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ПРОБЛЕМИ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ ФІНАНСОВИХ РИНКІВ

Statement of the problem. The positive as-
pects of downturns in the market economy is 
that they lead to the selection and elimination of 
inefficient entities and solutions, and therefore, 
lead to progress and economic development. 
However, economic and social costs of econom-
ic slumps are higher and higher and rise fears 
about the consequences of the lack of interven-
tion of state authorities in stress situations. This 
statement is unequivocally proved by the course 

UDC 336.71:339.732

REGULATIONS OF THE BANK SECTOR IN THE EU IN RESPONSE 
TO THE FINANCIAL CRISIS

Professor doctor Jerzy Węcławski
Banking Faculty, Economics Department of Maria Curie-Skłodowska University in Lublin, full professor
E-mail: jerzy.weclawski@poczta.umcs.lublin.pl

Анотація. Банківський сектор відіграє 
провідну роль у фінансуванні економічного 
розвитку в країнах Європейського Союзу. 
Остання криза показала, наскільки недо-
статню стабільність банків. У результаті 
процесу концентрації в банківському секторі 
виникла сильна залежність економіки країни 
від фінансового стану великих банків. Деякі 
з них отримали фінансову підтримку з боку 
уряду, який водночас посилив контроль за їх 
діяльністю. Створення банківського Союзу, 
який наглядає за діяльністю банків, принци-
пами регулювання і контролювання банкрут-
ства (План відновлення банківської системи), 
а також забезпечує гарантування вкладів, вже 
розпочалось. Однак, через суперечливі інтереси 
різних країн ЄС, ці рішення будуть впроваджува-
тися поетапно.

Аннотация. Банковский сектор играет веду-
щую роль в финансировании экономического раз-
вития в странах Европейского Союза. Последний 
кризис показал, насколько недостаточно ста-
бильность банков. В результате процессу кон-
центрации в банковском секторе возникла силь-
ная зависимость экономики страны от финан-
сового состояния крупных банков. Некоторые из 
них получили финансовую поддержку со стороны 
правительства, которое в то же время усилило 
контроль за их деятельностью. Создание бан-
ковского Союза, наблюдающий за деятельностью 
банков, принципами регулирования и контроля 
банкротства (План восстановления банковской 
системы), а также обеспечивает гарантирова-
ния вкладов, уже началось. Тем не менее, через про-
тиворечивые интересы различных стран ЕС, эти 
решения будут внедряться поэтапно.

Summary. The banking sector plays a leading role 
in financing economic development in the countries 
of the European Union. The recent crisis revealed 
how insufficient the banks stability is. As a result of 
the process of concentration in the banking sector 
there came to strong reliance of economies on the 
financial standing of big banks. A number of them 
were supported financially by governments which 
at the same time are tightening the control over 

Ключові слова: Європейський Банківський Союз, банківського нагляду, системно важливих банків.
Ключевые слова: Европейский Банковский Союз, банковского надзора, системно важных банков.
Key words: European Banking Union, banking supervision, systemically important banks.

their operations. The creation of the banking union 
taking supervision of banks, the regulation principles 
and controlled bankruptcy (Banking Recovery and 
Resolution Plan) as well as the deposit guarantee 
scheme has already started. However, conflicting 
interests of different EU countries make these solutions 
to be introduced in stages and not comprising all the 
countries.

of events of the recent crisis. Despite notice-
able mistakes made by the financial institutions, 
the governments undertook rescue plans which 
aimed to protect them from bankruptcy. The 
costs of these moves, as well as the awareness of 
the threat to the stability of the economies, made 
the state authorities prepare and implement oth-
er regulations on banks activities. Banks are still 
viewed to be fundamental financial institutions 
able to help economy get out of crisis.



9FINANCIAL SPACE     №1 (9) 2013

GLOBALIZATION PROBLEMS OF FINANCIAL MARKETS

This paper aims to analyze the changes under-
going over the last decade in the banking sector 
and to evaluate the implementation of supervi-
sion regulations.

The assumptions and consequences of the finan-
cial crisis for banks. The deregulation strategy per-
formed over the last decades proved to be wrong and 
put the market economy system at risk. This deregu-
lation led to some easing of the relationship between 
freedom and autonomy of the entities existing on the 
market on the one hand, and responsibility and con-
sequences born, on the other. With regard to banks 
two unfavorable phenomena were allowed: the exces-
sive concentration of the sector and bearing no liabil-
ity for the losses made. Banks continued to develop 
their activities connected with risk at a much larger 
scale than it would be justified by the equity capital 
they held, which guaranteed their security. While fac-
ing the threat of bankruptcy large banks resorted to 
the aid of the state which, in turn, was afraid of the 
consequences of bank bankruptcies. This means that 
bank managements and stockholders shifted the risk 
of their operations on taxpayers while still receiving 
their high bonuses and dividends. 

The deregulation policy was particularly ex-
ercised by the EU. In 2005 the EU Commission 
lifted the barriers carrying out bank mergers and 
takeovers so that they could develop as quickly as 
their counterparts in America and Asia. To some 
extend the development of large banks does not re-
sult from free financial flows but rather from the 

aspirations of some politicians to create «national 
champions». Currently European banks hold the 
biggest own funds, assets and the ratio of assets to 
GDP. (see tab. 1).

After the outbreak of the crisis in 2007, a vari-
ety of actions were taken to improve banks finan-
cial resilience as well as to decrease incentives to 
take excessive risk by banks. The purpose was to 
avoid considerable costs of banks bankruptcies, and 
in particular, those connected with rescuing them 
with public funds. In the current crisis the need for 
rescuing banks by means of public funds led to the 
crisis of public finances. As late as in 2009 it was still 
not realized that a debt crisis might spread from 
one small country throughout the whole EU. Mean-
while, despite hundreds billions of dollars pumped 
into the banking sector, there has been no change 
either in its organizational culture or the mindset of 
bank executives. Bank operations are by no means 
more transparent than before the crisis [4, p. 12]. 
What is more, financing banks which ran into fi-
nancial trouble meant transferring funds to those 
entities which turned out to be ineffective instead of 
those ones which needed them for the activities fi-
nancing economic development. Big banks donated 
by the state compete with smaller financial institu-
tions, and this distorts the conditions of equal posi-
tion on the market. All this makes one reconsider 
the need to change the state’s attitude towards the 
banking sector. Instead of direct financial interven-
tions to rescue banks, there is a need for actions im-

Tabl 1
Comparison of bank markets in 2011

Country/region Core capital in bn $ Assets in bn $ Assets/GDP in %
Euro zone 1.721,6 40.895,0 349

USA 1.051,9 13.341,0
China 781,5 13.533,2
Japan 600,9 13.075,5

Source: Top 1000 World Banks 2012, «The Banker» July, 2012, European Banking Federation 2011.

proving the structure of the bank system, increasing 
competitiveness at the banking market and imple-
menting more effective supervision of banks.

