальный инвестор, сбережения, 
предпринимательство, инвестиционная безопасность, рентоориентированное 
предпринимательство, мотивы развития, мотивы экономии, мотивы защиты. 

 

The article explores the nature of the motives of investment activity, depending on the 
subject of its implementation. It was revealed that the level of investment security also depends on 
the structure and dominance of certain motives of investing and good faith behavior of the investor 
on the domestic market. It is found out that among individual investors at this stage prevails quasi-
investment behavior, and among the business structures - unproductive entrepreneurship. Solving 
of the contradiction between the motives of investors and the national interests is possible by 
formation of such conditions of the institutional environment in which the motives of investors will 
have common direction with national interests. 

Key words: investment, individual investor, personal savings, entrepreneurship, investment 
security, rent-seeking entrepreneurship, market driven motives, cost driven motives, protection 
driven motives. 

 

Постановка проблеми. Перед країною, для якої економічний розвиток є 
не стільки процесом розвитку, скільки метою вижити, інвестиції як внутрішні, 
так і зовнішні є захисним механізмом від занепаду. Існування інвестиційної 
безпеки держави є важливою передумовою вирішення в довгостроковій 
перспективі гострих соціальних проблем в умовах інтенсивного економічного 
розвитку держави та її регіонів в умовах глобалізації та сталого розвитку. Як 
зазначалось в попередніх роботах [11], інвестиційну безпеку можна розглядати, 
зокрема, як процес, який забезпечує можливість здійснення продуктивної 
інвестиційної діяльності, яка в свою чергу сприяє загалом ефективній 
структурній перебудові національної економіки відповідно до світових 
тенденцій, забезпечуючи тим самим її конкурентоспроможність та посилюючи 
рівень економічної безпеки загалом. Проблема перспектив приватного 
інвестування в нашій країні винятково актуальна, оскільки заощадження 
населення є одним з важливих факторів економічного росту. Однак недовіра до 
фінансових інститутів стримує приватні інвестиції, і населення в основному 
використовує неінвестиційні моделі ощадної поведінки. Рішення щодо 
заощадження та інвестування приймаються різними групами людей, тому в 
контексті нашого дослідження, ключовим буде питання дослідження їх 
мотивації в механізмі забезпечення інвестиційної безпеки держави. 

Аналіз останніх досліджень та публікацій. Проблематиці інвестиційної 
діяльності та її впливу на економічну та інвестиційну безпеку в різних аспектах 
приділяли увагу такі зарубіжні та вітчизняні науковці, як В. Базилевич, 
З. Варналій, В. Геєць, Л. Гітман, В. Кириленко, А. Сухоруков та інші. Щодо 
досліджень окремих аспектів формування та стимулювання заощаджень, то 
ними займалися такі зарубіжні та українські науковці, як: М. Джонк, Б. 
Кваснюк, Е. Лібанова, В. Радаєв, А. Рамський та інші.  

Незважаючи на велику кількість публікацій, присвячених впливу 
інвестицій на економічний розвиток та необхідності трансформації заощаджень 
в інвестиційний ресурс, окрему увагу варто приділити дослідженню 
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мотиваційних чинників та пошуку шляхів їх узгодження та співнаправленості з 
метою створення потужного внутрішнього інвестиційного потенціалу. 

Метою статті є узагальнення та групування мотивів суб’єктів 
інвестування з метою подальшого дослідження їх впливу на рівень 
інвестиційної безпеки держави. Наявність різноманітних інвестиційних 
інтересів становить причину неминучого виникнення системи суперечностей у 
цій сфері. Аналіз чинників, що впливають на мотивацію інвесторів, та 
систематизація самих мотивів можуть допомогти при формулюванні стратегій 
залучення інвестицій, які є необхідними для розвитку економіки. 

Виклад основного матеріалу. Суб’єктами інвестування згідно 
вітчизняного законодавства можуть бути фізичні і юридичні особи як 
резиденти, так і нерезиденти, а також держави. За своєю роллю інвестори 
можуть бути вкладниками, кредиторами, покупцями, а за формою власності – 
приватні та державні. Особливість інвестиційних відносин полягає у тому, що 
суб’єктами інвестування можуть виступати як ті, хто пропонує специфічний 
товар (інвестиції), так і ті, хто потребує його. Тому слід розрізняти 
індивідуального та інституціонального інвестора. Якщо індивідуальним 
інвестором можуть бути різні суб’єкти (інвестиційні «донори» – ті, хто має в 
наявності інвестиційні ресурси, і реципієнти інвестицій – ті, хто потребує 
інвестиційних ресурсів) то інституціональний інвестор – це суб’єкт, який 
виконує функції посередника та уособлює в собі дві сторони ринку: і попит, і 
пропонування специфічного товару. 

Комплексний підхід до дослідження інвестування передбачає 
класифікацію інвесторів за формами і методами діяльності, оскільки різні групи 
інвесторів мають дещо відмінні цілі, здійснюють інвестиції в різних обсягах і в 
різні види діяльності. Самі суб’єкти інвестування зі своїми мотивами можуть 
бути джерелом суб’єктивних та об’єктивних ризиків та загроз інвестиційній 
безпеці [5, с. 239].  Сьогодні існує чимало мотивів для інвестування і кожен 
інвестор керується власними, найвигіднішими для нього у конкретній ситуації. 
Так, можна виділити окремо мотиви приватних інвесторів – фізичних осіб, які 
не є суб’єктами підприємницької діяльності і є інвестиційними «донорами» 
(нанорівень), та інвесторів – суб’єктів підприємницької діяльності (вітчизняних 
та іноземних недержавної форми власності), які є реципієнтами інвестицій 
(мікрорівень). 

1. Індивідуальний інвестор – фізична особа 
Фундаментальним припущенням економічної теорії є припущення про 

раціональну поведінку економічних агентів, що в контексті теорії інвестицій 
свідчить про те, що при здійсненні інвестицій інвестори думають та поводяться 
«раціонально». Загалом припускають, що індивідуальні інвестори 
використовують всю наявну інформацію для формування «раціональних 
очікувань» при прийнятті інвестиційних рішень. Проте, насправді вони, 
зокрема індивідуальні інвестори – фізичні особи, не думають і не поводяться 
раціонально  та в своїх діях, як зазначають у своєму дослідженні Chaubey D.S., 
Aggrawal Ritika,  Gurung Manish, вони керуються жадібністю та страхом [13, с. 
19]. Основні теорії поведінкових фінансів звертають увагу на дослідженні 
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чинників ірраціональності, які вводять в оману при прийнятті рішень. Серед 
них виділяють недоліки, пов’язані з проблемою суб’єктивної оцінки масиву 
інформації та наданні їй індивідуальними інвесторами надмірної ваги, надмірну 
емоційність, суб’єктивне мислення та мислення під впливом «стадного 
інстинкту», що є свідченням відсутності елементарної фінансової грамотності. 

Основним джерелом інвестицій у закритій та відкритій економіці 
відповідно до основ макроекономіки є заощадження домашніх господарств. На 
величину та рівень заощадження чинять вплив багато факторів: рівень доходів, 
оподаткування, наявність заборгованості чи навпаки можливості отримання 
різних видів надходжень, не пов’язаних з доходами. В той же час не завжди 
заощадження трансформуються у інвестиційний ресурс, адже люди різні і їх 
мотиви як здійснення заощаджень загалом, так і перетворення їх у 
інвестиційний ресурс, зокрема, є також різними:  

     (1),  
де  – заощадження,  – конверсія заощаджень у інвестиційний 

ресурс,  – особисті доходи,  – особисті податки,  – різного роду трансфери, 
 – споживчі витрати. 

Виділяють наступні мотиви заощадження: обережність, передбачливість, 
ощадливість, прагнення до кращого, прагнення до незалежності. За 
результатами досліджень, проведеними американськими науковцями Сяо і 
Норінг (Xiao and Noring) у 1994 році, було виявлено, що сім’ї, які мають 
низький рівень фінансових ресурсів (доходи та різного роду трансферти), не 
стільки заощаджують, скільки економлять на щоденних витратах перш за все, 
для того, щоб вижити. Коли ресурси сім’ї збільшуються, то мотивація 
заощаджувати на випадок надзвичайних ситуацій також зростає (вітчизняний 
аналог «на «чорний» день»). За високого рівня доходу важливими мотивами 
для заощаджень стають підвищення рівня життя, вихід на пенсію та допомога 
дітям [16, с. 34]. У своєму дослідженні вони згрупували мотиви здійснення 
заощаджень в 6 груп: «щоденні» (заощадження (економія) на щоденних 
покупках), «великі покупки» (заощадження для здійснення великих покупок 
(будинок, квартира) або затрат (весілля, навчання, ремонт)), «непередбачений 
випадок» (заощадження на «чорний» день), «на пенсію», «для дітей», 
«розвиток» (заощадження з метою підвищення рівня життя).  

В залежності від мотиву здійснення заощаджень обираються і способи 
реалізації мотивів. Перша група мотивів пов’язана з процесом ощадливості і 
нічого спільного з інвестиційними ресурсами не має. Всі інші мотиви 
заощадження так чи інакше можуть перетворити заощадження у інвестиційний 
ресурс на коротко- чи довгострокову перспективу. Ознака короткостроковості 
притаманна таким мотивам як «великі покупки» та «непередбачений випадок», 
перетворюючи суб’єктів інвестування в так званих квазі-інвесторів, тоді як 
мотиви «на пенсію», «для дітей» та «розвиток» можуть відповідати 
довгостроковому характеру інвестування, а поведінка суб’єктів інвестування 
стає свідомою та організованою.  
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За останні кілька десятиліть очікування та поведінка індивідуальних 
інвесторів значно змінилися. Так як економічна поведінка є функцією від цілей, 
які виступають своєрідним мотиватором, то зміна поведінки передусім 
пов’язана зі зміною цілей (мотивів). Мотиви інвестування індивідуальних 
інвесторів – фізичних осіб є надзвичайно складними та іноді й суперечливими. 
Вони зазнали істотних змін після відокремлення управлінських функцій від 
власності на капітал. Якщо до цього в основі ієрархії мотивів лежало ставлення 
до бізнесу як до життєвого покликання, творчої самореалізації, то після 
відокремлення управління від власності комерційні угоди через фондові й 
валютні біржі створюють підґрунтя для дуже динамічної, суперечливої й 
неоднозначної мотивації, де провідним мотивом стає ігровий мотив [1, с. 34]. 

Так як мотив – це внутрішня рушійна сила, що спонукає людину до дії, то 
можна виділити два напрями такої дії: «заради чого» (позитивний аспект) та 
«на противагу чогось» (негативний аспект). Тому, в табл. 1 ми запропонували 
дві групи мотивів: мотиви як мета здійснення інвестиційної діяльності і мотиви 
як причина її здійснення.  

В іншому дослідженні у 2013 р. група науковців емпіричним шляхом 
аналізувала зв’язок мотивів до інвестування з відповідними фінансовими 
інструментами, серед яких виділяли: державні цінні папери, страхування життя, 
облігації приватних компаній, заощадження на поштово-ощадних рахунках, 
строкові депозити, внески у пайовий інвестиційний фонд, звичайні акції, 
привілейовані акції, внески у накопичувальний (страховий) фонд та облігаційна 
позика (наведено по мірі зниження фактів використання серед опитуваних) [13, 
c.23].  

Таблиця 1 
Мотиви здійснення інвестиційної діяльності на нанорівні 

Рівень Мета Причина 
Фінансовий захист 
Зростання вартості капіталу 

Перспективи зниження рівня 
доходів в майбутньому 

Зниження податкових платежів 
(отримання податкових пільг) 

Перспективи здійснення значних 
витрат в майбутньому 

Індивідуальний 
інвестор – 

фізична особа 
(нанорівень) Отримання додаткового доходу, 

формування грошового потоку 
Незадоволення від рівня життя 

Джерело: авторська розробка на основі [13; 16] 
 

Так, з метою забезпечення власної фінансової безпеки та зниження 
ризиків у майбутньому респонденти надавали перевагу менш ризиковим 
фінансовим інструментам з високим рівнем гарантії: державним цінним 
паперам та страхуванню життю. Цим же інструментам надавалась перевага для 
отримання податкових переваг. А от строкові депозити розглядались лише як 
інструмент короткострокового отримання прибутку. 

Що стосується України, то відсутність розвиненого фінансового ринку, 
обізнаності про альтернативні фінансові інструменти інвестування та, що 
головне, довіри до фінансових інституцій обмежує наповненість вітчизняного 
ринку капіталу внутрішніми інвестиційними ресурсами.  
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Сучасна модель фінансового ринку, в якій домінуюча роль належить 
банківській системі є неефективною, хоча б через те, що банки так і не стали 
трансформаторами заощаджень в інвестиції через довготермінові вклади. 
Альтернативним способом акумулювання інвестиційних ресурсів може стати 
фондовий ринок. 

Про низький рівень обізнаності про альтернативні фінансові інструменти 
говорить той факт, що хоча у 2016 р. порівняно з 2015 р. і зросла на 0,7 в.п. (до 
13,9%) питома вага серед опитуваних домогосподарств, які повідомили про 
наявність у них такого виду доходу як доходи від власності (дивіденди від 
акцій та інших цінних паперів, відсотки по вкладах, доходи від здачі внайми 
нерухомості тощо) [3, с. 197], проте, це все рівно менше, ніж в США. За 
результатами опитування, проведеного Радою Федерального Резерву, 23% 
домогосподарств зазначили, що отримували доходи від власності (проценти, 
дивіденди або доходи від оренди) [14, с. 17]. З іншого боку, для індивідуальних 
інвесторів існуючі на ринку фінансові інструменти є недоступними через дію 
ефекту масштабу, значні номінали, складнощі, які присутні в роботі з ними, а 
також наявності трансакційних витрат та ризиків, які неможливо 
диверсифікувати.  

Фактор довіри відіграє особливе значення серед чинників, які впливають 
на приватне інвестування населення. Його цінність з особливою силою 
відчувається в період економічних потрясінь. У цих випадках довіра відіграє 
навіть більшу роль, ніж економічні фактори (доходність та ризиковість) [8]. 
Низька ймовірність виявлення та покарання за вчинені протиправні дії у 
фінансовій сфері, низький рівень відповідальності керівників фінансових 
установ, що спричинений як морально-етичними так і професійними якостями, 
низький рівень ефективності механізму моніторингу і оперативного реагування 
з боку відповідних регулюючих державних інституцій на потенційні небезпечні 
дії, недосконалість законодавства та багато інших чинників створюють завісу 
недовіри до існуючих та нових фінансових інструментів. До того ж загальна 
макроекономічна ситуація та песимістичний сценарій розвитку економіки 
додатково створюють відчуття недовіри ще й до національної валюти. Поки 
довіру населення до влади й фінансових інститутів не буде відновлено, 
населення буде схильне тримати значну частину заощаджень у готівковій формі 
і утримуватися від перетворення її в інвестиційний ресурс або їх вподобання 
щодо способу перетворення в інвестиції будуть відмінними від очікувань 
держави. 

Саме тому основними напрямами інвестування серед індивідуальних 
інвесторів, які не є суб’єктами підприємницької діяльності є: строкові депозити 
(національна та іноземна валюта), внески у пайовий інвестиційний фонд (при 
купівлі нерухомості на первинному ринку), страхування життя, – а основними 
мотивами – збереження заощаджень і отримання додаткового доходу. В 
сукупності ці риси формують портрет квазі-інвестора, тобто дрібного інвестора 
з переважанням короткострокового інвестування. 
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2. Індивідуальний інвестор – юридична особа 
Загалом, інвестиційна діяльність суб’єктів господарювання є ніщо інше 

як підприємницька діяльність, яка, за визначенням Варналія З.С., є 
ініціативною, самостійною, інноваційною, систематичною діяльністю із 
виробництва продукції, виконання робіт, надання послуг, яка здійснюється на 
власний ризик і під особисту майнову відповідальність з метою отримання 
підприємницького доходу [2, c. 109]. Класично, цільовою функцією підприємця 
(суб’єкта підприємницької діяльності) є максимізація економічного прибутку, 
величина якого прямо залежить від рівня ризиковості підприємницької 
діяльності. Щодо типів підприємницької діяльності, то за класифікацією 
Баумоля В. вона поділяється на продуктивну та непродуктивну, яка в свою 
чергу може мати деструктивний характер для економіки.  