Within the framework of the European Union 
various actions are taken to increase supervision of 
banks.

Currently there are works carried out on new 
resolutions in four areas:

- Creation of bank union
- Separation of traditional bank operations 

from investing

- Regulation of bonus system for bank executives
- Imposing tax on financial transactions.

This broad range of actions results from a signifi-
cant role of banking sector in the European econo-
my as well as the scale of problems which arose fol-
lowing the crisis. There is no doubt that implement-
ing new regulations to some extend expresses the 
need to curb the expansion of banking sector and 
to introduce more supervision of its activities. Over 
the last decades banking sector has been developing 
faster than real economy. It led to the situation that 
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banks at a larger and larger scale carry out financial 
operations irrelevant of the flow of goods and ser-
vices. These operations quite often bear high risk.

The assumption of the banking union. The idea 
of creating bank union is relatively a new one and 
appeared in June 2012 in connection with seeking 
the ways to overcome the debt crisis in the euro 
zone. This crisis is firmly related to the bank crisis in 
a few EU countries. The bank union expresses fur-
ther integration of the financial system in euro zone 
countries but it is also to be open for the rest of the 
EU countries. It will consist of three elements:

- Single Supervisory Mechanism (SSM);
- Banking Recovery and Resolution Plan 

(BRRP);
- Deposit Guarantee Scheme (DGS).

Out of these three subsystems the work on the 
implementation of one single bank supervision 
is the most advanced. The already existing model 
based on the twenty-seven national systems proved 
to be ineffective. It could pose a threat of system ar-
bitration, i.e. shifting operations to where the super-
vision is more relaxed.

A big challenge the banking union faces is the 
number of banks which totals 6 000 000 and which 
has to be covered by the European Central Bank 
(ECB) supervision. This bank not only would be un-
able to exercise effective supervision on such a big 
number of banks but a fear arises that there might 
come the need to rescue falling banks in countries of 
weaker economies with the money coming from the 
richest countries. Therefore, direct supervision will 
only cover at first Systematically Important Finan-
cial Institutions, but they run into dozens. Supervi-
sion of other banks will continue to be performed by 
national supervision systems.

The supervision of banks is to be conducted by 
the European Central Bank since March 2014. It re-
quires a clear separation of the two functions per-
formed within the framework of this institution: 
running monetary policy and bank supervision. 
There is a likelihood of conflict of interests here [2, 
p. 2] as the ECB might lower interest rates to help 
banks in financial trouble, and this would stand in 
contradiction to its fundamental role, i.e. keeping an 
inflation level low.

It may be noted here that a number of world 
banks including the ECB are guided by the idea of 
direct inflation objective. This method is questioned 
more and more often. Referring to the example of 
the Federal Reserve System (FED), it is emphasized 
that monetary policy should take into account also 

other parameters such as the increase in unemploy-
ment. A more careful approach points at the need 
to supplement conventional monetary policy with 
macroprudential supervision, i.e. to safeguard the 
stability of the financial system as the whole [3, p. 5]. 
This approach is gradually applied in the European 
Union which can be best proved by the creation 
of the European Systematic Risk Board (ESRB) in 
2011, and now conferring tasks referred to the bank 
supervision to the ECB.

The banking union will cover in full only the 
countries of the euro zone. Other countries will be 
able to enter into the single banking supervision 
on voluntary basis, which will assure them specific 
rights to [8, Art. 6A] to take decisions through their 
own institutions of bank supervision. It is the more 
important for the countries of Central and Eastern 
Europe that a number of banks operating there are 
daughter – companies of big banks seated in the 
countries of the euro zone.

The problem of the Systemically Important Fi-
nancial Institutions. The contemporary crisis once 
more animated a debate on acceptable size and sig-
nificance of financial institutions including banks. 
Not only is essential the size of a particular institu-
tion expressed, for example, by the amount of its 
equity capital or the value of its assets, but the sig-
nificance in a given country measured by the ratio 
of its assets to the Gross Domestic Product (GDP). 
Today the biggest financial institutions in Europe 
(SIFI) hold higher assets than GDP of the countries, 
in which they are seated (see table 1). These are the 
banks whose assets exceed € 30 bn or account for 
at least 20 % of GDP of the parent country, or have 
branches in at least three countries of the Union. 
The operations carried by entities which fall into this 
category, was one of the reasons of the present crisis 
and the expenditures on rescuing many of them led 
to a crisis of public funds in a number of countries. 
So far in relation to these entities the principle «too 
big to fail» was applied. The alternative solution to 
rescue these institutions from bankruptcy is not to 
allow them to grow in size and importance by man-
ner of administrative solutions. As it should be tak-
en into consideration that neither financial aid nor 
administrative actions are market solutions. They 
bring about certain costs which should be related to 
the effects of undertaken actions (Fig. 1).

The efficiency of single banking supervision re-
quires the implementation of restructurising mech-
anism as well as an orderly manner in bank liquida-
tion. On the onset of the financial crisis in Europe, 
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i. e. 2008, the European Commission took decisions 
on rescuing 59 banks by the member states. The to-
tal amount of €1,7bn was allocated in the form of 
direct re-capitalization, guarantee and liquidity sup-
port. To ensure protection for SIFI, Single Resolu-
tion Mechanism (SRM) will be created, which is to 
protect weaker countries from the consequences of 
the fall of a bank in this category. At the first stage the 
funds for this purpose are to be assigned by banks, 
but the final guarantee would come from public 
funds raised by the member states on the similar ba-
sis to those involved while creating the CBE capital.

For over two decades the European Union has 
been systematically developing the regulations on 
banks supervision. However, only recently in re-
sponse to the recent financial crisis and the role of 
big banks which brought it about, there have been 
actions undertaken to regulate the very operations 
of banks. So far there have been no solutions which 
would put some order into the issues of handling 
with the banks which are sources of risk for the 
whole financial system. Up to now such banks have 
been either subject to nationalization or they were 
allowed to go bankrupt. By order of the European 
Commission the group chaired by Erkki Liikanen 
prepared draft legislation on the reform on the 
European banking system [5, p. 68–87]. These are 
the actions aimed to create safer architecture of the 
European banking system. This team recommends 
separation of banks operations and their location in 
two separate companies. Traditional banking pro-
viding services for individual and business clients 
would be run in one, while the others would run 
investing operations as those run to the banks’ ac-
count and derivatives trading. These companies will 
be allowed, however, to run their activities within 

holding, wherein they will hold separate capital. The 
separation of bank operations is to be referred only 
to those banks in which 15 up to 25 % assets are 
exposed to high risk or the nominal value of such 
assets risk exceeds €100bn. Introducing the separa-
tion in bank operations into these two areas will be 
connected with the increase in costs but in the long 
run it will increase the stability of banks and make 
them develop lending operations for the sake of eco-
nomical boom. The European Commission is facing 
now the task of transferring the experts’ recommen-
dations into legislation which undoubtedly is going 
to be met up with the opposition from the strong 
banking lobby.

Deposit guarantee schemes. Since 1994 the 
member states in the European Union have been 
obliged to have the deposit guarantee schemes. 
Yet, these schemes vary so much that it only brings 
about the creation of specific «deposit heavens», 
which can be best illustrated by Ireland, Cyprus or 
Luxemburg. The banks in some countries attracted 
deposits, which banks in other countries were in 
short of. Since different countries have got different 
ability to guarantee deposits, it makes the reliability 
of guarantee doubtful and may lead to undermin-
ing the bank system stability. The schemes are rather 
weak and in the crisis circumstances they are not 
able to cover clients losses without having to resort 
to public funds.

The leverage factor, specifying what part of de-
posits are covered by funds being at disposal of in-
stitutions which guarantee them, are, e.g. 0,15 % in 
Germany, 0,21 % in France, 0,37 % in Spain [1, p. 3]. 
The proposals to obligatorily maintain this ratio at 
the level of no lower than 2,5 % were rejected by 
the biggest EU countries due to the costs of creat-

Fig. 1. Top 10 banks in the European Union
Source: Banking data from SNL Financial, GDP data from Eurostat
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ing such a guarantee. At the same time a number of 
EU countries (Italy, Great Britain,, Holland, Austria) 
have got deposit guarantee systems functioning on 
ex-post basis, i.e. raising funds to cover damages for 
the loss of clients deposits only at the moment the 
bank announces bankruptcy.

The works on creating one uniform deposit guar-
antee system are the least advanced element of the 
banking union. It has not been decided yet whether 
it will cover all the banks or merely SIFI. Neither is 
it clear when the common deposit guarantee system 
will come into force.

New prudential regulations in the European 
Union. The current financial crisis is of global nature 
and affected countries all over the world. At the same 
time it clearly showed how strongly are linked the 
segments of the financial market and how radically 
the loss of confidence in entities from one segment 
may affect the rest of the elements of the financial 
market. Guided by this experience the representatives 
of the highest developed financial markets and inter-
national organizations gathered in Basel Committee 
on Banking Supervision (BCBS) made amendments 
to the Capital Accord of 2004 (Basel II ) introduc-
ing its another version (Basel III), and by the end of 
the last year they introduces changed into Basel Core 
Principles [7, p. 26]. These principles provide a set 
of best practice in respect of the performance of the 
supervisory boards, the supervision process and the 
performance of banks themselves. Their transition 
into legislation of particular countries ensures regular 
extension of supervision standards on a global scale.

Basing on arrangements undertaken within the 
framework of BCBS (Basel III) the European Union 
worked out regulations introducing new prudential 
requirements – Directive CRD IV and Directive on 
Capital Requirements Regulation (CRR).They re-

fer to three areas: providing banks with their own 
funds, liquidity and the amount of the bonuses. 
These requirements are to take effect on 1 December 
2014, thus with a year delay in the initial plans. The 
delay was the consequence of controversies follow-
ing the restrictions imposed on bank managers’ bo-
nuses and negotiations which extended the process 
of drafting the union directive.

Quite essential are the regulations relating to eq-
uity capital of banks which amend and extend exist-
ing regulations. The capital ratio will stay unchanged 
calculated as the ratio of core capital to risk weighed 
capital. It will remain at the level of 8 %. It is to be 
viewed as a uniform standard for banks in all the EU 
countries, although Great Britain insisted on deter-
mining it as a minimal standard which may be raised 
by supervision authorities of particular countries.

To reach a compromise it was agreed that raising 
the capital ratio will only be possible in stress situa-
tions at the approval of the European Commission. 
The adoption of such an approach to determine the 
ratio is justifiable in terms of preserving the unity of 
the market, where all the banks should be provided 
with the same conditions to run fair competition.

With the unchanged amount of the core ra-
tio, the structure of capital used for its calculation 
changes and additional capital requirements appear. 
The most stable part of core capital, i.e. common eq-
uity, is to increase its share in own funds from the 
current 2 up to 4,5 % in 2019. At the same time the 
least stable funds from tier 3 introduced in 2004 by 
Basel II will not be likely considered as a capital re-
quirement. What is more, banks will have to create 
a conservation buffer up to 2,5 % of assets as well 
as a countercyclical buffer. The amount of the latter 
should be within 0 – 2,5 % of core capital depending 
on the state of the economic situation (fig. 2). Banks 

Fig. 2. Basel III – capital requirements
Source: Basel Committee on Banking Supervision
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will raise means within a countercyclical buffer in 
the periods of economical boom and reach for them 
at the time of recession. The amount of the a coun-
tercyclical buffer is to be determined by national su-
pervision authorities basing on the ESRB guidelines. 
These solutions are made in response to the situa-
tion of the recent crisis, when it became clear that 
banks hold too low core capital to be secured in case 
financial markets collapse.

A serious problem which arose at the beginning 
of the recent crisis was the loss of mutual confidence 
of European banks to each other, and difficulty in 
maintaining liquidity in the banking industry. In re-
sponse to these events within the frame of the new 
prudential regulations there are introduced stan-
dards referring to liquidity which are to enable to 
survive 30 days of stress period. additionally there is 
introduced a requirement to balance long-term as-
sets with long-term liabilities.

Regulations on banker’s bonuses and bank tax. 
The financial crisis fuelled a lot of criticism of remu-
neration systems for bank executives. It referred to 
both the amount of salaries as well as bonuses and 
incentives paid to supervisory boards and part of the 
staff. The example of salary structure in Germany is 
presented by table 2.