Якщо в одних випадках підприємництво розвивається в сферах, які 
приносять користь, то в інших – там, де приносить шкоду економіці, 
паразитуючи її. Як зазначав ще у ХІХ ст. То́мас Джо́зеф Да́ннинг (Thomas 
Joseph Dunning), цитату якого часто приписують Карлу Марксу, «…капітал 
боїться відсутності прибутку або занадто маленького прибутку, як природа 
боїться порожнечі. Але раз є в наявності достатній прибуток, то капітал стає 
сміливим. Забезпечте 10 відсотків і капітал згоден на всяке застосування, при 
20 відсотках він стане старанно працювати, при 50 відсотках стане безумовно 
безрозсудним, 100 відсотків зробить його готовим топтати всі людські закони, а 
при 300 відсотках немає такого злочину, на який він не пішов та ризику, якому 
не піддався, хоча б під страхом шибениці. Якщо шум і лайка приносять 
прибуток, капітал стане сприяти і тому, і іншому. Доказ: контрабанда і торгівля 
рабами…» [15].  

Як саме діє підприємець (який його мотив) в даний час і в даному місці 
залежить передусім від правил гри. За Баумолем саме зміна правил ведення 
господарської діяльності модифікують, на його думку, склад класу підприємців 
та його розміри, а саме головне, структурування цього класу за видами 
економічної діяльності. Він виділяє три форми непродуктивного 
підприємництва: рентоорієнтоване підприємництво (innovations in rent-seeking 
procedures), уникнення від оподаткування та ухилення від сплати податків (рис. 
1). Так як під підприємництвом розуміють, крім усього іншого, здатність 
винаходити нові шляхи збільшення свого добробуту, влади та престижу, то 
варто очікувати, що не всі підприємці будуть занадто перейматися чи створює 
їх діяльність додатковий суспільний продукт чи, навпаки, вона стає серйозною 
перепоною для його виробництва [12, с. 897-898]. 

Рентоорієнтоване підприємництво – це також підприємництво, яке 
націлене на пошуку раніше невідомих легальних схем, які ефективно приносять 
рентні доходи. Баумоль В. у своїй праці доводить, що правила гри при 
здійсненні господарської діяльності визначають не тільки сфери задіяння 
підприємницької діяльності, але і користь для суспільства. Також він 
стверджує, що «розподіл підприємництва за видом діяльності на продуктивне 
та непродуктивне … може чинити сильний вплив на інновації в економіці та 
рівень розповсюдження технологічних перетворень» [12, с. 909].  
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Серед форм інвестиційної діяльності дещо умовно до рентоорієнтованого 

підприємництва можна віднести портфельне інвестування, головним мотивом 
якого є не участь в управлінні підприємством, а отримання швидкого та 
значного прибутку. Портфельні інвестиції більш ліквідні, рухливі та чутливі до 
ситуації на фінансових ринках, ніж прямі; в багатьох випадках є чудовим 
засобом захисту від інфляції та інструментом отримання спекулятивного 
доходу. Такому інвестору все одно, в яку галузь або компанію вкладати кошти, 
а критеріями інвестування є лише рівень прибутковості та перспективи 
зниження ризику. А у разі погіршення ситуації на ринках та зростання ризику 
такий інвестор може вилучити свої інвестиції набагато швидше, ніж прямий 
інвестор. [7, с. 419] 

До виникнення транснаціональних корпорацій (ТНК) всі приватні 
іноземні інвестиції були в основному «портфельними». З появою ТНК (тобто 
підприємств, які є власниками або контролюють виробництво товарів і послуг 
за межами країни, в якій вони базуються) частина міжнародного руху капіталу 
набуває форми прямих іноземних інвестицій [9]. 

Мотиви інвестора, що здійснює прямі інвестиції, на відміну від 
портфельного, зумовлені головним чином на довгострокову перспективу. Так 
само, як і на нанорівні, на мікрорівні можна виділити так званий цільовий 
мотив здійснення інвестиційної діяльності. Тільки на мікрорівні він полягає в 
бажанні всіх суб’єктів отримати економічний та/або неекономічний ефекти, а 
для існуючих іноземних фірм (нерезидентів) вихід на нові ринки крім 

Рис. 1 Мотиви і наслідки інвестиційної діяльності за ознакою 
продуктивності 

Джерело: авторська розробка 
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розширення ринку збуту та економії на логістиці актуалізує питання підтримки 
своєї репутації через контроль за збутом, якістю та прибутками (таблиця 2).  

Таблиця 2 
Мотиви здійснення інвестиційної діяльності на мікрорівні 

Мета Чинники 
Рівень 

резидент нерезидент резидент нерезидент 
Об’єктивні чинники 

Надлишкові фактори виробництва 
Отримання 

економічного та 
неекономічного ефектів Наявність життєздатної, обґрунтованої, привабливої 

та реалістичної інвестиційної ідеї 
Наявність об’єктів загальної та інших видів 

інфраструктури 
Контроль 
над 
прибутками Перспективи росту економіки 

Суб’єктивні чинники Контроль 
над якістю 1. Мотив розвитку 
Контроль 
над збутом 

Потреба в нових ринках збуту (розширення 
наявного) 

Зростання конкуренції на вітчизняному 
ринку, тоді як на ринку країни-
реципієнта є можливість отримання 
монопольних переваг 

Низька концентрація іноземних 
інвесторів 

 

Подолання торгівельних бар’єрів 
2. Мотив економії 

Економія на логістиці (канал B2C) 
Низька вартість ресурсів   
Ліберальні екологічні норми 

3. Мотив захисту 
Податкові преференції  

(оптимізація податкових зобов’язань) 
Легалізація раніше вивезеного капіталу  

(псевдо-іноземні інвестиції) 
 Можливість приховати незаконно 

отриманні кошти 

Інвестор – 
суб’єкт 
підприємницької 
діяльності  

 

 

Політичні мотиви 
Джерело: Авторська розробка на основі [4; 6] 
 

У більшості випадків рішення про інвестування коштів базується на 
кількох мотивах одночасно. Серед чинників, що впливають на інвестиційну 
діяльність виділяють об’єктивні (зовнішні) та суб’єктивні (внутрішні). До 
об’єктивних чинників, що впливають на рішення започаткування або 
розширення господарської діяльності, відносять загалом поточне 
макросередовище, стан інвестиційного клімату та перспективи їх зміни. Щодо 
суб’єктивних чинників, то загалом інвестиційні мотиви можуть бути зведені до 
наступних великих груп: 1) мотив розвитку – інвестиції, спрямовані на 
полегшення доступу продукції компанії на той чи інший ринок (market driven 
investments); 2) мотив економії – інвестиції, спрямовані на зниження витрат 
виробництва товарів (послуг), які виробляє компанія (cost driven investments) [7, 
с. 475]; 3) захисний мотив – інвестиції, спрямовані для захисту власності в разі 
економічної та/або політичної нестабільності. 
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Продуктивне підприємництво на відміну від непродуктивного своєю 
діяльністю призводить до позитивних змін з довгостроковим ефектом. 
Інвестори, зокрема іноземні, через здійснення прямих інвестицій забезпечують 
найефективнішу комбінацію довгострокового фінансування, технології, 
навчання, управлінського та ринкового досвіду. Вони надають країні-
реципієнту інтегрований «пакет» видимих та невидимих активів.  

Цей «пакет» не тільки доповнює наявні внутрішні фактори виробництва, 
відкриваючи нові можливості для збільшення зайнятості та доходів, а й 
стимулює економічне зростання через передачу технології, навчання, 
взаємозв’язок зі світовою економікою та доступ до зарубіжних ринків. Слід 
також зауважити, що прямі іноземні інвестиції, здійснювані 
транснаціональними корпораціями, направляються, як правило, у 
найважливіші, динамічні галузі, які охоплені НТР, а тому можуть впливати і на 
інші сектори національної економіки. [10, с. 357] 

Як вже зазначалося вище, інвестор-донор і інвестор-реципієнт – це різні 
суб’єкти, поведінка яких вибудовується на основі об’єктивних та суб’єктивних 
чинників. Якщо змоделювати багатоваріантний сценарій співставлення різних 
моделей поведінки, то отримаємо матрицю на рис. 2.  

 
Фізична особа

 
Юридична особа 

Інвестиційна поведінка Поведінка квазі-інвестора 

Продуктивне 
підприємництво 

Економічний розвиток, 
підвищення рівня інвестиційної 
безпеки держави 

Низькі темпи економічного 
розвитку 

Непродуктивне 
підприємництво 

Розвиток вітчизняної економіки 
неможливий через: 
а) використання фінансових 
інструментів на зарубіжних 
ринках;  
б) втрату довіри населення до 
вітчизняного фінансового 
ринку, що призведе до зміни їх 
поведінки. 

Економічний занепад, 
зниження рівня інвестиційної 
безпеки держави 

Рис. 2 Матриця зв’язків поведінки інвестиційних суб’єктів 
Джерело: Авторська розробка 
 

Поле «А». Якщо серед інвесторів-реципієнтів буде переважати 
продуктивна форма підприємництва, а в поведінці інвесторів-«донорів» – 
інвестиційна поведінка, то таке поєднання створить сильні передумови для 
формування інвестиційного потенціалу та ефективного його використання, що 
в свою чергу призведе до зростання рівня інвестиційної безпеки та 
економічного розвитку.  

Поле «Г». Кардинально протилежний випадок: непродуктивне 
підприємництво та поведінка квазі-інвестора є випадком так званої «кризової 
спіралі» (механізм схожий на «інфляційну спіраль», тільки в протилежному 

А

Б

В 

Г 
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напрямку), коли поведінка, яка сформувалась на базі несприятливого 
інституціонального середовища поглиблює його ж несприятливість через 
відсутність інвестиційних ресурсів.  

Поле «Б». Поєднання інвестиційної поведінки фізичних осіб та 
непродуктивного підприємництва юридичними особами на спільній території, 
на нашу думку, є мало ймовірним, адже фінансовий ринок є в деякій мірі 
віддзеркаленням реального сектору. Якщо в реальному секторі переважає така 
звана «непродуктивна» поведінка, то така ж схожа поведінка буде і на 
фінансовому ринку. Індивідуальний інвестор, якщо і формує свою дійсно 
інвестиційну поведінку, то пов’язує її не стільки з вітчизняним фінансовим 
ринком, скільки з фінансовим ринком розвинених країн. Тому про перспективи 
економічного зростання та підвищення рівня інвестиційної безпеки не можливо 
говорити. 

Поле «В». Переважання у населення поведінки квазі-інвестора на фоні 
переважання продуктивного підприємництва може говорити про те, що в 
економіці відбувається пожвавлення, яке природньо йде з реального, а не 
фінансового сектору, проте у населення відсутні або знання про альтернативні 
інвестиційні інструменти та уміння їх застосовувати, або відсутня довіра до 
фінансових інституцій через як нерозвиненість фінансового ринку так і через 
відсутність механізму захисту інвестицій. 

Шлях Г-В-А, на нашу думку, є бажаним шляхом змін в поведінці 
індивідуальних інвесторів. Саме такий перехід сприятиме розвитку реального 
сектору, зростання його доходності, що в свою чергу призведе до економічного 
зростання, макроекономічної стабільності, в результаті чого знизиться 
доходність короткострокових інвестиційних інструментів і підвищиться 
привабливість довгострокових. 

Висновки з даного дослідження і перспективи подальших розвідок у 
даному напрямі. Неабияке значення в механізмі забезпечення високого рівня 
інвестиційної безпеки держави несе як дійсно інвестиційна поведінка 
«донорів», так і добросовісна поведінка інвесторів – реципієнтів. Саме правила 
гри, тобто загалом умови інституційного середовища створюють передумови 
вибору для юридичних осіб яким підприємництвом (куди, скільки і як 
інвестувати): продуктивним чи непродуктивним вигідніше займатися у 
відповідний час та відповідному місці та для фізичних осіб чи бути інвестором 
або квазі-інвестором.  

Таким чином, інвестиційна безпека серед всього іншого зумовлюється 
структурою і домінуванням на вітчизняному ринку тих чи інших мотивів 
інвестування та добросовісністю поведінки інвестора. 
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МЕТОДОЛОГО-ПРАКТИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ РОЗВИТКУ УКРАЇНСЬКОЇ 

ІННОВАЦІЙНО-ІНФОРМАЦІЙНО-ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ЕКОНОМІЧНОЇ 
МОДЕЛІ 

 
МЕТОДОЛОГО-ПРАКТИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ РАЗВИТИЯ 

УКРАИНСКОЙ ИННОВАЦИОННО-ИНФОРМАЦИОННО-
ИНВЕСТИЦИОННОЙ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ МОДЕЛИ 

 
METHODOLOGI-PRACTICAL RECOMMENDATIONS FOR THE 
DEVELOPMENT OF UKRAINIAN INNOVATIVE-INFORMATION-

INVESTMENT ECONOMIC MODEL 
 
Представлено методолого-практичні рекомендації програмування розвитку 

української економіки. Сформульовано економічні блоки та заходи, а також представлено 
схематичний алгоритм комплексної програми інноваційно-інформаційно-інвестиційного 
розвитку української економічної моделі суспільної економіки. 

   Ключові слова: методолого-практичні рекомендації, програмування розвитку, 
економічні блоки, економічні заходи, комплексна програма, інноваційно-інформаційно-
інвестиційний розвиток, українська економічна модель, суспільна економіка.   

 

Представлено методолого-практические рекомендации программирования развития 
украинской экономики. Сформулированы экономические блоки и мероприятия, а также 
представлено схематический алгоритм комплексной программы инновационно-
информационно-инвестиционного развития украинской экономической модели социальной 
экономики.  

Ключевые слова: методолого-практические рекомендации, программирование 
развития, экономические блоки, экономические меры, комплексная программа, 
инновационно-информационно-инвестиционное развитие, украинская экономическая модель, 
общественная экономика. 

 

Presented methodological-practical advice the programming of development of the 
Ukrainian economy. Formulated economic units and activities, as well presented as a schematic 
algorithm of the integrated programme of innovative-information-investment development of the 
Ukrainian economic model of the social economy.  
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Вступ. Постановка проблеми та її зв’язок з теоретичними та 
практичними завданнями. Українська економіка, починаючи від 1991 року, 
постійно падає, падає і падає. Усі макроекономічні показники у динаміці 
свідчать про «українську економічну трагедію». Причини такого нещадного 
падіння різні. Влада всіляким маніпулятивними методами намагається 
продовжувати ці солодкі обіцянки про зростання і т.д. Але насправді ситуація 
потребує серйозного втручання у прикладну економіку. Дана тема дослідження, 
в основному, носить прикладний характер, а отже має методолого-практичне 
значення щодо вирівнювання «трагічної економічної ситуації» в Україні та 
перспектив розвитку української економіки.  

Проблема тісно зв’язана з багатьма написаними урядами, але досі 
невирішеними державними стратегіями розвитку економіки України.  

Невирішені раніше частини загальної проблеми. Небажання 
українських урядів вирішувати власні написані державні стратегії розвитку 
економіки україни. Відсутність чітко сформульованої комплексної програми 
інноваційно-інформаційно-інвестиційного розвитку української економічної 
моделі суспільної економіки. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Дане дослідження виконано як 
авторська ідея, а також із застосуванням аналізу ряду досліджень і публікацій 
інших авторів – використаних літературних та інших інформаційних джерел [1-
21]. 

 Мета дослідження. Сформулювати економічні блоки та заходи 
комплексної програми інноваційно-інформаційно-інвестиційного розвитку 
української економічної моделі суспільної економіки, а також представити її 
схематичний алгоритм. 

Основна частина. Комплексну програму слід формувати за двома 
блоками: перший - посилення мотивації університетської і академічної науки; 
другий - якісний рівень відносин у системі «Наука ↔ Влада ↔ Економіка» 
(див. рис. 1). Блок посилення мотивації університетської і академічної науки 
передбачає такі ключові заходи:   

 підготовка кваліфікованих наукових кадрів та фахівців за напрямом 
бізнес-адміністрування;  

 пріоритетні кластери: 1) на стику декількох технологій; 2) 
інноваційний ланцюжок від фундаментальних досліджень до нових готових 
продуктів; 3) біотехнології;  

 розробка і поширення інноваційно-інформаційно-інвестиційних 
технологій у внутрішньому та зовнішньому економічних середовищах, 
організація інформаційного забезпечення інновацій; 

 внутрішні та зовнішні інвестиції, національні та іноземні бізнес-
партнери; 

 розробка галузевих інноваційно-інформаційно-інвестиційних 
стратегій розвитку; 
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 формування господарської інфраструктури як базова умова 
постійного розвитку галузі; 

 виділення пріоритетних галузей реалізації програми розвитку: 
електроніка; сільське господарство; медицина; хімічна галузь; металургія; 
енергетика; біотехнології; дорожнє будівництво. 