Tabl 2
Top Management Salaries in Top-30-Banks in Germany in 2012 (€ ooo,s)

position Base salary Total remuneration
1.Quartil Median 3.Quartil 1.Quartil Median 3.Quartil

Branch Manager 217 247 310 404 512 605
Departament Manager 145 162 192 202 259 329
Team Manager 99 108 117 124 144 177

Source: [6, p. 80]

Especially appalling was the payout of bonuses 
while the bank was making losses. This practice, at 
the time when banks were granted significant aid to 
rescue themselves from bankruptcy, made the repre-
sentatives of the biggest world economies undertake 
actions aimed at limiting the ability to pay various 
forms of bonuses irrespective of financial results of 
the institution which were doing so. It seems, how-
ever, the pressure to restrict the excessive bonuses, 
or appealing to social responsibility are ineffective as 
such conduct is conditioned by the system.

For the first time regulations relating to salaries 
of executives managing banks appear within Euro-
pean standards. They provide caps on bank execu-
tives’ bonuses at a year’s base salary. Only in extreme 
circumstances, at the approval of the majority of 
bank shareholders will it be possible to raise bonuses 
up to two year’s pay. The efficiency of the regulations 
on remuneration may be limited in practice as it is 
easy to circumvent them through raising basic part 
of the salary. It may also be feared that remuneration 
curbs will result in the flee of some bank executives 
outside the European Union to the countries with 
developed financial markets. Therefore, the regula-
tions provide for the review of their effects in a few 
years’ time.

The last of the above mentioned areas of changes 
in the banking system of the European Union is a 
tax on financial transactions. It will come into force 
in 2014.For the time being eleven EU countries 
agreed on this.

Markets tend to get degenerated unless they are 
regulated in the proper manner. In modern econo-
mies the state should create conditions to run fair 
competition which boost economic development, 
but at the same time it should be consistent in apply-
ing the principle of bearing responsibility for its own 
actions. Only based on such rules market economy 
can be an effective regulatory mechanism.

The banking union is to contribute to strength-
ening the currency union and reaching another 
stage of economic integration within the European 

Union. Considering the rate of works on preparing 
and implementing subsequent elements of the bank-
ing union this undertaking may be executed within 
a few next years. Yet, one may express doubts as to 
whether the banking union will be efficient enough 
without the fiscal union whose lack makes econom-
ic integration still incomplete.

It should also be noted that the activities aim-
ing at putting the Union banking sector in order are 
only fragmentary ones without working out harmo-
nized assumptions relating to the whole architecture 
of this market segment. They are carried out under 
the pressure of the current situation in which only 
conflicting interests of particular countries are re-
vealed. They comprise both adjustments to existing 
regulations as well as new resolutions, which by no 
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means makes up a consistent system. Implementing 
every now and then new regulations for banks rise 
fears of overregulation of the whole system with the 
unintended consequences difficult to be foreseen. 
The entities covered by these regulations are able 
relatively fast to find ways how to circumvent them.

Conclusions. Thus it may be concluded that the 
process of regulating the banking sector in the Euro-
pean Union does not ensure its currently much de-
sired consistency. It poses the threat of overlapping 

resolutions and arising conflicts. The Single Super-
visory Mechanism covers directly only seventeen 
countries belonging to the euro zone. The rest will 
be covered by supervision conducted on already ex-
isting basis. The current actions should therefore be 
viewed rather as seeking for solutions which would 
allow to overcome present difficulties than creating 
the target model of the banking sector.
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Постановка проблеми. Наслідки інтеграції 
України до світового економічного простору 
досить неоднозначні, особливо з погляду їх фі-
нансової складової. З прискоренням фінансової 
глобалізації, її вплив на ринки країн, що роз-
виваються та емерджентні економіки суттєво 
змінюється та посилюється, процеси інтеграції 
до світового фінансового простору стають не-
зворотними та супроводжуються зростаючою 
кількістю обмежень національного економіч-
ного розвитку. Іншою важливою тенденцією 
сучасного етапу світового економічного розви-
тку є актуалізація завдань глобального управ-
ління. Насамперед, проблема загострилась в 
контексті глобального фінансового простору. 
Спрямованість, характер та інтенсивність між-
народних фінансових потоків потребують по-
силення інституціональних обмежень та вищо-
го рівня глобальної координації. Відповідно, 
для України, економічна та фінансова системи 
якої розвиваються в умовах прискореної лібе-
ралізації, актуальним є моніторинг новітніх 
тенденцій розвитку глобальної економіки та 
світового фінансового ринку, що дозволить 
здійснювати необхідне корегування національ-
ної економічної політики.
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Анотація. У статті досліджено теоретич-
ні та прикладні аспекти інтеграції України до 
світового фінансового ринку, основні фактори, 
що її визначають у посткризовий період, клю-
чові глобальні тенденції. Досліджено рівень еко-
номічного розвитку України за міжнародними 
рейтинговими системами та її перспективи. 
Визначено стратегічні завдання розвитку фі-
нансового ринку України.

Аннотация. В статье исследованы теоре-
тические и прикладные аспекты интеграции 
Украины в мировой рынок, основные факторы, 
что ее определяют в посткризисный период, 
ключевые глобальные тенденции. Исследован 
уровень экономического развития Украины за 
международными рейтинговыми системами и 
ее перспективы. Определены стратегические 
задачи развития финансового рынка Украины.
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Аналіз останніх досліджень та публікацій. 
Проблематика сучасних тенденцій розвитку 
світового фінансового ринку, впливу фінансо-
вої глобалізації на ринки країн, що розвива-
ються, наслідків інтеграції економіки України 
до глобального економічного простору є дово-
лі поширеною в наукових дослідженнях. Її ви-
значено у роботах відомих вітчизняних та за-
рубіжних науковців та дослідників: Ш.-Д. Вей, 
М. Е. Коуз, Д. Лук’яненка, З. Луцишин, О. Моз-
гового, І. Прасад, О. Рогача, К. Рогофф, Я. Сто-
лярчук, Н. Стукало, І. Юдіної та інших. Однак, 
недостатньо висвітленими залишаються деякі 
аспекти взаємозв’язків між трансформацій-
ними процесами посткризового глобального 
розвитку, посиленням тенденцій міжнародно-
го регулювання фінансового простору та роз-
витком національного фінансового ринку.

Метою статті є узагальнення особливос-
тей розвитку фінансового ринку України 
в структурі світового фінансового просто-
ру за умов посилення глобалізації, а також 
формулювання стратегічних напрямів еко-
номічної політики країни із врахуванням 
новітніх тенденцій розвитку міжнародного 
фінансового ринку.
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Обґрунтування отриманих наукових ре-
зультатів. Серед найбільш поширених дослід-
ницьких позицій щодо першоджерел світової 
фінансової кризи 2008 р. – крах іпотечного 
ринку США, обумовлений політикою практич-
но некерованого фінансового інжинірингу, 
коли на основі достатньо ризикових іпотечних 
кредитів були сформовані похідні фінансові 
інструменти та розповсюджені як серед широ-
кого загалу приватних інвесторів, так і хедж-
фондів та центральних банків окремих країн. 
Як наслідок, в 2010 р. вартість 30  % заставної 
нерухомості стала нижчою, ніж вартість вида-
них під цю заставу кредитів.