 

 
Рис. 1. Схематичний алгоритм комплексної програми інноваційно-

інформаційно-інвестиційного розвитку української економічної моделі 
суспільної економіки (схему складено особисто автором) 

 

Блок якісний рівень відносин у системі «Наука ↔ Влада ↔ Економіка» 
передбачає такі ключові заходи:  

 заохочення інноваційно-інформаційно-інвестиційного розвитку 
підприємств малого та середнього бізнесу; 

 податкова політика нерозривна з мотивацією реалізації 
інноваційно-інформаційно-інвестиційної політики; 

 нанотехнології як інструмент інноваційно-інформаційно-
інвестиційної економічної політики уряду; 

 механізми управління і контролю у системах «Влада ↔ 
Громадськість» та «Ліцензійний виробник ↔ Споживач», всестороннє 
інформування громадськості; 

 прозорість і адекватність бюджетної політики та руху фінансів 
корпоративних структур; 

 використання економічних важелів реалізації програми розвитку; 
 міжгалузеве співробітництво; 
 урядова координація взаємодії юридичних і фізичних осіб, 

резидентів та нерезидентів;  
 публічне адміністрування програм розвитку; 
 охорона довкілля і здоров’я споживачів. 
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Підготовка кваліфікованих наукових кадрів та фахівців за напрямом 
бізнес-адміністрування. Згідно з результатами міжнародних аналітичних 
досліджень, зокрема в ЄС, кількість випускників ВНЗ за напрямами «наука» та 
«інженерія» відбиває дві тенденції майбутньої «економіки, що ґрунтується на 
знаннях», а саме: погіршення (поліпшення) якості системи вищої освіти та 
збільшення (зменшення) людських ресурсів вищої кваліфікації в економіці 
країни. За цими індикаторами Україна ще перебуває серед країн-нових членів 
ЄС, проте вже поступається першим 15 країнам, особливо за часткою студентів, 
які навчаються за напрямами «наука». Триває зменшення чисельності, отже й 
частки випускників за напрямом «інженерія», що звужує майбутні технологічні 
можливості економічного розвитку. Незначною є питома вага випускників у 
сфері «медичних та сільськогосподарських наук», що загрожує накопиченню 
нерозв’язаних проблем розвитку сфери життєздатності населення. 

Така структура випускників ВНЗ III-IV рівнів акредитації відповідає 
поточним умовам ринку праці в Україні, та свідчить, зокрема, про слабкий 
суспільний інтерес до наукової діяльності. Запровадження останнім часом 
низки державних заходів щодо заохочення молоді до науки, проведення 
відповідної кадрової політики у наукових організаціях мали позитивний ефект 
для більшості наукових напрямів, проте не були комплексними та не 
враховували суспільні інтереси усього загалу науковців. Через це зростала 
загроза вікового розриву кадрового потенціалу науки внаслідок вибуття 
науковців продуктивного віку («активу») до інших сфер діяльності, а також 
їхньої еміграції [1]. 

Успішне проведення науково-технічної та інноваційної політики в 
Україні неможливе без активізації творчої активності та винахідництва, що 
крім того пов’язане з розвитком, як вищої, так і професійної освіти. 
Матеріальна база багатьох вищих навчальних закладів (особливо технічних) на 
сьогоднішній час є застарілою, потребує оновлення. Так само і методи 
навчання. Зруйнована також система галузевих інститутів підвищення 
кваліфікації, у підприємств недостатньо коштів для внутрішньофірмової 
підготовки кадрів, знизилась мотивація до винахідницької діяльності, 
винахідники шукають кращої долі за межами рідної держави. У державі 
фактично законодавчо не закріплені права та пільги винахідника, ученого-
новатора, жодні інші механізми економічної і моральної мотивації та державної 
підтримки винахідництва, що ініціює інноваційні технологічні зміни в 
економіці. 

Тому для розгортання винахідництва та інноваційної творчості в державі 
потрібно підготувати необхідне підґрунтя, створити необхідний кадровий 
потенціал і розвивати його. На основі іноземного досвіду слід розробити і 
запровадити заходи для посилення зацікавленості навчальних закладів, 
викладачів, студентів, усіх верств населення до активізації творчості. 

Протягом багатьох років до вирішення кадрових питань підходили 
однобічно, а саме – в кожному працівникові бачили, перш за все, слухняного 
виконавця, який реалізує вказівки керівника. Сьогодні характер трудової 
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діяльності суттєво змінюється, що ставить підвищені вимоги до формування та 
реалізації кадрової політики в державі [2]. 

Пріоритетні кластери: 1) на стику декількох технологій; 2) 
інноваційний ланцюжок від фундаментальних досліджень до нових готових 
продуктів; 3) біотехнології. «Кластер» - термін має різні значення в економіці 
і різне смислове навантаження в різних куточках Європи. Кластери варіюють 
від невеликих мереж малих, середніх підприємств у обмежених географічних 
зонах до «мега-кластерів» у Данії або Фінляндії, які складають значну частину 
економіки. Кластер - географічна концентрація подібних, суміжних або 
додаткових підприємств з активними каналами для бізнес-транзакцій, 
комунікацій та діалогу, що поділяють спеціалізовану інфраструктуру, робочі 
ринки та послуги і мають спільні можливості або загрози. Кластер - це галузеве, 
територіальне та добровільне об’єднання підприємницьких структур, які тісно 
співпрацюють із науковими (освітніми) установами, громадськими 
організаціями та органами місцевої влади з метою підвищення 
конкурентоздатності власної продукції і сприяння економічному розвитку 
регіону. Кластер - мережа постачальників, виробників, споживачів, елементів 
промислової інфраструктури, дослідницьких інститутів, взаємозалежних у 
процесі створення додаткової вартості.   

Кластер являє собою групу локалізованих взаємозалежних компаній, 
постачальників устаткування, комплектуючих, спеціалізованих послуг, 
інфраструктури, науково-дослідних інститутів, вузів та інших організацій. 
Україна має виокремити характерні економічні властивості кластерів, які 
взаємодоповнюють і посилюють конкурентні переваги один одного. Мова йде 
про запровадження, у першу чергу, кластерів типу «на стику декількох 
технологій»; «інноваційний ланцюжок від фундаментальних досліджень до 
нових готових продуктів»; «біотехнології» [3-7]. 

Розробка і поширення інноваційно-інформаційно-інвестиційних 
технологій у внутрішньому та зовнішньому економічних середовищах. 
Забезпечення інформаційної підтримки інноваційної діяльності охоплює 
наступні базові заходи: 1) створення і поповнення банків даних науково-
технічних результатів і потенційних можливостей виконавців науково-
технічних програм і проектів за пріоритетними напрямами; 2) здійснення 
зв’язку з віддаленими інформаційними центрами і базами даних, у тому числі 
зарубіжними, з використанням українських та іноземних телекомунікаційних 
систем; 3) забезпечення доступу зацікавлених організацій та осіб до 
інформаційних баз даних (ІБД) та інформаційних ресурсів Інтернет в галузі 
інноваційної діяльності; 4) пошук і відбір інноваційних проектів, пропозицій з 
виробництва наукомісткої продукції для організацій і фізичних осіб, 
зацікавлених у їх фінансуванні; 5) створення і поповнення банків даних про 
споживчі властивості товарів провідних фірм і т. п. 

При цьому необхідно забезпечити: 1) можливості для кожного з 
учасників інноваційного процесу отримувати як загальну, так і спеціальну 
(відповідну розв’язуваним їм завданням) інформацію; 2) можливість 
нарощування відомостей про науково-технічні розробки (створення та 
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зберігання історії розробки – від отримання корисної ідеї до здійснення випуску 
нової продукції і сфер її застосування); 3) забезпечення доступу до різних 
джерел інформації, необхідних для прийняття рішення, а за її відсутності – до 
потенційних контрагентів, які можуть мати або підготувати дану інформацію; 
4) наявність відомостей про потенційних партнерів по здійсненню 
інноваційного процесу на всіх етапах його здійснення за основними функціями 
(від інноваційного менеджменту до сприяння використанню нової продукції / 
послуги кінцевим споживачем); 5) виконання деяких «інтелектуальних» 
функцій, тобто за відсутності в базах даних необхідної інформації надавати не 
лише негативну відповідь, а й перелік об’єктів, що частково відповідають 
запитам, інформацію про суб’єктів, які можуть знайти інформацію, та ін. 

Інноваційна діяльність значною мірою пов’язана з високим рівнем 
невизначеності та недостатністю інформації. Хоча у світі створена вже велика 
кількість організацій, діяльність яких переважно спрямована саме на 
інформаційну та організаційну підтримку інноваційної діяльності, обмін 
знаннями та досвідом. Найбільш поширеними з них є: 1) Європейська мережа 
бізнес-інноваційних центрів (EBN); 2) Мережа інноваційних релей-центрів 
(Innovation Relay Centers Network); 3) Мережа «Інноваційні регіони Європи» 
(Innovation Regions in Europe Network); 4) Європейська асоціація трансферу 
технологій, інновацій і промислової інформації (The European Association of 
Technologies, Innovation and Industrial Information); 5) Асоціація Європейських 
професіоналів трансферу науки й технологій (Association of European 
Science & Technology Transfer Professionals – ASTP); 6)  Міжнародний центр 
наукової й технічної інформації (МЦНТІ); 7) Міжнародний інноваційний центр 
технологічного й гуманітарного співробітництва (МЩТГС); 8) Українська 
асоціація бізнес-інкубаторів і інноваційних центрів (УАБІІЦ) та ін. 

Організація інформаційного забезпечення інновацій. Спеціалісти різних 
країн вважають, що зусилля державних органів управління наукою повинні 
бути зосереджені на таких напрямках: сумісність мереж науково-технічної 
інформації; співробітництво у сфері законодавчого та нормативного 
регулювання функціонування глобальних інформаційних мереж; сумісний, 
узгоджений розвиток інфраструктури наукових мереж; створення міжнародних 
віртуальних дослідницьких центрів, організація доступу до міжнародних 
інформаційних ресурсів, забезпечення можливості дистанційного навчання 
молодих учених із різних країн. 

Створення цілісної системи інформаційного забезпечення інноваційної 
діяльності дозволяє прискорити розвиток інноваційних процесів, залучити 
необхідний обсяг інвестиційних ресурсів, прискорити технологічне оновлення 
основних засобів виробничих підприємств. Основні концепти системної 
організації інформаційного забезпечення інновацій полягають у: єдності цілей 
(доступу до IP); функціональній єдності (формування, оброблення, 
розповсюдження IP); системному управлінні інфопотоками та інноваційними 
ресурсами (кооперація, координація). Поглиблення й урізноманітнення 
комплексу IP і запровадження їх у практику має забезпечити задоволення 
інформаційних потреб громадян, юридичних осіб або держави.  
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Це, у свою чергу, стимулюватиме розвиток різних форм інновацій 
інституціональних елементів інноваційного середовища й інфраструктури через 
трансфер технологій та нововведень, зокрема: діяльність технопарків 
(структурно-функціональне поєднання наукових досліджень, нововведень у 
науково-технологічній сфері); розвиток інноваційних структур (об’єднань, 
асоціацій, маркетингових, інформаційно-комунікаційних, юридичних, освітніх 
тощо); взаємозбагачення та вплив регіональних наук, технополісів, міст 
високих технологій та інших; патентно-ліцензійна дія стримуючими факторами 
розвитку ринку інформаційно- комунікаційних послуг є: відсутність 
національної системи індикаторів оцінювання процесів розвитку інформаційно-
комунікаційної галузі; низький рівень впровадження інновацій у 
підприємствах; нерівномірність забезпечення доступу суб’єктів ринку до 
інформаційно-комунікаційних технологій; нестабільність та 
непередбачуваність державної та законодавчої політики у сфері інноваційного 
бізнесу та інформаційних технологій; відсутність дієвої загальнодержавної 
координації реалізації інноваційних пріоритетів та інформаційного 
забезпечення інноваційних проектів [8].  

Внутрішні та зовнішні інвестиції, національні та іноземні бізнес-
партнери. Економіка України перебуває в складній економічній ситуації, яка 
зберігає тенденції до погіршення внаслідок продовження агресивної політики 
Російської Федерації, окупації Криму і військових операцій на сході України. 
Важливу роль у створенні сприятливих умов для розвитку української 
економіки відіграють іноземні інвестиції. Залучення іноземних інвестицій дає 
змогу країні-реципієнту отримати ряд вигод, основними з яких є поліпшення 
платіжного балансу; трансфер новітніх технологій та ноу-хау; комплексне 
використання ресурсів; розвиток експортного потенціалу і зниження рівня 
залежності від імпорту; досягнення соціально-економічного ефекту 
(підвищення рівня зайнятості, розбудова соціальної інфраструктури тощо). 
Водночас, використання іноземних інвестицій для країни є потенційним 
джерелом загроз, таких як експлуатація сировинних ресурсів та забруднення 
навколишнього природного середовища, підвищення рівня залежності країни 
від іноземного капіталу, зниження рівня конкурентоспроможності вітчизняних 
товаровиробників, трансфер капіталу за кордон. 

За даними Міністерства економічного розвитку і торгівлі України, 
протягом 2015 р. в економіку України надійшло 3,76 млрд дол. прямих 
іноземних інвестицій. Третину з цих коштів вклали у виробничі підприємства, 
трохи менше третини - в установи фінансової та страхової сфери. За даними 
Держстату, за січень-березень 2016 р. Україна освоїла майже 51,2 млрд грн 
міжнародних інвестицій. До десятки основних країн-інвесторів, на які припадає 
83,0 % загального обсягу прямих інвестицій, увійшли Кіпр (11,7 млрд дол.), 
Нідерланди (5,6 млрд дол.), Німеччина (5,4 млрд дол.), Росія (3,3 млрд дол.), 
Австрія (2,4 млрд дол.), Велика Британія (1,85 млрд дол.), Віргінські острови 
(1,7 млрд дол.), Франція (1,5 млрд дол.), Швейцарія (1,3 млрд дол.), Італія (972 
млн дол.). 
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Національне законодавство в сфері регулюванні іноземних інвестицій 
декларує захист та сприяння іноземним інвестиціям, встановивши державні 
гарантії захисту іноземних інвестицій, звільнення іноземних інвесторів від 
сплати ввізного мита на товари, що ввозяться на митну територію України. 
Проте на факті залучення іноземних інвестицій на проміжку часу від 1991 до 
2017 року залишається невирішеною ключовою проблемою економічної 
реформи в Україні [9]. 

Розробка галузевих інноваційно-інформаційно-інвестиційних 
стратегій розвитку. Вертикаль державного управління в Україні утворена за 
двома принципами з групи організаційних принципів побудови управлінського 
апарату: галузевим; міжгалузевим, чи функціональним. Таким чином 
здійснюється галузеве та міжгалузеве функціональне управління. Галузеве 
управління - це вид державної управлінської діяльності, що полягає в 
управлінні з боку уповноваженого центрального органу виконавчої влади 
системою організаційно йому підлеглих однотипних підприємств, що 
утворюють галузь у соціально-господарському комплексі держави. Так, 
підприємства, установи, організації транспорту (залізничного, водного, 
повітряного та ін.) поєднуються в систему, якою керує Міністерство транспорту 
та зв'язку України, й утворюють окрему галузь у соціально-господарському 
комплексі держави.  

Діяльність галузевих органів управління регламентована нормативними 
актами, що, по-перше, призначені безпосередньо для цієї галузі та відповідного 
органу управління, по-друге, для галузевого управління в цілому. Такі органи 
відповідно до своєї компетенції повинні займатися питаннями стратегії 
розвитку галузі, створювати умови для її успішного функціонування. Зокрема 
до них належать такі: забезпечення реалізації державної політики в межах 
галузі; виконання програми Кабінету Міністрів України в межах галузі; 
вироблення і проведення в життя ефективної структурної інвестиційної 
політики; виявлення перспектив і найважливіших напрямів науково-технічного 
розвитку; забезпечення ефективної реалізації галузевих програм; розробка і 
вжиття заходів раціонального природокористування; підготовка необхідних 
галузі кадрів тощо. 

Розробка галузевих інноваційно-інформаційно-інвестиційних стратегій 
розвитку - це основа сучасної державної промислової політики, цілісна система 
заходів, інвестиційно-структурних перетворень, що підкріплюються 
відповідними механізмами реалізації (стимулювання, регулювання та контролю 
через відповідні інститути держави та ринку), спрямованими на розв’язання 
стратегічних і тактичних завдань розвитку реального сектора: зростання 
виробництва, підвищення конкурентоспроможності національної економіки та 
окремих галузей. Об’єктом промислової політики виступає весь індустріальний 
комплекс країни як єдиний організм. Цілі промислової політики: підтримка 
галузей індустрії, які забезпечують майбутнє економічне зростання; 
модернізація традиційних галузей; досягнення соціальної прийнятності 
економічних процесів у депресивних, неперспективних галузях [10-11]. 
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Формування господарської інфраструктури як базова умова 
постійного розвитку галузі. Господарська або виробнича інфраструктура – це 
складна динамічна, багатогалузева відкрита імовірнісна економічна система, 
яка відображує інтеграційні аспекти трансформаційних перетворень 
регіонального господарського комплексу. Принциповою умовою розвитку 
господарської інфраструктури виступає раціональне розподілення 
функціональних, фінансових, територіальних повноважень між регіональними і 
центральними органами управліннями. Якщо розглядати господарську 
інфраструктуру регіону з позиції прямого пливу держави на її розвиток, то це 
відображається через делегування повноважень щодо функціонально-цільового 
підходу. Непрямий вплив держави на розвиток господарської інфраструктури 
здійснюється за допомогою прийняття спеціальних законодавчих актів, надання 
певних пільг у тому числі за рахунок звільнення від оподаткування (податкові 
канікули, розстрочення податкового зобов’язання) та отримання субсидій і 
преференцій.  