Узагальнення причин глобальної фінансово-
економічної кризи дозволяє підтримати важ-
ливий висновок: зростаюча взаємозалежність 
національних та міжнародних ринків, лібералі-
зація міжнародних економічних відносин, при-
скорене зростання фінансового сектора обу-
мовлюють потребу глобального регулювання. 
Тим самим, протекціонізм як політика захисту 
внутрішнього ринку, активізуючись на рівні на-
ціональної економіки в умовах глобальної еко-
номічної нестабільності, як не парадоксально, 
виходить на рівень світової економіки у вигляді 
зростаючої функції зовнішнього регулювання, 
що обмежує потенціал світового зростання та в 
майбутньому зменшить його ефективність.

Посилення нестабільності світових фінан-
сових ринків є закономірним наслідком фі-
нансової глобалізації. Інтенсивність її пози-
тивного чи негативного впливу на національні 
економіки визначається рівнем їх економічно-
го розвитку, ступенем інтегрованості до між-
народних ринків, геополітичною роллю тощо. 
В цілому, фінансова глобалізація активізує 
низку суттєвих загроз: 

- по-перше, це виникнення глобальних 
економічних криз; 

- по-друге, небезпека підриву сувереніте-
ту країн з невисоким рівнем розвитку з причин 
їх боргової чи іншої фінансової залежності; 

- по-третє, поглиблення диференціації 
рівнів фінансового та, в цілому, економічного 
розвитку країн; 

- по-четверте, фінансове підпорядкуван-
ня країн з невисоким рівнем розвитку розвину-
тим країнам; 

- по-п’яте, фінансіалізація культурних та 
інших неречових цінностей [1, c. 10; 2].

Країни з трансформаційними економіками 

та ринками, що зростають, складають групу під-
вищеного ризику з погляду небезпек фінансо-
вої глобалізації. Термін «ринки, що зростають» 
(emerging markets) використовувався, насампе-
ред, для фондових ринків країн, що розвивають-
ся та перехідних економік і було запроваджено 
експертами Міжнародної фінансової корпорації 
(МФК) у 80-і рр. ХХ ст. Спільною рисою цих рин-
ків є потенційно вища, ніж у розвинутих краї-
нах, прибутковість операцій з цінними папера-
ми, що обумовлено прискореними темпами їх 
економічного зростання, швидким зростанням 
доходів національних компаній, розширенням 
фондових ринків. Згідно з дослідженнями еко-
номістів Credit Suisse, за останні 25 років серед-
ньорічні темпи зростання доходів корпоратив-
ного сектора в країнах, що розвиваються склали 
10,5 %, це вдвічі вище за показник у розвинутих 
країнах. За дохідністю акцій зростаючих ринків 
аналогічне перевищення склало 3,5 рази. 

Використання в якості пріоритетних зовніш-
ньоекономічних факторів зростання, прискоре-
на лібералізація зовнішньоекономічної діяль-
ності країн, що розвиваються, обумовлюють їх 
привабливість для світового фінансового капі-
талу, насамперед, спекулятивного. Саме країни 
із емерджентними ринками та їх фінансова під-
система передусім потерпають при масовому 
відпливі іноземного капіталу під час циклічного 
скорочення (рис. 1). 

Події світової економічної кризи 2008–
2009 рр. та хронічної фінансово-економічної 
нестабільності наступного періоду обумовлю-
ють необхідність трансформації глобальної 
системи управління фінансовими ринками. 
Зміна ролі країн з перехідними економіками 
та зростаючими ринками в глобальному еко-
номічному просторі визначається їх лідер-
ством у світовому економічному зростанні. 
Об’єктивно зростає потреба в посиленні ролі 
цієї групи країн у глобальному управлінні та 
процесах перерозподілу міжнародних фінан-
сових потоків для забезпечення ефективного 
економічного розвитку та соціального про-
гресу. Доступність до різноманітних та до-
статніх джерел фінансових ресурсів розвитку 
країн з емерджентними ринками є необхідною 
умовою не тільки стимулювання їх власного 
економічного розвитку, але і перспективи сві-
тової економічної динаміки. Тим же посилю-
ється дія передумов зростання ринків капіта-
лу в країнах, що розвиваються.
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Дослідження актуальної проблематики су-
часного розвитку ринку капіталу в країнах із 
зростаючою та граничною економікою [3], до-
зволяє сформулювати ключові тенденції:

1. Необхідною умовою ефективного моніто-Необхідною умовою ефективного моніто-
рингу ринків капіталу для визначення спрямова-
ності їх взаємодії з національними економіками 
є прозорість та достовірність фінансової інфор-
мації щодо діяльності її економічних суб’єктів.

2. Головною причиною можливого падіння 
ринків є нестача ліквідності; однак, нестабіль-
ність може бути спровокована також виходом 
ліквідності за інституціональні межі. Якщо ін-
ституційні умови більш лояльні щодо поста-
чальників ліквідності, ніж до інвесторів, ринок 
набуватиме ознак нестабільності та відлякува-
тиме бізнес (емітентів) та інвесторів. Збільшен-

ня ліквідності на фінансових ринках через залу-
чення великих учасників (наприклад, іноземних 
інвесторів, пенсійні фонди) також є достатньо 
суперечливим, оскільки залежно від їх кількості 
та економічної мотивації, можливі ускладнення 
щодо дієвості регулювання ринків.

3. Додатковою необхідною умовою прибут-Додатковою необхідною умовою прибут-
кової діяльності ринків капіталу є їх позитив-
на репутація, що формує довіру учасників та їх 
оптимістичні прогнози. Основними іміджевим 
чинником в цьому контексті є чітке дотриман-
ня норм законодавства щодо функціонування 
фінансових ринків, їх матеріальної та нематері-
альної інфраструктури.

4. Розвиток ринків капіталу відбувається на 
георегіональному рівні, що передбачає розвиток 
ефективної міждержавної взаємодії. Зближення 

Рис. 1. Вплив чинників глобалізації на фінансові ринки країн, що розвиваються 
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фінансових ринків сусідніх країн з емерджент-
ними ринками або учасників інтеграційних 
об’єднань є цілком закономірним процесом. 
Взаємна вигода досягається за рахунок нарощу-
вання потенціалу фінансових ринків, застосу-
вання передових практик і обміну досвіду.