Визначаючи господарську інфраструктуру як систему, слід назвати 
головні елементами, що будуть характеризують її, а саме:  

 подільність, тобто здатність забезпечувати виокремлення елементів 
і підсистем, через виявлення та встановлення їх зв’язку з іншими елементами і 
системами, що є важливим при прийнятті управлінських рішень; адаптивність, 
що характеризується можливістю пристосування до різних умов 
функціонування;  

 мобільність, яка дозволяє концентруватися та переміщуватися у 
необхідних поєднаннях з метою раціоналізації функціонування за конкретних 
умов; гнучкість, яка дозволяє адаптуватися до нововведень з врахуванням 
відповідних відхилень без порушення цілісності системи;  

 емерджентність, тобто набуття нових додаткових якостей, які були 
відсутні в елементах системою; кібернетичність, що визначає загальні 
закономірності управління і взаємозв'язку в утвореній системі.  

Також система господарської інфраструктури має суб’єкт і об’єкт 
управління, мету функціонування, а також входи та виходи. Виходячи з цього 
господарська інфраструктура, як система, може вважатися самокерованою, 
механізм функціонування якої базується на забезпеченні балансу обміну в 
середині системи. Фундаментальними принципами функціонування системи 
виробничої інфраструктури є:  

 функціонально-системний, передбачає визначення 
системоутворюючого фактора через кінцевий результат;  

 статистичний, що формується на підставі концепції фактора 
масовості спостережень і стану системи;  

 імітаційний, який дозволяє структурувати систему у вигляді моделі 
і описати її зміни в залежності від впливу різних факторів;  

 моделюючий, який ґрунтується на економіко-математичному 
моделюванні і застосуванні сучасних технологій обробки інформації;  
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 психологічний, що відображує вплив стану робітника на прийняття 
рішень; економічний, що базується на прогнозуванні результативності 
показників діяльності системи в залежності від різних факторів впливу [12]. 

Виділення пріоритетних галузей реалізації програми розвитку. У 
розробленій сучасною українською владою «Стратегії розвитку 
високотехнологічних галузей до 2025 року» основними високотехнологічними 
галузями для України визначено: 1) розвиток інформаційно-комунікаційних 
технологій; 2) застосування інформаційно-комунікаційних технологій в АПК, 
енергетиці, транспорті та промисловості; 3) високотехнологічне 
машинобудування; 4) створення нових матеріалів; 5) розвиток фармацевтичної 
та біоінженерної галузі. Мета реалізації довгострокової стратегії розвитку 
високотехнологічних виробництв - формування нової моделі економічного 
розвитку - інноваційної економіки, підвищення технологічності, зростання 
конкурентоздатності та підвищення ефективності існуючого виробництва. 

Таблиця 1 
Ключові показники ефективності (очікувані результати) 

 (2015 рік за даними Держстату України) 

№ Показники 2015 
2020 

прогноз 
2025 

прогноз 
1. Наукоємність ВВП, % 0.77 1.5 2.5 
2. Питома вага продукції високотехнологічних 

галузей у ВВП, % 
6 11 14 

3. Питома вага високотехнологічної продукції в 
обсязі експорту товарів і послуг,% 

5,5 9,0 15,0 

4. Середня зношеність основних засобів реального 
сектору, % 

75 60,0 50,0 

5. Наукоємність ВВП, % - 6,5 9 
6. Питома вага продукції високотехнологічних 

галузей в ВВП, % 
100 120 150 

  
Примітка: показники 2020, 2025 року приведені на основі стратегії розвитку 

високотехнологічних галузей до 2025 року. 
 

В  рамках якої внаслідок розробки та реалізації заходів державної 
політики будуть закладені передумови для: суттєвого і постійного зростання 
рівня інноваційності економіки та її наукоємність; зростання 
конкурентоздатності економіки; системного поєднання науки з виробництвом; 
оперативного впровадження, використання та комерціалізацію результатів 
наукової діяльності; скорочення технологічного відставання від розвинених 
країн; підвищення технологічності, підвищення ефективності існуючого 
виробництва. 

Досягнення мети реалізації програми розвитку можливе завдяки: 
формуванню сприятливих умов за допомогою впровадження організаційно-
економічних інструментів фінансово-бюджетної, податкової, грошово-
кредитної, зовнішньоекономічної, регіональної політики щодо державної 
підтримки високотехнологічних галузей та підприємств,  спроможних 
виробляти наукоємну продукцію з високим вмістом доданої вартості, 
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створенню відповідного інвестиційного клімату, забезпеченню скорочення  
технологічного відставання України від країн-технологічних лідерів, що є 
необхідним для її інтеграції в глобальний економічний простір на паритетних 
засадах. У табл. 1 приведено показники ефективності (очікувані результати) 
реалізації запропонованих стратегічних складових.  

 
Рис. 2. Витрати на НДДКР (% від ВВП) за даними Держстату України та 

Євростату 

 
Рис. 3. Динаміка нищівного зменшення кількості науковців в Україні  

за даними Держстату України 
 

Наміри благі, але результати «фактичного державотворення» показують 
нищівне знищення української економіки і суспільства. Жахливу 
проблематичніть реалізації програми розвитку можна побачити лише на двох 
проілюстрованих рисунках 2-3: витрати на НДДКР (% від ВВП) за даними 
Держстату України та Євростату; динаміка нищівного зменшення кількості 
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науковців в Україні за даними Держстату України. Жахливим є те, що ці 
негативні тенденції насправді ніхто, або не думає, або не знає як, зупиняти… 

Заохочення інноваційно-інформаційно-інвестиційного розвитку 
підприємств малого та середнього бізнесу. Серед пріоритетних напрямів 
сприяння розвитку малого бізнесу в міжнародній практиці є стимулювання 
інновацій та впровадження науково-технічних досягнень. Однією з 
найважливіших для малого підприємництва у сфері інноваційної діяльності є 
програма підтримки інвестиційних компаній малого бізнесу (SBIC), яка 
функціонує в США ще з 1958 року. В межах програми держава надає цим 
компаніям засоби як доповнення до акумульованого приватного капіталу (в 
співвідношенні 1:3 якщо приватний капітал становить менше 15 млн дол. США 
чи 1:2 при перевищенні цього порогу). При цьому держава діє як партнер, що 
володіє привілейованими  акціями, і в перспективі розраховує на частку 
прибутку таких компаній. Іншою формою сприяння розвитку фінансування 
венчурних інвестиційних проектів малого підприємництва є різні схеми 
державних гарантій інвестицій на випадок невдалого завершення проектів. 
Відповідна Програма гарантованих позик, що здійснюється Адміністрацією в 
справах малого бізнесу США, розповсюджується на 75 % суми займу на 
створення нових фірм і розвиток малих підприємств з високим потенціалом 
зростання. У 1990-х роках накопичений у США досвід був використаний і в 
інших країнах: за фінансової підтримки ЄС у 1994 році було створено 
Європейський інвестиційний фонд, який вкладав кошти в акції малих і середніх 
підприємств з високим потенціалом зростання.  

З 1995 року аналогічна SBIC схема з’явилася в Німеччині. В другій 
половині 1990-х років уряди практично всіх західноєвропейських країн 
прийняли на законодавчому рівні Програми стимулювання  інноваційної 
діяльності. У 1999 році уряд Франції прийняв закон про інновації, в якому, в 
тому числі, було передбачено розширення мобільності наукового персоналу 
державних дослідницьких центрів та надання їм більшої свободи в організації 
власних компаній і надання консультацій підприємствам промисловості; 
посилення зв’язків між університетами та суб’єктами реального сектору 
економіки з метою створення малого інноваційного бізнесу та інше. До 
законодавчих ініціатив Великобританії належать «Схема венчурного капіталу» 
і «Схема розвитку бізнесу», які містять заходи щодо стимулювання залучення 
коштів суспільного накопичення і приватних заощаджень в інвестування 
малого інноваційного бізнесу [13]. 

Податкова політика нерозривна з мотивацією реалізації інноваційно-
інформаційно-інвестиційної політики. Розглянемо інструменти податкового 
стимулювання інноваційної діяльності на прикладі окремих країн.  

Податкові канікули. 1. Звільнення від оподаткування на певний період 
прибутку, отриманого від реалізації інноваційних процесів. 2. Звільнення від 
оподаткування на певний період прибутку, отриманого інноваційним 
підприємством - Франція, Угорщина, Македонія. 
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Зменшення ставок податку на прибуток. 1. Зменшення ставок 
оподаткування інноваційних організацій. 2. Зменшення ставок оподаткування 
прибутку від реалізації інноваційного проекту - Франція, Греція, Туреччина. 

Прискорена амортизація. Підвищені норми або скорочений період 
амортизації дозволяють використовувати в новому податковому періоді такі 
основні фонди нарахування суми амортизації, що зменшує податкову базу - 
Бельгія, Фінляндія, Данія, Нідерланди, Люксембург, Португалія 

Інвестиційна податкова знижка. Зменшення податкової бази на суму 
інноваційних витрат капітального характеру - Австрія, Великобританія, 
Нідерланди, США. 

Податковий кредит. Об’ємний: сума податку на прибуток зменшується 
на частку загальної суми інноваційних витрат. Прирісний: сума податкових 
зобов’язань зменшується на певну частину перевищення інноваційних витрат у 
звітному податковому періоді порівняно з попереднім - США, Франція, Канада, 
Туреччина, Словаччина Люксембург, Іспанія, Ірландія. 

Котрийсь із цих інструментів або комплекс із де-кількох може бути 
застосованим в українській бізнес-системі, яка ще не сформована, і яку слід 
нарешті формувати [14]. 

Нанотехнології як інструмент інноваційно-інформаційно-
інвестиційної економічної політики уряду. Нанотехнології є однією із 
провідних сфер новітніх технологій, кількість інвестицій в яку збільшується із 
року в рік, на фоні зменшення обсягу інвестицій в інших сферах. 
Консультативна Рада з проблем науки і технології при Президенті 
США («PRESIDENT'S Council of Advisors on Science and Technology») 
підготувала доповідь, у якій аналізується нинішній рівень розвитку 
нанотехнологій в США та в інших наукопродуктивних країнах і оцінюються 
перспективи подальшого прогресу в цій новітній сфері наукових досліджень та 
технологічних розробок.  

У доповіді підкреслюється, що на початку XXI cтоліття, Сполучені 
Штати є світовим лідером у області нанотехнологій. На частку США припадає 
чверть світових інвестицій у цю сферу і не менше половини статей по 
нанотехнологіях, оприлюднених у найавторитетніших професійних 
журналах. Америка також лідирує за кількістю патентів, які присуджуються за 
нанотехнологічні розробки. У цілому, американські фахівці, тримають дві 
третини таких патентів, виданих останніми роками. У одному тільки 2003 році 
учені й інженери із США одержали близько 1 тис. 
нанотехнологічних патентів (свіжіших даних поки що немає).  

Автори доповіді попереджають, що конкуренція у сфері нанотехнологій 
останніми роками загострилася і, безумовно, посилюватиметься і в 
осяжному майбутньому. Країни Євросоюзу, Японія і Китай у 2000 роках, 
щорічно виділяють на ці програми зі своїх бюджетів, приблизно по $900 млн, 
що ненабагато менше американських федеральних витрат. Для порівняння, за 
даними організації Національна Ініціатива в області нанотехнології США 
(«NATIONAL Nanotechnology Initiative»), 2002 року, витрати всіх держав світу 
на цю мету, не перевищували $2 млрд. Сумарний рівень інвестицій приватних 
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корпорацій з інших країн на розвиток нанотехнологій, 2002 року, вже дещо 
перевищує аналогічні витрати американських компаній. У 
грудні 2003 року Конгрес США прийняв особливий закон «Нанотехнологічні 
Дослідження і Розробки 21 сторіччя» («21st Century Nanotechnology Research 
and Development Act»), яким передбачалося збільшення асигнувань на подібні 
проекти. У 2004 році з федерального бюджету США на розвиток 
нанотехнологій було виділено близько $1 млрд. 240 млн. (для порівняння, 
в 2001 році - $464 млн). Ці дослідження також активно фінансуються за 
рахунок бюджетів окремих штатів, які в цілому направили на ці цілі порядку 
$400 млн. Ще більше коштів витрачає американський бізнес - майже $2 млрд. 
П'ята частина цієї суми припадає на біотехнологічні фірми, стільки ж - на 
електронні, 18 % - на хімічну промисловість, по 8 % - на аерокосмічну 
індустрію і енергетику. 

У сфері екології нанотехнології здатні також стабілізувати екологічну 
обстановку. Нові види промисловості не вироблятимуть відходів, що 
отруюють планету, а нанороботи зможуть знищувати наслідки старих 
забруднень. Крім того, нанотехнології нині використовуються для фільтрації 
води і інших рідин. 

В сфері сільського господарства нанотехнології здатні 
здійснити революцію в сільському господарстві. Молекулярні роботи можуть 
виробляти їжу, замінивши сільськогосподарські рослини і тварин. Наприклад, 
теоретично можливо виробляти молоко прямо з трави, минаючи проміжну 
ланку - корову. І т.д.[15]. 

Механізми управління і контролю у системах «Влада ↔ 
Громадськість» та «Ліцензійний виробник ↔ Споживач». Всестороннє 
інформування громадськості. Принцип розкриття інформації про корпорації 
має на увазі доведення до зацікавлених осіб інформації у відношенні 
фінансового стану корпорації, прийнятих вищим менеджментом корпорації 
рішень і здійснюваних заходів. Для дотримання цього принципу вищому 
менеджментові доцільно організувати і забезпечити контроль за здійсненням 
публічного розкриття інформації з наступних основних напрямків: структура 
ради директорів (склад і професійна кваліфікація членів ради, комітети); 
структура менеджменту корпорації (обов’язки, кваліфікація і досвід роботи); 
організаційна структура управління корпорації, включаючи і її відособлені 
структурні підрозділи; інформація про використовувану в корпорації систему 
матеріального заохочення (політика в області оплати праці, винагороди вищого 
керівництва, премії, права на придбання акцій); дивідендна політика 
корпорації; характер і обсяг операцій з афілійованими особами і зацікавленими 
сторонами, тобто структурами, здатними контролювати або істотно впливати 
на діяльність корпорації. Відповідно до рекомендацій Комітету з міжнародних 
стандартів бухгалтерського обліку, розкриття інформації у відношенні 
зв’язаних з корпорацією сторін повинне включати: а) характер відносин у 
випадку наявності контролю, навіть якщо між корпорацією і зацікавленими 
сторонами не проводилося угод; б) характер і розмір угод зі зв’язаними 
сторонами, згрупованими відповідним чином. 
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Розкриття інформації вкрай важливо для оцінки діяльності корпорації 
акціонерами, потенційними інвесторами й іншими зацікавленими особами. 
Розкриття інформації про корпорації сприяє залученню капіталу і підтриманню 
довіри до корпорації. Акціонерам і інвесторам потрібна доступна, регулярна і 
надійна інформація, у тому числі з метою контролю за виконавчими органами 
корпорації і винесення компетентних рішень про оцінку їхньої діяльності. З 
іншого боку, вкрай важливо, щоб вимоги по розкриттю інформації не вступали 
в протиріччя з інтересами корпорації і не здійснювалося розкриття 
конфіденційної інформації, тому що це може заподіяти значну шкоду 
корпорації. Однією з умов успішного функціонування корпорації є 
забезпечення економічної безпеки діяльності, головною складовою частиною 
якої є інформаційна безпека. Як відомо, безпека документів, що містять 
конфіденційну інформацію, визначається ступенем їхньої захищеності. 

До конфіденційного відносяться документи, що містять інформацію, що 
їх власник або власники відповідно до законодавства має право віднести до 
комерційної (підприємницької) таємниці, документи і бази даних, що фіксують 
будь-які персональні (особисті) дані, професійну таємницю, технічні і 
технологічні незапатентовані інновації. Однак будь-яке обмеження в розкритті 
інформації повинне бути строго регламентовано. 

Метою розкриття інформації про корпорації є повідомлення цієї 
інформації до всіх зацікавлених у її одержанні осіб в обсязі, необхідному для 
ухвалення зваженого рішення про участь у корпорації або здійснення інших 
дій, здатних уплинути на фінансово-господарську діяльність корпорації. До 
зацікавлених осіб варто відносити ділових партнерів корпорації, конкурентів, 
споживачів, постачальників, державні органи, органи місцевого 
самоврядування. 

Не слід забувати, що влада корпорацій бере приклад від влади державної. 
Тому, якщо державна влада вибудовується за правилами, принципами і 
законами, то і влада корпорацій буде вибудовуватися наступним чином. Якщо 
немає такого явища на рівні державної влади, то його не слід очікувати на рівні 
влади корпорацій [16]. 

Прозорість і адекватність бюджетної політики та руху фінансів 
корпоративних структур. Дослідження форм реалізації принципу публічності 
у сфері управління фінансами держави дає підстави для визначення таких 
положень. Перше. Знання і застосування при прийнятті управлінських рішень 
принципу публічності забезпечує оздоровлення економіки, утвердження 
соціальних гарантій громадян та формування демократичної держави.  Друге. 
Форми реалізації принципу публічності є певними обмеженнями в діяльності 
органів публічної влади.  

Демократичні країни світу застосовують процесуальні та змістовні 
обмеження в діяльності органів влади. Такі обмеження, на думку Дж.М. 
Б’юкенена, справді діють, зменшуючи, можливо, дуже суттєво, ступінь, 
масштаб і розмір потенційної політичної дискримінації і, внаслідок цього, 
марнування суспільних ресурсів, яке втілюється в інвестування в пошук ренти  
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Група головних обмежень дій держави в Україні вже визначена - на 
користь демократичної держави з її стандартними інституціями, але їх 
недієвість відображається на неефективності великої частини публічних 
грошових коштів.  Питання формування системи громадського контролю є 
чинниками розвитку демократичної, соціальної держави, необхідним є пошук 
нових форм участі громадян в управлінні фінансами. Прозорість і публічність 
діяльності органів влади при управлінні публічними фінансами має стати 
перепоною для корупційних проявів і підґрунтям розвитку нових відносин між 
владою та громадянами. Розвиток демократичної, соціальної держави 
неможливий без формування громадянського суспільства, яке повинно оцінити 
ступінь прозорості при накопиченні, використанні бюджетних коштів та 
адекватність інституціональної системи, а також повинно проводити компанії 
на підтримку реформування управління публічними фінансами [17-18].  

Використання  економічних важелів реалізації програми розвитку. 
Найбільш важливими і провідними механізмами економічної політики є 
бюджетно-фінансові важелі. В Україні сформована законодавчо-нормативна 
база, на якій ґрунтується бюджетна система і міжбюджетні взаємовідносини. 
Верховною Радою України прийнято Закон України «Про бюджетну систему 
України», в якому визначено бюджетний устрій і його принципи, порядок 
складання і контролю за виконанням бюджетів. Міжбюджетні взаємовідносини 
мають ґрунтуватися на довгостроковій стабільності, прозорості, об’єктивності і 
чіткому розмежуванні повноважень і відповідальності. У Конституції України 
(ст. 140) записано, що органами місцевого самоврядування, які представляють 
спільні інтереси територіальних громад міст, сіл і селищ, є обласні та районні 
ради. 

Економічний зв’язок між центром і регіонами здійснюється згідно із 
встановленою єдиною податковою системою, з багаторівневою ієрархічною 
структурою. Місцеві податки покликані надавати можливість регіональним 
органам влади мати власні важелі впливу на соціально-економічну ситуацію 
території. Встановлений порядок формування бюджету на основі 
двоканального принципу покликаний забезпечити цілісність економічного 
простору країни та надати достатню економічну самостійність регіонам. 
Центральний бюджет формує перший фінансовий потік, при цьому розмір 
податкової ставки визначається рішенням парламенту. Регіональні органи 
влади, залежно від своїх можливостей та наявних ресурсів, формують другий 
фінансовий потік і визначають ставку для регіонального бюджету (з 
урахуванням встановлених обмежень чи верхньої границі). 

Така система має сприяти встановленню тісних взаємозв’язків між 
центром і регіонами. Вона покликана допомагати вирішувати важливі 
регіональні проблеми економічного, соціального, екологічного характеру.  
Головний принцип побудови системи бюджетно-фінансових відносин полягає в 
тому, що будь-яка економічна структура повинна в першу чергу забезпечити 
наповнення бюджету власного рівня. Водночас здійснюється відповідний 
перерозподіл коштів з метою соціально-економічного вирівнювання регіонів, 
оскільки досягти повної рівності регіонів практично неможливо, адже всі вони 
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відрізняються між собою за економічним і природно-ресурсним потенціалом, 
людськими ресурсами, розташуванням самих регіонів на території країни. 
Процес розподілу і перерозподілу бюджетних ресурсів є необхідним, оскільки 
він направлений забезпечувати єдність держави, а також нормальні умови 
перебігу відтворювальних процесів на різних територіях [19]. 

Міжгалузеве співробітництво. Міжгалузеве, або функціональне 
співробітництво, це управлінська діяльність, що полягає в керуванні з боку 
уповноваженого органу виконавчої влади однією (чи кількома) функцією 
держави стосовно будь-яких підприємств, установ, організацій незалежно від їх 
галузевої належності чи форми власності. Запропоноване визначення містить 
головну особливість органу міжгалузевого управління. Такий орган має владні 
повноваження стосовно об’єктів, що організаційно йому не підлеглі та 
незалежні від нього. Тому такі повноваження називаються міжгалузевими 
(надвідомчими чи міжвідомчими), вид управління - міжгалузевим 
(функціональними), а органи, яким таке управління доручене - органами 
міжгалузевого чи функціонального управління. 

Головне призначення міжгалузевого управління - це забезпечення 
погодженого функціонування і розвитку всіх галузей і ланок соціально-
господарського комплексу шляхом постійної та цілеспрямованої роботи з 
вирішення міжвідомчих проблем. Враховуючи це, органи міжгалузевого 
управління мають: визначити основні напрями погодженого розвитку галузевих 
систем і гарантувати їх реалізацію; забезпечувати однакове, таке, що відповідає 
загальнодержавним інтересам, вирішення питань практичного керівництва 
господарським, соціально-культурним та адміністративно-політичним 
будівництвом [10]. 

Урядова координація взаємодії юридичних і фізичних осіб, резидентів 
та нерезидентів. Координація взаємодії юридичних і фізичних осіб, 
резидентів та нерезидентів є складним і досконало невизначеним процесом. 
Різне тлумачення термінів «резидент» і «нерезидент» викликано тим, що в 
законодавстві інших країн, а також в деяких міжнародних договорах України ці 
поняття трактуються по-різному. Так, згідно з Угодою між Україною і 
Федеральною Республікою Німеччиною «Про уникнення подвійного 
оподаткування...», ратифікованому Законом України №449/95-ВР від 22.11.1995 
р., резидентом однієї договірної Держави позначається будь-яка особа, яка 
згідно законодавству цієї країни підлягає оподаткуванню в ній.  

В разі, якщо фізична особа по положеннях цього договору є резидентом 
обох договірних держав, його статус визначається відповідно до таких правил: 
громадянин є резидентом тієї держави, де у нього є постійне житло. Якщо він 
має постійне житло в обох країнах, то є резидентом тієї, де у нього тісніші 
особисті і економічні зв’язки (центр життєвих інтересів). Якщо держава, в якій 
громадянин має центр життєвих інтересів, не може бути визначена або він не 
має постійного житла, ні в одній з країн, то він є резидентом тієї держави, де 
зазвичай проживає. Є в системі понять «резидента-нерезидента» парадокси, які 
стосуються цивільно-майнових відносин.  
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В українському законодавстві «Резиденти - це: фізичні особи (громадяни 
України, іноземні громадяни, особи без громадянства), що постійно 
проживають на території України, у тому числі і ті, які тимчасово перебувають 
за кордоном; юридичні особи, які знаходяться на території України і 
здійснюють свою діяльність на підставі нашого законодавства».  

Нерезиденти - це: фізичні особи (іноземні громадяни, громадяни України, 
особи без громадянства), що постійно проживають за межами України, у тому 
числі і ті, які тимчасово перебувають на території України; юридичні особи, які 
знаходяться за межами України, створені і діють відповідно до законодавства 
іноземної держави. Правовий статус громадян України за кордоном 
визначається: 1) законодавством держави їх перебування; 2) законодавством 
України; 3) нормами міжнародних угод; 4) загальними та спеціальними 
принципами міжнародного права; 5) міжнародними звичаями. Громадянам 
України за кордоном державою їх перебування надається певний обсяг прав 
відповідно до їхніх законодавства та міжнародних договорів.  

Так, у правах та обов’язках стосовно особистого статусу, майнових 
зобов’язань вони прирівнюються до громадян іноземної держави. Залежно від 
існуючих форм власності в Україні юридичні особи поділяються на: а) 
приватні; б) колективні; в) державні; г) змішані. Стосовно суб’єктного складу 
юридичні особи можуть бути поділені на: а) українські; б) спільні за участю 
іноземного інвестора; в) іноземні; г) міжнародні організації та об’єднання [20]. 
Юридична або фізична особа може перебувати у статусі іноземного агента або  
закордонного представника, представляючи інтереси довірителя за кордоном.  

Публічне адміністрування програм розвитку. Головними завданнями 
«Публічного адміністрування програм розвитку» є: 1) формування національної 
самосвідомості, управлінської, правової культури та етики; 2) сприяння 
розробці та реалізації державних і регіональних стратегій соціально-
економічного розвитку. Однією з найважливіших цінностей, які притаманні, як 
громадянському суспільству, так і державі, є: людина; суспільство; державні 
інтереси; екологія. Основними функціями  публічного адміністрування є: 
планування; організація; мотивація; контроль програм розвитку. Ці функції 
покликані забезпечувати збір і опрацювання релевантної інформації; 
комплексну оцінку здійснення соціальних процесів чи стану керованих 
об’єктів; з’ясування суперечностей; формулювання проблем; виявлення 
тенденцій розвитку; визначення пріоритетів; моделювання плину соціальних 
процесів чи бажаного стану об’єктів управління; вибір взаємно підтримуючих 
перспективних цілей і т.д. 

Охорона довкілля і здоров’я споживачів. Законодавство України 
передбачило це право, як одне з основних конституційних прав людини і 
громадянина. Згідно зі ст. 50 Конституції України, «кожен має право на 
безпечне для життя і здоров’я довкілля та на відшкодування завданої 
порушенням цього права шкоди». Згідно зі ст. 298 Цивільного кодексу України, 
право на безпечне для життя і здоров’я довкілля належить до особистих 
немайнових прав, що забезпечують природне існування фізичної особи. Право 
на безпечне для життя і здоров’я довкілля, як особисте немайнове право, 
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належить кожній фізичній особі і ним вона володіє довіку. Право на безпечне 
для життя і здоров’я довкілля базується на взаємодії людини і навколишнього 
природного середовища.  

Людина може зазнавати негативного впливу від прояву техногенної або 
природної небезпеки, тому вимагає державного захисту. Зміст цього права 
безпосередньо пов’язаний із розумінням і характеристикою безпечного 
довкілля. Юридичними критеріями цього визначення є нормативи екологічної 
безпеки: гранично допустимі концентрації забруднених речовин у 
навколишньому природному середовищі; гранично допустимі рівні 
акустичного, електромагнітного, радіаційного та іншого шкідливого впливу на 
навколишнє природне середовище; гранично допустимий уміст шкідливих 
речовин у продуктах харчування [21]. 

Основні узагальнення і висновки. Для підтвердження трагічності 
існуючої економічної ситуації приведемо свіжі дані міністерства фінансів 
України. На кінець вересня 2017 року сукупний державний (прямий і 
гарантований) борг України виріс на 0,62%, або на 470 млн. $ США у 
порівнянні з попереднім місяцем і досяг 77,03 млрд. $ США. Державний і 
гарантований державою борг на кінець вересня склав 2 043,3 млрд. гривень, або 
77,03 млрд. $ США, проти 1 958,37 млрд. гривень, або 76,56 млрд. $ США, 
місяцем раніше. Загальний розмір прямого державного боргу станом на 30 
вересня склав 1 724,72 млрд. гривень (65,03 млрд. $ США) проти 1 649,05 млрд. 
гривень, або 64,47 млрд. $ США місяцем раніше. При цьому прямий зовнішній 
борг за місяць збільшився на 1,35 млрд. $ США до 38,65 млрд. $ США, тоді як 
прямий внутрішній борг зріс на 4,78 млрд. гривень до 699,72 млрд. гривень 
(26,38 млрд. $ США). Гарантований державою борг на 30 вересня становив 
318,31 млрд. гривень, або 12 млрд. $ США [22].  

Цей борг слід розділити 50 на 50 між українськими олігархами та 
українськими президентами та прем’єр-міністрами, які були і знаходяться при 
владі. Скликати «борговий олігархічно-урядово-президентський форум» з 
участю усіх причетних і хай згадують коли кому і скільки роздали та 
вирішують проблему погашення боргів, які натворили. Прості українці до цього 
боргу точно не мають ніякого відношення. 

Тривалі, з 1991 року, неефективні політико-економічні умови 
перетворення українського суспільства, відсутність дієвої програми розвитку 
економіки, недієздатні та злодійкуваті державні поводирі без стратегічного 
мислення, тривала фінансова криза існуючих інституціональних структур 
вітчизняної науки (у межах яких поки не вдається організувати повноцінний 
НД і ДК процес та забезпечити ефективну мотивацію до наукової праці) 
спричинили поширення негативних явищ – «знищення української науки» та 
сумісництва в науці, в результаті жахливий занепад економіки. Загальна 
кількість сумісників досягла 57,2 тис. осіб, або третини від наявного штатного 
персоналу наукових організацій країни, найбільш властиве це явище для 
докторів та кандидатів наук. В Україні дуже низькі витрати на НДДКР (% від 
ВВП), а динаміка зменшення кількості науковців в Україні є нищівною. 
Кількість науковців в Україні становила – 313079 осіб за даними 1990 року,  а 
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за даними 2013 року 77853 осіб. Ці цифри Держстату жахливі, у них навіть 
неможливо повірити, може це неправда? 

 У результаті ми отримали постійний спад економіки та величезні борги. 
Тому головною метою сучасної державної кадрової політики має стати:  

по-перше, повернути науку в українську державу; 
по-друге, забезпечити реальний дієвий, а не фальшивий і цинічний, 

конкурсний відбір кадрів на усіх рівнях і в усіх інституціях держави; 
по-третє, забезпечити високий професіоналізм управлінського процесу на 

всіх ділянках трудової діяльності за рахунок реально фахових й добросовісних 
працівників, які реально здатні забезпечити відродження України; 

по-четверте, пора відмовитися від шкідливих родинно-кумівських 
традицій у науці, економіці, державі. 

Розроблена комплексна програма передбачає формування двох блоків: 
перший - посилення мотивації університетської і академічної науки; другий - 
якісний рівень відносин у системі «Наука ↔ Влада ↔ Економіка». Без 
розуміння цих блоків, без розуміння передбачених економічних заходів, які 
покликані реалізувати взаємодію цих блоків, а отже забезпечити 
започаткування процесу позитивних змін в українській економіці, цю програму 
не сформувати і не реалізувати. Представлені тут методолого-практичні 
рекомендації програмування розвитку української економіки автор не вважає 
остаточною панацеєю, тому закликає науковців і урядовців до їх обговорення і 
удосконалення. 
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ВИЗНАЧЕННЯ РИЗИКІВ ТА ЇХ ВПЛИВ НА ДІЯЛЬНІСТЬ 

ПІДПРИЄМСТВ 
 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ РИСКОВ И ИХ ВЛИЯНИЕ НА ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
ПРЕДПРИЯТИЙ 

 
DETERMINATION OF RISKS AND THEIR EFFECT ON BUSINESS 

ACTIVITIES OF ENTERPRISES 
 

Розглянути питання походження, визначення ризиків, проведено моніторинг підходів 
до класифікації ризиків. Обґрунтовано вплив ризиків та загальну управлінську діяльність 
підприємств та її окремих складових. Визначено основні підходи до впливу факторів ризику 
на діяльність підприємств в сучасних умовах. Розроблені пропозиції по необхідності 
вдосконалення системи класифікації ризиків та ступеня їх впливу на загальну діяльність 
підприємств.  

Ключові слова: ризики, підприємства, управління, види ризиків  
 

Рассмотреть вопрос происхождения, определения рисков, проведен мониторинг 
подходов к классификации рисков. Обосновано влияние рисков на общую управленческую 
деятельность предприятий и ее отдельных составляющих. Определены основные подходы к 
воздействию факторов риска на деятельность предприятий в современных условиях. 
Разработанны предложения по необходимости совершенствования системы 
классификации рисков и степени их влияния на общую деятельность предприятий. 