5. Інституціональна специфіка ринків ка-Інституціональна специфіка ринків ка-
піталу країн, що розвиваються, суттєво відріз-
няється від практики розвинутих ринків. Так, 
нормою для них є домінування сімейних фірм та 
приватизованих державних об’єктів.

6. Розвиток ринків країн, що розвивають-Розвиток ринків країн, що розвивають-
ся, закономірно вимагає часу та напрацюван-
ня досвіду як ефективного функціонування, 
так і регулювання. На відміну від ринків роз-
винутих країн, де залежно від їх специфіки, 
акцент в регулюванні ставиться на відносини 
між клієнтами та фінансовими посередника-
ми, в країнах, що розвиваються часто поши-
рені паралельні системи управління послуга-
ми. Це пояснюється закріпленням в практиці 
управління фінансовими ринками неформаль-
них відносин, коли залучаються фінансові 
посередники, спроможні контролювати ма-контролювати ма- ма-
жоритарних акціонерів, аудиторів, інших 
постачальників послуг. Успішність їх подаль- послуг. Успішність їх подаль-
шого розвитку, очевидно, визначатиметься 
спроможністю запроваджувати апробований 
досвід регулювання фінансових ринків розви-
нутих країн.

7. З огляду на прагнення країн, що розви-З огляду на прагнення країн, що розви-
ваються, до підвищення інвестиційної прива-
бливості, прискорення розвитку фінансових 
ринків як передумови та результату дії сучасних 
тенденцій економічного зростання, необхідним 
завданням є максимально можливе розкриття 
інформації, важливої для інвесторів.

Незважаючи на неоднозначну дію чинни-
ків глобального характеру, національну спе-
цифіку, динаміка фінансових ринків країн, що 
розвиваються, відображає зростаючий тренд. 
Так, показовим є значення фондового індексу 
MSCI Emerging Markets Index, що об’єднує по-
над 2,7 тис. цінних паперів із 26 країн з ринка-
ми, що зростають. За 2012 р. індекс відобразив 
дохідність вкладень в 15 %, за останні 10 ро-
ків – 232 %. Для порівняння, зростання індексу 
MSCI World Index, що відображає ситуацію на 
світовому ринку в цілому, склала 11,9 % та 32 %; 
індексу ринку США S&P 500 9,8 % та 21,5 % від-
повідно [4].

Українська економіка за період ринкової транс-

формації досягла високого ступеня зовнішньо-
економічної відкритості. Вплив глобалізації на 
економіку та фінансовий сектор України можна 
відстежити через міждержавні порівняння та ди-
наміку місця країни в світових економічних рей-
тингах. Так, показовим є індекс глобалізації, що 
базується на оцінці рівня міжнародних зв’язків 
країни, її інтеграції та незалежності за 24 інди-
каторами в розрізі трьох категорій: економічна, 
соціальна та політична глобалізація [5]. Україна 
посідає 47 місце із 207 країн із показником 67,78 
% бали, зокрема 64 місце за економічною складо-
вою (64,84 бали), 69 – за соціальною складовою 
(57,78 бали), 42 – за політичною складовою (86,07 
бали). Ситуація дещо змінилась щодо попередніх 
трьох років, коли країна стабільно мала 44 місце. 
Сусідами України за індексом глобалізації в 2013 
р. стали Латвія, Чорногорія, Бахрейн, Російська 
Федерація, Ліван, Саудівська Аравія – країни, 
вище за середнього рівня розвитку. Лідерами за-
гального рейтингу є Бельгія, Ірландія, Нідерлан-
ди, Австрія та Сінгапур.

Іншим важливим рейтинговим показником 
місця країни в світовому просторі є індекс гло-
бальної конкурентоспроможності, що розрахо-
вується за методикою Всесвітнього економіч-
ного форуму з 2004 р. на основі 113 індикаторів, 
об’єднаних у 12 груп – «Якість інститутів», 
«Інфраструктура», «Макроекономічна стабіль-
ність», «Здоров’я і початкова освіта», «Вища і 
професійна підготовка», «Ефективність ринку 
товарів і послуг», «Ефективність ринку праці», 
«Розвиненість фінансового ринку», «Рівень тех-
нологічного розвитку», «Розмір внутрішнього 
ринку», «Кількість компаній», «інноваційний 
потенціал» [6]. У рейтингу 2012–2013 рр. Укра-
їна посіла 73 із 144 місць, результат є близьким 
до Уругваю, Словаччини, Чорногорії. Порів-
няно із попереднім періодом дослідження та 
рейтинговим місцем 82, ситуація покращилась. 
Однак, висока зовнішньоекономічна відкри-
тість не єдиний фактор економічного зростан-
ня, більше того, без відповідних інституційних 
та структурних реформ, вона може завдавати 
шкоди національній конкурентоспроможності 
та соціальному прогресу.

Активізація ендогенних факторів націо-
нального економічного зростання передбачає 
створення чітких та адекватних інституційних 
умов здійснення економічної діяльності. Досяг-
нення в цьому контексті значною мірою відо-
бражаються Індексом ведення бізнесу Світово-
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го банку. Методика його визначення базується 
на моніторингу законодавчо-нормативної бази 
підприємницької діяльності в країні в розрізі 
дев’яти показників: «Відкриття бізнесу», «Ро-
бота з дозволами на будівництво», «Реєстрація 
майна», «Отримання кредиту», «Захист прав 
інвесторів», «Сплата податків», «Міжнародна 
торгівля», «Забезпечення контрактів», «Закрит-
тя підприємств» [7]. У рейтингу 2012 р. Україна 
посіла 137 місце серед 185 учасників в сусідстві 
країн низького та нижчого за середній рівня 
розвитку – Лесото, Еквадору, Філіппін. Тим же, 
очевидною є необхідність якісного удосконален-
ня інституціональних умов підприємницької ді-
яльності в Україні для підвищення показників її 
конкурентоспроможності та зростання.

Одним із найсуттєвіших інституційних об-
межень прискореного економічного розвитку 
України, зокрема, її фінансового сектора, є за-
кріплення в економічній системі та суспільстві 
неформальних відносин та різноманітних про-
явів тіньової економіки. Серед міжнародних 
рейтингів ситуацію найкраще відображає Ін-
декс сприйняття корупції [8]. Дослідження здій-
снюються з 2005 р. організацією Transparency 
International на основі незалежних опитувань 
фінансових експертів та правозахисників та 
вивчення громадської думки. За результатами 
2012 р. серед 182 країн Україна посіла 144 місце, 
що співставно із низкою африканських країн 
низького рівня економічного розвитку (Каме-
рун, Конго, Центрально-Африканська республі-
ка, Сирією, Бангладеш).

Інтегральним показником, що відображає 
ступінь та інтенсивність державного регулюван-
ня економічної діяльності, є Індекс економічної 
свободи [9], що розраховують експерти журналу 
Wall Street Journal і Heritage Foundation з 1995 р. 
Методика розрахунку індексу включає 10 субін-
дексів – «Свобода бізнесу», «Свобода торгівлі». 
«Податкова свобода», «Державні витрати», «Гро-
шова свобода», «Свобода інвестицій», «Фінансо-
ва свобода», «Захист прав власності», «Свобода 
від корупції», «Свобода трудових стосунків». У 
рейтингу 2012 р. Україна посіла останнє місце в 
Європі, серед 179 країн наша країна на 163 місці 
в групі країн «Репресовані». Також було відзна-
чено погіршення ситуації з економічною свобо-
дою в країні за останні роки.

Таким чином, прискорена інтеграція до сві-
тових ринків, високий рівень зовнішньоеконо-
мічної відкритості не є запорукою прискореного 

економічного розвитку, підвищення міжнарод-
ної конкурентоспроможності країни. Необхід-
ними умовами стійкого довгострокового еко-
номічного зростання та соціального поступу є 
питання внутрішньої економічної політики і, 
особливо, інституціонального характеру, здатні 
стимулювати фактори самопідтримуючого роз-
витку, зорієнтовані на використання сучасних 
інноваційних технологій, висококваліфіковано-
го людського потенціалу.

Глобалізація суттєво посилює чутливість 
національних фінансових ринків до спрямова-
ності, динаміки та інтенсивності міжнародного 
руху капіталу. З огляду на зростаючу залежність 
національного фінансового ринку від міжна-
родних потоків капіталу, обмежується вплив на-
ціональних регуляторів та посилюється вплив 
міжнародних фінансових інститутів. Країни, 
що розвиваються та зростаючі економіки (до 
цієї групи належить Україна) під впливом гло-
балізації швидко змінюють свою міжнародну 
спеціалізацію у напрямі її «спрощення». Це обу-
мовлено прискореною їх інтеграцією до світових 
фінансових ринків, швидким зростанням обся-
гів кредитування та високими цінами на біржо-
ві товари (що, як правило, складають основу їх 
міжнародної спеціалізації). Одночасно нарос-
тають внутрішні фактори вразливості, обумов-
лені диспропорціями макроекономічного роз-
витку. Так, прискорене зростання банківського 
кредитування у більшості випадків супрово-
джується погіршенням його якості. Ціни на бір-
жові товари також характеризуються значною 
волатильністю, що обумовлює необхідність ре-
форм бюджетно-податкової політики та якісних 
структурних зрушень в національному еконо-
мічному розвитку. 

Досліджуючи динаміку участі України в між-
народних потоках капіталу за роки економічно-
го зростання, глобальної фінансово-економічної 
кризи та посткризового відновлення, зазначимо 
суттєвий вплив процесів глобалізації. Основні 
макроекономічні показники, що відображають 
рівень зовнішньоекономічної взаємодії України 
із зовнішнім світом, подано в табл. 1.

Аналіз міжнародної економічної діяльності 
України за 2001–2012 рр. засвідчує поступове 
зростання питомої ваги фінансових послуг у 
структурі «невидимої торгівлі» рахунку поточ-
них операцій платіжного балансу країни. Так, 
експорт страхових послуг резидентами зріс від 
6 млн дол США у 2001 р. до 54 млн дол США 
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у 2012 р. експорт фінансових послуг зріс від-
повідно з 18 до 249 млн дол США. Однак, таке 
зростання є несуттєвим з огляду, по-перше, 
на від’ємне сальдо торгівлі даними послугами 
упродовж всього періоду дослідження: -75 млн 
дол США за страховими послугами в 2012 р. та 
-697 млн дол США за фінансовими послугами. 
По-друге, в загальному обсязі експорту послуг 
України страхові та фінансові складають всьо-
го 1,5 %, в імпорті – 7,6 %. Отже, незважаючи 
на формування інституційних засад функці-
онування фінансового ринку в Україні за час 
ринкової трансформації, зростання кількості 
фінансових посередників, їх діяльність не набу-
ла достатнього рівня конкурентоспроможнос-
ті для впевненого виходу на зовнішній ринок. 
Україна залишається нетто-імпортером фінан-
сових та страхових послуг.

Суттєве значення для оцінки впливу гло-
балізації на економіку країни та її фінансову 
інфраструктуру має аналіз динаміки іноземних 
інвестицій, передусім, прямих. За весь період 
незалежності в економіку України було вкла-
дено 54,5 млрд дол США (на 01.01.2013 р.) При 
цьому, обсяг валового зовнішнього боргу країни 
склав 135,0 млрд дол США, що в 2,5 рази біль-
ше за обсяг прямого іноземного інвестування. 
Показово, що в 2012 році, вперше за період до-
слідження, так званий «міграційний капітал», 
обсяг грошових переказів мігрантів із-за кордо-
ну, перевищив чисте сальдо прямих іноземних 

інвестицій в країну (7,5 та 6,6 млрд дол США), 
що є свідченням низької якості інвестиційного 
клімату в Україні та недовіри зовнішніх інвесто-
рів до економічних перспектив країни.

Рівень зовнішньої заборгованості країни на-
був критичних значень, за сучасного стану прин-
ципових протиріч щодо здійснення внутрішньої 
економічної політики України з основним доно-
ром МВФ, подолання ситуації супроводжується 
нагромадженням не лише суто економічних, але 
структурних проблем подальшого зростання. 
Таким чином, стрімка лібералізація зовнішньо-
економічної діяльності країни в період ринкової 
трансформації не призвела до автоматичного 
формування необхідних сприятливих переду-
мов ефективного соціально-економічного роз-
витку, як і не дав можливості розвитку доскона-
лої фінансової інфраструктури. 