Ключевые слова: риски, предприятия, управление, виды рисков 
 

To consider the issue of origin, the definition of risks, monitor the approaches to the 
classification of risks. The influence of risks and general management activity of enterprises and its 
separate components are substantiated. The basic approaches to influence of risk factors on activity 
of the enterprises in the modern conditions are determined. The proposals on the necessity of 
improving the system of risk classification and the degree of their impact on the general activity of 
enterprises have been developed. 

Keywords: risks, enterprises, management, types of risks 
 

Постановка проблеми. Особливості розвитку економіки та збільшення 
ступеня невизначеності в економічних процесах суспільства передбачає 
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необхідність проведення оцінки ризикованості функціонування українських 
підприємств. Особливо актуальним це питання стає в умовах збільшення 
конкурентної боротьби на ринках, посилення впливу зовнішньої конкуренції та 
зниження рівня платоспроможності більшості ланок суспільства. Напрями 
розвитку суб’єктів господарювання  визначаються макро-, мезо- та 
мікроекономічною невизначеністю, яка пов’язана зі змінами кон’юнктури 
ринку, постійно зростаючою конкуренцією, конфліктами між учасниками 
ринків, необхідністю адаптації до нових умов діяльності. Невизначеність 
спричиняє виникнення ризиків, що пояснює зростання уваги до їх вивчення та 
управління. 

Ризик є невід’ємним елементом в діяльності підприємства. Його 
недостатня оцінка та взагалі ігнорування може призвести до не виправних 
наслідків, саме тому доцільно його враховувати не тільки під час формування 
стратегії, цілей та задач підприємства, але й при плануванні окремих видів 
діяльності підприємства – фінансової, виробничої, інноваційної, маркетингової, 
кадрової та інших. Враховуючи поширеність видів ризиків, які супроводжують 
діяльність підприємств, існує розбіжність у визначенні дефініції «ризик». 

Не звертаючи увагу на те, що питанням сутності ризиків та його 
управління приділяється достатньо уваги в науковій, фаховій літературі та у 
практичній діяльності підприємств, проблема визначення поняття ризику 
залишається актуальною та недостатньо розкритою. 

Аналіз останніх публікацій. Аналіз публікацій та наукових розробок в 
дослідженій галузі показав, що вагомий  внесок у розвиток теорії  ризикології 
зробили такі вчені як М. Алле, І. Т. Балабанов, Р. Баурер, В. В. Вітлінський, В. 
М. Гранатуров, А. Маршал, Ф. Найт, А. Пігу, Н. Т. Севрук, Д. М. Стеченко, Л. 
П. Темпман та ін. Істотний доробок у розвиток теоретичних засад і прикладних 
рекомендацій щодо управління ризиками на промислових  підприємствах 
здійснили такі українські вчені, як Г. Л. Вербицька, О. А. Гавриш, П. В. Круш, 
О. Є. Кузьмін, Ю. В. Тюленєва, С. О. Солнцев, З. К. Шмигельська, О. М. 
Ястремська та ін. 

Мета статті полягає у проведенні моніторингу визначення дефініції 
«ризик» та оцінці впливу ризиків на діяльність підприємств. 

Результати дослідження.  Оскільки нами визначено, що не існує 
загальноприйнятого підходу до визначення поняття «ризик», то доцільно 
виявити його етимологічне і лексичне значення, знайти взаємозв’язок між 
ними. У науковій літературі існує значна кількість думок щодо походження 
категорії «ризик».  У табл. 1 наведено зміст поняття «ризик» в сучасній та 
зарубіжній літературі.  

Проведений нами аналіз наукової літератури дав змоги виявити, що серед 
науковців не існую єдиного погляду на визначення категорії «ризик». На наш 
погляд, по мірі збільшення кількості та складності умов діяльності підприємств, 
ризик як умова невизначеності набуває характеристики певної події, яка може 
виникнути у майбутньому та обов’язково матиме вплив на досягнення 
запланованих результатів діяльності підприємства. 
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Враховуючи еволюції поняття «ризик», аналіз наукової економічної 
літератури та рівень розвитку сучасного суспільства, на наш погляд найбільш 
вдалим є таке визначення поняття «ризик» – це ймовірна подія, яка має 
характер як загрози, так і можливості. У  випадку загрози, ризик передбачає 
ймовірність виникнення негативної події, яка призведе до втрати частини 
ресурсів, недотримання прибутків, банкрутства підприємства тощо. 

 

Таблиця 1
Зміст поняття «ризик» в сучасній вітчизняній та зарубіжній літературі 

  

Визначення Джерело 
Термін  «ризик»  передбачає  будь-яку  подію  або  дію,  що  можуть 
негативно позначитися на досягненні підприємством її намічених цілей і
завадити йому успішно реалізувати свою стратегію. 

А. Андерсен 

Під ризиком розуміється можлива небезпека втрат, що витікає зі специфіки 
тих чи інших явищ природи та видів діяльності людського суспільства. 

І. Т. Балабанов 

Ризик  –  ситуація,  коли  мають  місце  невизначеність,  конфлікт,  наявна 
багатоваріантність,  і  коли  одночасно  не  всі  альтернативні  варіанти  і  є 
складовим елементом будь-якої управлінської діяльності. 

В.В. Вітлінський,  
Г.І. Великоіваненко 

Ризик – це можливість події, неочікуваної для активного суб’єкту, яка може
виникнути  в  період  переходу  суб’єкта  із  даної  початкової  ситуації  до
заздалегідь визначеною цим суб’єктом кінцевої ситуації. 

В.Н.  Вяткін, 
І. В. Вяткін 

Ризик  –  діяльність,  пов’язана  з  подоланням  невизначеності  в  ситуації 
неминучого вибору, у процесі якого є можливість якісно і кількісно оцінити
ймовірність  досягнення  передбаченого  результату,  невдачі,  відхилення
від мети. 

Л. І. Донець 

Ризик  –  це  єдність  обставин  та  індивідуально-групових  критеріїв 
оцінки ситуації, на основі яких приймається оперативне рішення. 

Загальнонаукове 
значення 

Ризик – це усвідомлення можливості небезпеки виникнення непередбачених
втрат очікуваного прибутку, майна, грошей у зв’язку з випадковими
змінами умов економічної діяльності, несприятливими обставинами. 

А. Г. Загородній, 
Г. Л. Вознюк 

Ризик  –  це  можливість  відхилення  від  передбачуваної  мети,  зради   якої
здійснюється вибрана альтернатива. 

І. Ю. Івченко 

Ризик  у  загальному  випадку  слід  розглядати  як  можливість  або  загрозу
відхилення результатів конкретних рішень або дій від очікуваних. 

С. М. Ілляшенко 

Ризик  –  це  ймовірність  виникнення  страт,  недоотримання  прибутків, 
небажаного    розвитку    середовища    функціонування,    відхилення    від 
установлених цілей. 

О. Є.  Кузьмін, 
О.  Г. Мельник 

Ризик – це ситуація невизначеності, неоднозначності, яка може призвести як
до позитивного, так і до негативного результату того чи іншого 
економічного дії. 

М.  Г.  Лапуста, 
Л.  Г. Шаршукова 

Ризик  –  це  об’єктивно-суб’єктивна  категорія,  пов’язана  з  подоланням 
невизначеності, випадковості, конфліктності в ситуації неминучого вибору,
що відображає ступінь досягнення суб’єктом очікуваного результату. 

В. В. Лук’янова, 
Т. В. Головач 

Ризик   –   імовірність   втрати   підприємством   частини   своїх   ресурсів, 
недоодержання доходів чи появи додаткових витрат у результаті здійснення
евної виробничої і фінансової діяльності 

Н. І. Машина 

Ризик – це можливість виникнення неблагополучних ситуацій в ході
реалізації планів і виконання бюджетів підприємства. 

Л. Н. Тепман 

Ризик  в  економічному  розумінні  передбачає  втрати,  ймовірність  котрих
пов’язана з наявністю невизначеності, а також зиск і прибуток, отримати які
можливо завдяки діям, пов’язаним з ризиком. 

А. В.  Шегда, 
М. В. Голованенко 

Складено на основі дослідження літературних джерел [1-10]  
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У іншому випадку, ризик полягає в ймовірності виникнення позитивної 
події, яка забезпечить отримання значної вигоди (доходу), покращення іміджу 
підприємства, завоювання нового сегменту ринку тощо. Причому, загроза та 
можливість виникають в однакових умовах невизначеності [6]. 

У науковій літературі існують не лише відмінності у розумінні сутності 
категорії «ризик», а й різні точки зору стосовно об’єктивної та суб’єктивної 
природи ризику. Переважають три основні позиції, що виділяють або 
об’єктивну, або суб’єктивну, або суб’єктивно-об’єктивну природу ризику. 
Обгрунтовуючи позиції об’єктивного характеру ризику, автори спираються на 
його регулятивну функцію відносин між людьми, підприємствами та іншими 
суб’єктами економічного життя, принижуючи, при цьому, роль суб’єктивних 
аспектів в управлінні ризиками. 

Як будь-яка економічна категорія, ризик проявляється через свої функції, 
завдяки яким можна усвідомити його сутність та оцінити ту роль, яку він 
відіграє у житті суспільства. В економічній літературі існує декілька підходів 
щодо визначення функцій ризику. Зокрема, Н. Машина виділяє: 

 інноваційну функцію ризику, що полягає у пошуку нетрадиційних шляхів 
вирішення економічних проблем; регулюючу (регулятивна) функцію, що, 
у свою чергу, може проявлятися у конструктивній та деструктивній 
формах; 

 захисну функцію, передбачає терпиме відношення до можливих невдач, 
котрі слід розглядати як необхідний елемент професіоналізму і 
самостійності; 

 аналітичну функцію, орієнтована на аналіз усіх можливих альтернатив, 
варіантів рішень і вибір із них найбільш рентабельних та найменш 
ризикованих [9, с. 15-16]. 
В захисній функції А. П. Альгін, так само як і Н. Н. Внукова та В. В. 

Московцев, бачить історико-генетичний аспект, що проявляється як пошук 
засобів і форм захисту від негативних наслідків суб’єктами, а також соціально-
правовий, що забезпечує права новатора на ризик [10]. 

До зазначеного переліку функцій А. П. Альгін [4,6] додає регулятивну та 
розділяє її на конструктивну і деструктивну. Конструктивна функція ризику 
виступає як каталізатор, якому властива прогресивність, спрямованість у 
майбутнє, пошук неординарних рішень, творча активність. Деструктивну 
функцію ризику можна визначати як прийняття рішень з необґрунтованим 
ризиком, провідним до волюнтаризму та авантюризму і, отже, ризик є 
дестабілізуючим чинником. 

На думку окремих вчених, крім вище перерахованих функцій, ризику 
притаманні компенсаційна і соціально-економічна функції [6]. Компенсаційна 
функція створює успіх, що компенсується (позитивну компенсацію) — 
додатковий у порівнянні з плановим прибутком при сприятливому результаті 
(реалізації шансу). Соціально-економічна функція полягає у можливості 
ризику, в умовах ринку і конкуренції, виділяти групи ефективних власників, а в 
економіці — галузі, де за умовою ризик прийнятний. Доведено, що втручання 
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держави у ризикову ситуацію на ринках обмежує ефективність соціально-
економічної функції ризику. 

Походження категорії «ризик», на наш погляд, проявляється через 
адаптивно-пізнавальну функцію, оскільки історичний контекст ризику у 
сформованій свідомості діючих суб’єктів було накопичено у процесі суспільно-
історичної практики. Успішність ймовірнісних дій суб’єктів економічного 
життя в умовах невизначеності можлива тільки тоді, коли у соціумі 
сформувалася адаптивна людська поведінка, тобто коли у суб’єктів економічної 
системи з’явилася матриця усвідомлення наслідків своїх ризикованих дій. Це 
означає, що суб’єкти будь-яку нову ризикову ситуацію приймають усвідомлено 
або рефлексивно через засвоєний людський досвід.  

Стимулююча функція яскраво демонструє якісну характеристику 
категорії «ризик», що полягає у стимулюванні суб’єктів економічної системи 
отримувати додаткову вигоду (дохід, прибуток, зростання ділової репутації, 
успішність у конкурентній боротьбі) за підвищений ризик своїх дій. У цьому 
зв’язку необхідно згадати поширене у науковій літературі словосполучення 
«мінімізація ризиків», яке трактується як мета і благо у підприємницькій 
діяльності. Відомо, чим менше ризик, тим менша прибутковість. Це дві 
складові – контрмотивація і мотивація підприємницької діяльності. 

Досліджувана нами стимулююча функція змушує підприємців 
завищувати допустимі значення оптимуму, обіцяючи їм «винагороду» за свій 
страх і ризик. На перший погляд дана функція носить деструктивний характер, 
сприяючи подоланню оптимальних значень шкали ризиків. Однак, сутність 
ризиків у даному випадку не змінюється, за таких обставин на нашу думку, 
підприємцям доцільно елімінувати власну невпевненість та представляти у 
якості мети своєї діяльності вищу ступінь уявного успіху. 

Проаналізувавши бачення науковців щодо категорії «ризик», варто 
відзначити, що має місце розбіжність у розумінні понять «передумова 
виникнення ризиків», «фактор ризику», «ризикоутворюючий фактор», «ризик», 
«ризикова ситуації», які є ключовими елементами процесу ідентифікації 
ризиків, а отже складають методичний базис для їх оцінки та розробки заходів з 
управління. 

Передумови виникнення ризиків – це сукупність попередніх умов, що 
здійснюють дисбалансуючий вплив на внутрішнє та зовнішнє середовище 
підприємства, викликаючи зміни у його станах. Володіння інформацією про ці 
умови та обставини надає можливість керівництву підприємства визначати, що 
може стати причиною тих чи інших загроз й можливостей. 

Група дослідників до факторів ризику стратегічного рішення 
підприємства відносить передумови, що збільшують імовірність або реальність 
настання подій, котрі, не входячи у коло запланованих, потенційно можуть 
статися і у цьому випадку здійснити відхиляючий вплив на хід реалізації 
стратегічного замислу (стратегії підприємства). При цьому результатом прояву 
фактору ризику буде небажаний розвиток подій, наслідки яких призведуть до 
відхилення від поставленої стратегічної цілі підприємства, тобто до збитків. У 
той же час до причин ризику відносяться об’єктивні чи суб’єктивні дії або 
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рішення, що тягнуть за собою небажаний розвиток подальших подій, 
несприятливих для реалізації деякої стратегії підприємства [3, с. 17]. 

Таким чином, маємо тотожність понять «передумова» та «фактор 
ризику». Натомість отримуємо для аналізу такий елемент ідентифікації ризиків 
як «причина ризику». Н. В. Цопи вважає, що сукупність явищ, котрі 
викликають ризик, є причинами ризику, а множинність причин виникнення 
ризику є його факторами [4]. Таким чином, отримуємо логічну послідовність: 
сукупність явищ — причини ризику — передумови ризику.  

 У науковій літературі зустрічаються терміни як і «ризикоутворюючі 
фактори», так і «фактори ризику». С. Булгакова та І. Микитюк до факторів 
ризику відносять причини, обставини, умови, що створюють ймовірність 
несприятливих ситуацій і негативних результатів. При цьому вони 
ототожнюють поняття «фактор ризику» з поняттям «ризикоутворюючий 
фактор».  

 На наш погляд, фактори ризику – це питання, предмет чи проблема, що 
можуть у кінцевому випадку управляти поведінкою верхньої ланки планування 
та показниками ефективності витрат, що надані для діяльності. Логічним є 
використання поняття «ризикоутворюючий фактор», як сукупність подій та 
явищ, що сприяють появі ризикових ситуацій того чи іншого виду ризику та 
котрі визначають його характер. 

Висновки та пропозиції Таким чином, категорія «ризик» є об’єктивно-
універсальною формою буття і мислення, що відбиває у історичному, 
політекономічному  та міжпредметному аспектах усвідомлену суб’єктом 
ймовірну небезпеку або сприятливу можливість для ризикової поведінки. У 
цьому контексті, осмисленість дій із застосуванням прогностичного підходу 
полягає в ідентифікації та оцінюванні ризикової ситуації в умовах 
невизначеності. За цих умов індивіду необхідно здійснити вибір раціональних 
рішень, що приведуть до досягнення цілей і виконанню намірів. 
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УДОСКОНАЛЕННЯ УПРАВЛІННЯ ФІНАНСОВОЮ БЕЗПЕКОЮ 

РОЗВИТКУ СІЛЬСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА 
 

УСОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ УПРАВЛЕНИЯ ФИНАНСОВОЙ 
БЕЗОПАСНОСТЬЮ РАЗВИТИЯ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА 

 
PERFECTING OF FINANCIAL SECURITY MANAGEMENT FOR 

AGRICULTURAL DEVELOPMENT 
 

У статті обґрунтовано та розроблено заходи удосконалення управління фінансовою 
безпекою розвитку сільського господарства. Визначено фактори екзогенної та ендогенної 
природи, які впливають на процес управління фінансовою безпекою розвитку сільського 
господарства. Обґрунтовано механізм фінансового контролінгу фінансової безпеки 
розвитку сільського господарства. Сформовано механізм управління фінансовою безпекою 
розвитку сільського господарства, який має здійснюватися за відповідним алгоритмом, що 
охоплює п’ять взаємопов’язаних етапів.  

Ключові слова: фінансова безпека, сільське господарство, управління фінансовою 
безпекою, фінансовий контролінг, фінансування, управління активами. 

 

В статье обосновано и разработаны мероприятия по усовершенствованию 
управления финансовой безопасностью развития сельского хозяйства. Определены факторы 
экзогенной и эндогенной природы, которые влияют на процесс управления финансовой 
безопасностью развития сельского хозяйства. Обоснован механизм финансового 
контроллинга финансовой безопасности развития сельского хозяйства. Сформирован 
механизм управления финансовой безопасностью развития сельского хозяйства, который 
должен осуществляться по соответствующиму алгоритму, охватывая пять 
взаимосвязанных этапов.  
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Ключевые слова: финансовая безопасность, сельское хозяйство, управление 
финансовой безопасностью, финансовый контроллинг, финансирование, управление 
активами. 

 

The article substantiates and develops measures to improve the management of financial 
security of agricultural development. The factors of exogenous and endogenous nature that 
influence the process of financial security management of agricultural development are determined. 
The mechanism of financial control of financial security of agricultural development is 
substantiated. A mechanism for managing the financial security of agricultural development has 
been formed, which should be carried out according to an appropriate algorithm covering five 
interrelated stages.  

Key words: financial security, agriculture, financial security management, financial control, 
financing, asset management. 

 

Вступ та постановка проблеми. Висока можливість виникнення 
кризових явищ в економічній системі, що може призвести до зниження 
ефективності функціонування галузі, зумовлює необхідність своєчасного 
виявлення, попередження та нейтралізацію загроз фінансово-економічним 
інтересам і передбачає запровадження ефективного управління. Механізм 
управління фінансовою безпекою розвитку сільського господарства необхідно 
розробляти відповідно до основних положень і засад реалізації загальної 
стратегії безпеки країни, орієнтуючись та тенденції розвитку фінансової 
системи. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Питання управління 
фінансовою безпекою знаходиться у площині наукових інтересів багатьох 
вітчизняних вчених, зокрема Ареф’євої О., Гривківської О., Гудзь О., 
Давиденко Н., Могиліної Л.А., Ніколенко Ю., Непочатенко О., Пойда-
Носик Н.Н., Прокопенко Н., Савлука М., Хоменко О., Шлемка В., Шумської С. 
та інших. Проте недостатньо вивченим залишаються окремі галузеві питання 
фінансової безпеки розвитку сільського господарства. 

Метою статті є обґрунтування та розробка заходів удосконалення 
управління фінансовою безпекою розвитку сільського господарства. 

Результати дослідження. Активна еволюція та трансформація 
економічної системи спровокувала відповідні зміни фінансового середовища 
функціонування аграрного сектору, що викликало необхідність пошуку 
ефективного механізму управління фінансовою безпекою розвитку сільського 
господарства. Основою даного механізму виступають такі основні елементи: 
фінансування, фінансовий контролінг та управління активами (рис. 1). 
Управління фінансовою безпекою розвитку сільського господарства необхідно 
здійснювати із врахуванням екзогенних та ендогенних факторів, які визначають 
загальний стан функціонування галузі та притаманні йому характеристики.  

Вважаємо, що формування механізму управління повинно бути 
побудованим на принципах, які включають системність, інтегрованість із 
загальною системою менеджменту, орієнтованість на стратегічні цілі, 
комплексність, високий динамізм, альтернативність, ефективність, законність, 
адаптивність, взаємозалежність та взаємоузгодженість. 

Крім того, варто зважати, що формування механізму управління залежить 
від тих чинників, що визначають умови функціонування сільського 
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господарства країни. 
 

 
Рис. 1. Система механізму управління фінансовою безпекою розвитку 

сільського господарства 
Складено автором 
 

Перш за все, слід провести діагностику групи екзогенних факторів, а саме 
рівня інфляції, стану законодавчої, політичної та економічної стабільності, 
виявлення негативних демографічних тенденцій, що провокують зміни попиту 
тощо.  

Відповідно екзогенних факторів доцільно встановити інтенсивність 
впливу ендогенних факторів, які охоплюють внутрішній стан функціонування 

Управління 
фінансовою безпекою 
розвитку сільського 

господарства 

Фінансування  Фінансовий контролінг Управління активами

- залучення фінансових 
ресурсів; 

- взаємозв’язки із інвесторами 
та кредиторами; 

- структура фінансових 
ресурсів; 

- забезпечення ліквідності та 
платоспроможності; 

- управління прибутком; 
- управління заборгованістю; 

- дивідендна політика. 

- стратегія, прогнозування, 
планування та бюджетування; 

- фінансовий аналіз; 
- координація витратно-

дохідних процесів; 
- внутрішній консалтинг; 
- управління ризиками;  

- забезпечення необхідною 
фінансовою інформацією 

тощо. 

- формування структури 
активів; 

- оцінка ефективності та 
доцільності інвестицій; 

- управління оборотними 
активами та формуванням 

прибутку; 
- раціоналізація 

розрахункових операцій; 
- управління дебіторською 

заборгованістю. 

Екзогенні фактори Ендогенні фактори 

- інфляція 
- законодавча,  політична, економічна та 
галузева нестабільність; 
- зниження попиту; 
- негативні демографічні тенденції тощо. 

- порушення інвестиційної політики; 
- неефективне співвідношення витрат та 
доходів; 
- порушення структури капіталу; 
- відсутність оптимальної галузевої стратегії 
тощо. 

Методи управління

Принципи  управління

Фінансові інструменти 
управління 

Критерії оцінки рівня 
фінансової безпеки 

Управління грошовими потоками 
господарюючих суб’єктів галузі 

Управління інвестиціями 

Оцінка грошового потоку у часі Управління прибутком 

Оптимізація структури капіталу Антикризове управління 

Управління фінансовими  ризиками
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галузі, а саме порушення інвестиційної політики, неефективної фінансової 
політики, яка проявляється у порушенні балансу доходів і витрат, порушенні 
структури капіталу, відсутність оптимальної галузевої стратегії тощо. 
Відповідно, сукупність даних факторів впливає на вибір моделі управління 
фінансовою безпекою розвитку сільського господарства.  

Вважаємо, що формування механізму управління фінансовою безпекою 
розвитку сільського господарства має здійснюватися за алгоритмом (рис. 2), 
який передбачає поетапність дій [2, с. 121-122]: перш за все необхідно 
визначити стратегічну ціль та задачі механізму управління фінансовою 
безпекою розвитку сільського господарства, від яких залежатиме формування 
інших кроків алгоритму.  

 

 
 

Рис. 2. Алгоритм механізму управління фінансовою безпекою розвитку 
сільського господарства 

Складено автором 
 

Другий етап має на меті визначення існуючого стану фінансової безпеки 
розвитку сільського господарства та прогноз можливої динаміки на 

1 етап: 
− визначити стратегічну ціль та задачі механізму управління 
фінансовою безпекою розвитку сільського господарства, від 
яких залежатиме формування інших кроків алгоритму; 

2 етап: 
− визначення існуючого стану фінансової безпеки розвитку 
сільського господарства та прогноз можливої динаміки на 
перспективу; 

3 етап: 
− окреслити можливі внутрішні й зовнішні загрози фінансової 
безпеки розвитку сільського господарства та визначити кроки по 
їх нейтралізації або контрольованому регулюванню; 

4 етап: − вибір методів та інструментів управління, які доцільно 
використати в залежності від результату попередніх етапів; 
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5 етап: − контроль та моніторинг функціонування механізму управління 
фінансовою безпекою розвитку сільського господарства. 
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перспективу. На третьому етапі слід окреслити можливі внутрішні й зовнішні 
загрози фінансової безпеки розвитку сільського господарства та визначити 
кроки по їх нейтралізації або контрольованому регулюванню. Четвертий етап 
повинен передбачати вибір методів та інструментів управління, які доцільно 
використати в залежності від результату попередніх етапів. Важливо 
зауважити, що використання різних методів та інструментів управління 
фінансовою безпекою розвитку сільського господарства повинно 
здійснюватися комплексно для досягнення найбільшого ефекту. Заключний 
етап алгоритму формування механізму управління фінансової безпеки розвитку 
сільського господарства має охоплювати елементи контролю та моніторингу за 
його функціонуванням. 

Один із найголовніших елементів механізму управління фінансової 
безпеки розвитку сільського господарства, на нашу думку, виступає фінансовий 
контролінг, який необхідно здійснювати із використанням таких специфічних 
методів як бенчмаркінг, СОФТ-аналіз, АВС-аналіз, нуль-базис бюджетування, 
аналіз точки беззбитковості тощо. Він повинен бути направлений на 
координацію витратно-дохідних процесів, управління ризиками, внутрішній 
консалтинг та стратегію підприємства.  

Враховуючи існуючий стан розвитку галузі та загальні стратегічні 
орієнтири трансформації економічної системи країни, вважаємо, що управління 
фінансовою безпекою розвитку сільського господарства необхідно здійснювати 
із орієнтацією на засади антикризового менеджменту. Зокрема, доцільно 
адаптувати механізм фінансового контролінг до реалій функціонування 
сільського господарства (рис. 3). Відповідно, слід встановити ті параметри, які 
сигналізують про погіршення рівня фінансової безпеки розвитку сільського 
господарства, а тому потребують реагування від контролюючих суб’єктів: 
встановити причини порушення дисбалансу, виявити етимологічну природу їх 
виявлення, спрогнозувати подальший еволюційний шлях їх трансформації та 
можливий вплив на галузь. Крім того, розробити ефективні заходи щодо 
усунення дисбалансів, що виникли.  

Не зважаючи на високу актуальність та доцільність запровадження 
фінансового контролінгу при управлінні фінансовою безпекою розвитку 
сільського господарства, ми не підтримуємо тезис щодо запровадження служби 
контролінгу. Вважаємо, що фінансовий контролінг повинен здійснюватися в 
межах існуючої управлінської структури сільського господарства, а 
функціональні обов’язки повинні бути розподілені між департаментами 
профільного міністерства. Використання фінансового контролінгу як 
інструменту управління фінансовою безпекою розвитку сільського 
господарства сприятиме розв’язанню таких проблем, як: адаптацію системи 
управління до нестабільних умов трансформованого ринку, підвищення 
ефективності інформаційної підтримки прийняття управлінських рішень, 
забезпечення ефективності моніторингу, організації, контролю, орієнтованих на 
задоволення потреб споживачів, забезпечення конкурентоспроможності галузі 
тощо  [3, c. 362].  
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Рис. 3. Механізм фінансового контролінгу фінансової безпеки розвитку 

сільського господарства 
Складено автором 
 

Вважаємо, що механізм управління фінансовою безпекою розвитку 
сільського господарства має бути направлений на вирішення таких задач: 
управління грошовими потоками господарюючих суб’єктів галузі; управління 
прибутком; антикризове управління; управління інвестиціями; оцінка 
грошового потоку у масі; оптимізація структури капіталу; управління 
фінансовими ризиками.  

Наповнення фінансової системи країни якісними та ефективними 
фінансовими ресурсами сприяє формуванню конкурентоздатного ринку 

1. Фінансовий аналіз і 
конкурентний бенчмаркінг 

капіталу та ресурсів сільського 
господарства 

- діагностика тривалості циклів 
господарюючий суб’єктів сільського 

господарства (виробничих та 
фінансових); 

- оцінка ефективності стратегічного 
управління витратами сільського 

господарства; 
- аналіз рентабельності та ефективності 

тощо. 

2. Аналіз бізнес драйверів 
фінансової безпеки розвитку 

сільського господарства 

- діагностика виробничих потужностей, 
від яких залежать витрати 

господарюючих суб’єктів галузі; 
- систематизація витрат за видами 

продукції; 
- функціонально-вартісний аналіз 

діяльності господарюючих суб’єктів 
сільського господарства тощо. 

3. Формування критеріальних 
маркерів, що віддзеркалюють 

стан фінансової безпеки 
розвитку сільського 

господарства 

- рівень платоспроможності галузі;
- стан фінансової незалежності; 

- аналіз абсолютної ліквідності активів. 

4. Окреслення джерел 
інформаційного наповнення 

механізму фінансового 
контролінгу фінансової безпеки 

розвитку сільського 
господарства 

- запровадження норм та нормативів 
витрат ресурсів та капіталу за видами 

економічної діяльності та асортиментом 
продукції; 

- орієнтація на локальні та мережеві 
джерела інформації щодо факторів 

внутрішнього та зовнішнього впливу 
тощо. 

5. Діагностика бізнес-процесів та 
бюджетування фінансової 

безпеки розвитку сільського 
господарства 

- система розподілу витрат; 
- запровадження індексів продуктивності 

та доходності; 
- аналіз моделей витрат-випуск; 

- покращення фінансової структури 
сільського господарства; 

- залучення альтернативних та низько 
вартісних джерел фінансування; 

- управління ризиками тощо. 

6. Аналіз результату 
фінансового контролінгу 

механізму управління 
фінансовою безпекою розвитку 

сільського господарства. 
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сільськогосподарської продукції, що сприятиме зміцненню фінансової безпеки 
його розвитку. Тому, при управлінні фінансовою безпекою розвитку сільського 
господарства необхідно акцентувати увагу на управлінні грошовими потоками, 
які насичують виробничі процеси, забезпечують вчасність проведення 
фінансово-господарських операцій, відповідають за стан платоспроможності та 
фінансової незалежності. 

Однією із базових задач управління грошовими потоками при управлінні 
фінансовою безпекою розвитку сільського господарства виступає його 
оптимізація, цілями якої має бути забезпеченість збалансованості обсягу, 
структури, зростання маси та синхронність формування грошового потоку у 
часі. Відповідно управління грошовими потоками підприємств сільського 
господарства із метою забезпечення фінансової безпеки галузі повинно 
здійснюватися у межах двох напрямків (рис. 4): регулювання дефіцитного та 
надлишкового станів [1, с. 71-73]. 

Іншим, не менш важливим елементом управління фінансовою безпекою 
розвитку сільського господарства, є оптимізація структури капіталу, яка 
визначаю які саме джерела фінансування діяльності галузі приймають участь у 
виробничому процесі господарюючих суб’єктів. Необхідно зауважити, що 
переобтяження структури капіталу позиковими фінансовими ресурсами 
спричинить підвищення вартості виробництва, що згубно впливатиме на цінову 
конкуренцію галузі, тоді як орієнтація на концентрація власних джерел 
фінансування може обмежувати маневрованість виробничих процесів при 
особливостях сільськогосподарського виробництва.  

 
Рис. 4. Управління грошовими потоками господарюючих суб’єктів галузі із 
метою забезпечення фінансової безпеки розвитку сільського господарства 

Складено автором 
 

Висновки: Таким чином, управління фінансовою безпекою розвитку 
сільського господарства повинен здійснюватися на засадах розробленого 
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механізму, який передбачає по елементний менеджмент таких складових як 
управління грошовими потоками, фінансовими ризиками, інвестиціями, 
оптимізацію структури капіталу при зваженому фінансуванні, фінансовому 
контролінгу та управлінні активами.  
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АНАЛИЗ И ПРЕДСКАЗАНИЕ ЦЕНОВОГО ПОВЕДЕНИЯ РЫНКА 
ФИНАНСОВЫХ ИНСТРУМЕНТОВ 

 
ANALYSIS AND PREDICTION OF PRICE BEHAVIOR OF THE FINANCIAL 

INSTRUMENTS MARKET 
 

Аннотация. Одной из задач трейдинга является анализ временно́го поведения цены, в 
результате которого можно дать рекомендацию трейдеру «войти» в сделку. В работе 
представлен программный проект, реализующий указанные подсказки для популярной 
платформы NinjaTrader. Для предсказания использовалась логит-модель в представлении 
главных компонент. 

Ключевые  слова:  трейдинг, предсказание, метод главных компонент, логит-
модель, сжатие данных. 

 

Abstract. One of the tasks of trading is the analysis of the temporary behavior of the price, 
as a result of which it is possible to advise the trader to "enter" into the deal. The program project 
presented in this work implements the indicated hints for the popular NinjaTrader platform. For 
prediction, the data representation in the main components basis and the logit model are used. 

Keywords: trading, prediction, main components, logit-model, data compressing. 
 

Введение 
Существует множество финансовых инструментов, которые 

используются в ходе трейдинга — деятельности по покупке-продаже. Объектом 
трейдинга обычно являются пары, причём, в зависимости от площадки 
осуществления трейдинга, это могут оказаться как валюты, так и ценные 
бумаги, обязательства или натуральные товары (зерно, газ и т. д.). На поведение 
цены такой пары во времени влияют как макроэкономические факторы 
(политика, природные явления, изменения законодательства), так и активность 
участников рынка [1]. 

Одной из задач трейдинга является анализ временно́го поведения цен (а 
также, возможно, объёма) сделок, в результате которого можно дать 
рекомендацию трейдеру (не имеет принципиального значения, речь идёт о 
трейдере-человеке или о роботе, уполномоченном заключать сделки) о том, что 
в настоящий момент имеет смысл «войти» в сделку. Представленный в данной 
работе программный проект реализует указанные рекомендации-подсказки для 
популярной трейдинговой платформы NinjaTrader [2]. Для обеспечения сжатия 
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данных и приемлемых вычислительных затрат при анализе были использованы 
оригинальные алгоритмы и программы [3] создания и использования базиса 
собственных векторов Карунена-Лоэва [4]. 

Исходные данные для обучения 
NinjaTrader позволяет экспортировать часть временно́го ряда, 

описывающего поведение конкретного инструмента. Полученные оттуда 
данные были сохранены на сервере как структурированные наборы 
данных (см. рис.1a). Кроме временны́х отсчётов цены сделки и другой 
служебной информации, в наборе присутствуют отсчёты объёма 
сделки (см. рис.1b) и результат трейдинга со знаком. Понятно, что последняя 
информация доступна только для серий данных из «прошлого» и может быть 
использована лишь при обучении программы. Объёмы сохраняются в 
продифференцированном представлении. Информация о наборах данных для 
удобства анализа и просмотра хранится в базе данных (см. рис.1c) под 
управлением СУБД SQLite [5]. Для поиска определённого набора достаточно 
наложить фильтр с требованием показать только наборы исходных данных и 
нажать просмотр (см. рис.1d). В качестве языка и среды программирования 
были использованы C# и Microsoft Visual Studio 2013 [6], поскольку NinjaTrader 
предполагает взаимодействие именно с этими инструментами. 

Рис.1a. Исходные наборы данных для 
обучения.  Временны́е отсчёты цены 

сделки 

Рис.1b. Исходные наборы данных для 
обучения.  Временны́е отсчёты объёма 

сделки 

Рис. 1c. Меню выбора данных для 
просмотра из БД 

Рис.1d. Информация об исходных 
наборах данных в БД 

Построение базиса собственных векторов и сжатие данных 
Объём исходных данных в наборе слишком велик для анализа и, тем 

более, предсказания в реальном времени. Очевидно, набор содержит случайную 
информацию, которую необходимо отсеять, и повторяющуюся, которую 
необходимо сохранить и ранжировать в порядке значимости. Для этого мы 
использовали метод главных компонент (представление в базисе собственных 
векторов Карунена-Лоэва) [3, 4]. 
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Программа (см. рис.2a) может брать исходные данные (и сохранять 
построенный базис) как с локального диска, так и с сервера (см. рис.2b). Для 
построения базиса могут использоваться как исключительно временны́е 
отсчёты цены сделки, так и «склеенные» наборы отсчётов цен и объёмов 
сделок (см. рис.2c). Параметры для создания базиса берутся из json-файла, 
который можно редактировать обычным текстовым редактором. В результате 
построения базиса (см. рис.2d) происходит существенное сжатие полезной 
информации (см. рис.2e) и отсечение случайной. 

 

Рис. 2a. Меню запуска программы 
построения базиса 

Рис. 2b. Построение базиса по набору 
отсчётов с сервера 

Рис. 2c. «Склеенные» наборы отсчётов 
цен и объёмов сделок 

Рис. 2e. Распределение энергии (стат. 
значимости) набора в пространстве 

главных компонент в обычном и лога-
рифмическом масштабах 

Рис. 2d. Первые несколько из 
построенных собственных векторов 

(главных компонент) 

Создание и обучение модели для распознавания 
 Обучающие и экзаменующие наборы представляются в виде главных 
компонент, то есть откликов на построенные вектора́-фильтры. Поскольку 
отсчёты, близкие по времени к моменту принятия решения, представляются 
более важными, чем далёкие по времени, для учёта значимости отсчёта 
применяется вес-«горка», примеры графиков которого приведены на Рис.3. Для 
наборов, «склеенных» из цен и объёмов, веса применяются и для тех, и для 
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других отсчётов. При желании можно задать очень пологую «горку», и тогда 
отсчёты будут учтены независимо от их близости к моменту принятия решения. 

Рис.3a. Примеры графиков ве́са-
«горки» для регулирования значимости 
временно́го отсчёта в зависимости его 

близости к  моменту принятия решения

Рис.3b. Веса́-«горки» для «склеенных» 
сигналов 

Рис.4a. Гистограмма откликов на 1-й 
вектор 

Рис.4b. Гистограмма откликов на 3-й 
вектор 

Рис. 5. Пример расположения наборов в 
пространстве первых трёх векторов 

Рис. 6. Вероятность верного 
распознавания для разного положения 

веса-«горки» 
 
Гистограммы распределения откликов в пространстве главных компонент 

представлены на рис.4, а примеры расположения наборов в пространстве 
первых трёх векторов – на рис.5. Задачей распознавания является достаточно 
уверенно указать, будет ли в дальнейшем курс заметно расти (такие наборы 
отмечены на Рис.5. значком ##), падать (значок ==) или будет изменяться 
незначительно (значки ++ и --). Видно, что чёткой сегрегации на растущие, 
падающие и нейтральные в рамках линейной модели нет. Были выполнены 
количественные оценки согласно [7], с учётом поправок на небольшой объём 
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выборки. Для фильтрации промахов и определения расстояний между центрами 
наборов распределение координат растущих, падающих и нейтральных в 
пространстве принималось обобщённым нормальным, что согласовывается с 
критерием Жака-Бера (значение критерия лежало в пределах 0.03÷0.5, что 
соответствует вероятности правильности гипотезы о виде распределения не 
хуже 98%). На рис.4-5 хорошо видно, что среднеквадратичное отклонение 
растущих, падающих и нейтральных наборов в разы превышает расстояние 
между центрами этих наборов. В результате вероятность правильного 
распознавания не превышает 55%, что чрезвычайно мало для практических 
нужд. В некоторых случаях несколько улучшил распознавание подсчёт 
расстояния только по ближайшим соседям, но незначительно (до 60%). 

В дальнейшем строилась и обучалась нелинейная логит-модель [8]. 
Коэффициенты логит-модели получаются путём минимизации функции 
ошибки на обучающем множестве. В качестве функции ошибки используется 
кросс-энтропия (плюс небольшая регуляризирующая добавка, улучшающая 
сходимость). Логит-модель является, с одной стороны, частным случаем 
обобщённых линейных моделей, а с другой стороны — частным случаем 
нейронной сети — сетью с одним линейным слоем и SOFTMAX-
нормализацией выходов. Преимущество распознавания по логит-модели по 
сравнению с линейной моделью демонстрируется на рис.6. 

Импортированные из NinjaTrader наборы отсчётов делятся на три группы. 
Первая используется для создания базиса главных компонент. Вторая 
(обучающая) – для обучения модели, третья (экзаменующая) – для оценки 
качества предсказания (вероятности верного предсказания). Для обучения 
модели ей предъявляется множества наборов трёх классов: растущие, 
падающие и нейтральные. Параметры задаются в json-файле. Программа 
(пример вызова см. рис.7) имеет несколько настраиваемых параметров: 

 положение центра веса-«горки»; 
 крутизна веса-«горки»; 
 число учитываемых главных компонент; 
 степень учёта главных компонент в зависимости от величины 

сингулярного числа; 
 относительный статистический вес отсчётов объёмов по сравнению с 

отсчётами цен. 
Эти параметры могут быть как жёстко заданы в конфигурационном json-

файле, так и найдены методом подбора. В этом же файле задаётся, где 
расположены исходные данные и результат (локальный диск или сервер), 
номер позиции при запуске расчёта после прерывания или сбоя. 
Сериализованные параметры обученной модели сохраняются вместе с 
откликами. Поскольку в ходе обучения модель подсчитывает 
среднеквадратичное отклонение (СКО) оценки вероятности принадлежности 
набора обучающей выборки указанному классу, окончательный результат 
принадлежности набора отсчётов к классу растущих или падающих в цене 
принимался только в случае превышения указанной вероятности над 
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вероятностями принадлежности к другим классам более чем на СКО. 
Достигнутые результаты распознавания, в том числе оценка вероятности 
верного распознавания по независимой от обучающей экзаменующей выборке, 
записываются: 
 в текстовый файл-протокол; 
 в базу данных для дальнейшего анализа (см. рис.8); 
 в HTML-таблицу (см. рис.9); 
 выводятся на графики (см. рис.10). 

В результате перебора настраиваемых параметров можно сделать следующие 
выводы: 

 способ управления весом-«горкой»: положением центра или крутизной – 
в небольших пределах принципиального значения не имеет. Оптимальное 
предсказание достигалось в пределах положения центра 6÷16 и крутизне 
1; 

 степень учёта главных компонент и их число не требуют точной 
регулировки, поскольку логит-модель в состоянии самостоятельно 
достаточно разумно расставить веса ́ предъявленным ей признакам-
откликам. 

Для избранной пары финансовых инструментов при параметрах: 
 положение центра веса-«горки» 8; 
 крутизна веса-«горки» 1; 
 число учитываемых главных компонент 39; 
 степень учёта главных компонент в зависимости от величины 

сингулярного числа 1; 
 относительный статистический вес отсчётов объёмов по сравнению с 

отсчётами цен 1; 
 была достигнута вероятность верного предсказания 88%, что уже вполне 

приемлемо для практических нужд. 
 

Рис.7. Вызов программы построения и 
обучения логит-модели 

Рис. 8. Результаты сеанса построения и 
обучения логит-модели в таблице БД 
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Рис.9. Таблица результатов сеанса 
построения и обучения логит-модели 

Рис.10. Графики вероятности верного 
предсказания в ходе сеанса построения 

и обучения логит-модели 
 

 
Имплементация полученных результатов в платформу NinjaTrading 

 Для решения указанной задачи создан программный модуль (класс) 
Advisor. Кроме прочего, он содержит доступные для внешнего вызова функции 
(методы): 

 AdvisorLoad, который грузит в оперативную память из локального 
каталога или с сервера набор базисных векторов и обученную модель; 

 AdvisorAnswer, который получает массивы временны́х отсчётов цен и 
объёмов сделок за ближайший к точке принятия решений период и 
выдаёт вердикт о дальнейшем поведении цены: 
  0 – упадёт; 
  2 – вырастет; 
  1 – не уверен; 
  <0 и диагностику – в случае ошибки. 

Этот модуль может быть подключен к программе-индикатору (для подсказки 
трейдеру-человеку) или к роботу, уполномоченному самостоятельно 
реализовывать стратегию трейдинга. 

Выводы. Предложенная методика анализа и предсказания поведения 
цены финансовых инструментов с построением логит-модели в представлении 
главных компонент позволяет достичь пригодных для практического 
использования результатов предсказания при приемлемых вычислительных 
затратах. Дальнейшая перспектива исследования усматривается в его 
имплементации в коммерческий продукт автоматического (роботизированного) 
трейдинга. 
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8) Проблемы занятости и регулирования трудовых отношений в отраслях экономики (№ гос. 
регистрации 0114U006190). 
9) Методологические и практические основы экономики природопользования» (№ гос. 
регистрации 0114U006194). 
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European academy of sciences (Coventry, United Kingdom) 

приглашает принять участие в  
Международном cеминаре-стажировке: 

«Science and Education: European experience» 
Целевая группа: профессорско-преподавательский состав, руководители высших 

учебных заведений, аспиранты, докторанты, магистранты, представители органов 
государственного и местного самоуправления, общественных организаций, предприятий, 
финансовых и других учреждений, все заинтересованные лица. 

 

Форма участия - заочная (дистанционная).  
 

Программа Международного семинара-стажировки: 
Публикация статьи в научном 

журнале  
36 ч 72 ч 108 ч 138 ч 

Стоимость, ЕВРО * 100 150 200 250 
 

* Эквивалент в гривне или российских рублях по коммерческому курсу на дату оплаты. 
Платежные реквизиты для оплаты организационного взноса высылаются участникам дополнительно. 
 
В стоимость участия входят следующие расходы: публикация статьи в сборнике 

научных статей или научном журнале, получение сертификата международного образца о 
прохождении программы повышения квалификации, стоимость рассылки сборника статей 
(научного журнала) и сертификата международного образца о прохождении программы 
повышения квалификации заказным письмом.  

Рабочие языки публикации статей: английский, русский, польский, немецкий, 
французский, украинский и др. 

 
Контактная информация: 
кандидат экон. наук, доцент Дробязко Светлана Игоревна 
моб. тел. +38 (068) 851-75-52 (Viber) 
Skype: svetlana16471 
E-mail: conf.at.ua@gmail.com  
Сайт: http://conf.at.ua 
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Редакция научного журнала "ЭКОНОМИКА И ФИНАНСЫ" приглашает к сотрудничеству в 
рамках опубликования научных статей докторов и кандидатов наук, молодых ученых, докторантов, аспирантов, 
соискателей, адъюнктов, магистрантов, студентов, молодых специалистов, преподавателей, научных 
работников, практиков. 

ISSN 2311-3413  
 Журнал включен в международные наукометрические базы: 
Российский индекс научного цитирования (РИНЦ) 
Index Copernicus International (импакт-фактор ICV 74,6) 
Ulrich's Periodicals Directory 
Полные тексты статей представлены в Научной электронной библиотеке eLIBRARY.RU  
Периодичность - 1 раз в месяц 
Язык издания: украинский, русский, английский. 
Прием статей – до 28 числа каждого месяца. 
К публикации принимаются статьи, оформленные в соответствии со следующими требованиями:  
1. Объем статьи – 10-25 страниц, включая иллюстрации, таблицы, графики, список литературы.  
 поля верхнее и нижнее, левое и правое – 2,0 см. 
 межстрочный интервал – 1,5 
 шрифт «Times New Roman» – 14 
 абзацный отступ – 1,25 см (не допускается создание отступа с помощью клавиши Tab и знаков 

пропуска); 
 текст выравнивается по ширине; 
 ориентация – книжная, без переносов, без постраничных сносок. 
2. Ссылки на источники необходимо делать по тексту в квадратных скобках с указанием номеров 

страниц в соответствии источником. Например: [2] или [5, с. 131]. 
3. Список литературы приводится в конце статьи в алфавитном порядке. 
4. Рисунки, таблицы и графики должны иметь названия, а в случае если их в статье несколько, то  и 

нумерацию. 
СТРУКТУРА СТАТЬИ 

. Общие требования: основной текст статьи должен содержать такие обязательные элементы: 
- постановка проблемы; 
- анализ последних исследований и публикаций; 
- выделение нерешенных ранее частей общей проблемы; 
- цель статьи (постановка задачи); 
- изложение основного материала исследования; 
- выводы. 
2. Рисунки и таблицы необходимо подавать в статье непосредственно после текста, где они 

упоминаются впервые, или на следующей странице. Все элементы рисунка должны быть сгруппированы. 
3. Формулы в статьях должны быть набраны с помощью редактора формул (внутренний редактор 

формул в редакторе Microsoft Word for Windows). 
4. Статья должна содержать названия статьи, аннотации и ключевые слова на украинском, русском и 

английском языках, объем аннотации от 50 до 120 слов, количество ключевых слов - минимум 5 слов. 
Статья должна содержать следующие структурные элементы: 
- индекс УДК (в верхнем левом углу страницы); 
- индекс JEL Classification (Journal of Economic Literature); 
- фамилия и инициалы автора (-ов), ученая степень, ученое звание и название статьи на трех языках - 

украинском, русском, английском (не более 3-х авторов), для зарубежных авторов - только на русском и 
английском языках; 

- аннотация на трех языках - украинском, русском, английском, для зарубежных авторов - только на 
русском и английском языках; 

- ключевые слова на трех языках - украинском, русском, английском, для зарубежных авторов - 
только на русском и английском языках; 

- текст статьи; 
- список литературы; 
- список литературы на английском языке (транслитерация). 
Контактная информация: 
кандидат экон. наук, доцент Дробязко Светлана Игоревна 
моб. тел. +38 (068) 851-75-52 (Viber) 
Skype: svetlana16471 
E-mail: ecofin.at.ua@gmail.com  
Сайт: http://ecofin.at.ua 
Надеемся на дальнейшее сотрудничество. 

 