Міжнародні потоки капіталу як один з клю-
чових чинників економічного поступу країн, 
що розвиваються, суттєво скоротились в період 
глобальної економічної кризи, поглибивши тим 
же спад як в конкретних національних економі-
ках, так і в цілому в світі. Період посткризового 
відновлення також характеризувався крайньою 
нестабільністю міжнародних потоків капіталу. 
Причинами такої нестійкості залишаються не-
певність щодо стабільності державних фінансів 
єврозони, переведенням їх ресурсів у безпечні-
ші активи, скорочення кредитування країн, що 
розвиваються, послаблення темпів економічно-

Таблиця 1
Динаміка показників зовнішньоекономічної діяльності України, млн дол США

Показники 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
Сальдо 
фінансових 
послуг

-42 -101 -220 -326 -565 -979 -949 -611 -642 -697

експорт 20 24 36 80 322 486 370 475 312 249
імпорт -62 -125 -256 -406 -887 -1 465 -1 319 -1 086 -954 -946
Прямі інвестиції 1 411 1 711 7 533 5 737 9 218 9 903 4 654 5 759 7 015 6 627
Портфельні 
інвестиції 867 2 067 2 757 3 583 5 753 -1 280 -1 559 4 317 1 557 4 682

Приватні 
грошові перекази 
з-за кордону

6177 5370 5862 7019 7526

Валовий 
зовнішній борг 23811 30647 39619 54512 79955 101659 103396 117346 126236 135049

Валовий борг до 
ВВП, % 47,5 47,2 45,9 50,6 56,0 56,5 88,2 86,0 76,4 78,6

Джерело: складено за даними http://www.bank.gov.ua/; http://www.worldbank.org
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го зростання в провідних зростаючих економі-
ках Бразилії, Індії, Китаї тощо. Зростаючі гро-
шові резерви, деноміновані у валютах провідних 
країн, набагато перевищують за своїм обсягом 
притік капіталу, таким чином, країни, що роз-
виваються та країни з перехідною економікою 
залишаються нетто-кредиторами розвинутих 
країн. У 2012 р. цей чистий відтік оцінюється у 
845 млрд дол США, хоча це і менше 1 млрд дол 
США, зафіксованого в 2011 р. [10].

Перспективи розвитку світової економі-
ки характеризуються незмінним посиленням 
впливу глобалізації, що обумовлює диферен-
ціацію економічної політики в різних групах 
країн. Втрата ефективності макроекономічно-
го та міждержавного регулювання, що спосте-
рігались у посткризовий період (2009–2012 рр.) 
обумовлена, насамперед, новою економічною 
реальністю надвисокою взаємною залежністю 
суб’єктів міжнародних економічних відносин 
та протиріччями між цілями досягнення гло-
бального економічного зростання та питан-
нями національної економічної безпеки. Для 
країн, що розвиваються та економік із зростаю-
чими ринками важливо враховувати сукупність 
зовнішніх та внутрішніх ризиків економічно-
го розвитку. Так, у ситуації великих дефіцитів 
державних бюджетів та жорсткої грошово-кре-
дитної політики, як у випадку України, осно-
вною загрозою залишається підрив ключових 
чинників економічного зростання. 

Посилення загроз фінансової глобалізації по-
требує подолання ключових причин нестабіль-
ності на світових фінансових ринках. По-перше, 
необхідно досягнути кращої узгодженості полі-
тики бюджетного та кредитно-грошового сти-
мулювання. У розвинутих країнах важливими 
є грошово-кредитне стимулювання економічно-
го зростання, однак паралельно слід обмежити 
дестабілізуючу побічну дію на потоки капітал 
та валютні курси. Для цього на міжнародно-
му рівні мають бути досягнуті домовленості 
щодо обсягів, темпів та термінів «кількісного 
пом’якшення» для загальної мети скорочення 
глобальних дисбалансів. По-друге, необхідне 
прискорення реформи регулювання фінансо-
вого сектора в цілому, включно із «тіньовими» 
банківськими послугами. Ці заходи є основними 
для уникнення системних ризиків, що обумови-
ло пастку повільного економічного зростання 
в розвинутих країнах та волатильність потоків 
капіталу в країнах, що розвиваються [11].

Висновки. Таким чином, основними резуль-
татами змін фінансового ринку в Україні в кон-
тексті інтеграції до світового економічного та 
фінансового простору стали:

- зростання залежності українського фі-
нансового ринку від глобальних потоків капіта-
лу із відповідним погіршенням показників на-
ціональної безпеки та послабленням позицій в 
геополітичному просторі;

- посилення боргової залежності економіки 
від зовнішніх джерел фінансування як у держав-
них фінансах, так і підприємницькому секторі, 
що за умов суттєвих обмежень дії факторів ен-
догенного економічного зростання призводить 
до пониження реального життєвого рівня на-
селення та унеможливлює перспективи стійкого 
довгострокового розвитку;

- підвищення небезпеки ланцюгової реакції 
поширення фінансово-економічних криз із по-
дальшими втратами у реальному секторі еконо-
міки та обмеженням дії зовнішньоекономічних 
чинників для подальшого відновлення;

- вплив міжнародних фінансових інститу-
тів на здійснення внутрішньої економічної полі-
тики, включно із соціально вразливими її скла-
довими тощо.

Із врахуванням ключових тенденцій гло-
бального розвитку для підвищення рівня та 
якості фінансового ринку України слід вирі-
шити такі завдання: спрямувати економічні 
реформи в країні на підвищення рівня і якості 
життя населення, стимулювання заощаджень 
і, як результат, підвищення потенціалу розви-
тку фінансового сектора; посилити структурну 
стійкість бюджету за рахунок диверсифіка-
ції національного виробництва і експорту на 
основі критеріїв інноваційності, довгостро-
ковості, конкурентоспроможності; для під-
силення якості фінансової інфраструктури 
слід чітко дотримуватись виправданих та по-
слідовних умов встановлення цін кредитного, 
валютного інших ризиків фінансовими посе-
редниками, поширення інформаційної прозо-
рості здійснення діяльності, імплементацію до 
нормативно-правової бази та запровадження в 
практику міжнародних стандартів надання фі-
нансових послуг.
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Statement of the problem. With the acceleration 
of financial globalization, its influence on the 
markets of developing countries and emerging 
economies is substantially changing and increasing; 
the processes of integration into the global financial 
space become irreversible and are accompanied by 
the growing amount of restrictions of the national 
economic development.

The objective of the article is the generalization 
of the development features of financial market of 
Ukraine in the structure of global financial space in 

Summary. In this article theoretical and practical 
aspects of Ukraine’s integration into the global 
financial market are analyzed, the basic factors 
determining this process in the post-crisis period and 
global key trends are specified. 

Key words: international financial space, financial globalization, emerging economies, integration, financial markets.
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The level of economic development of Ukraine 
by international rating systems and its prospects 
are investigated. The strategic objectives of the 
development of  the financial market of Ukraine are 
determined.

the conditions of strengthening the globalization, 
and also the formulation of strategic directions of 
economic policy of the country with taking into 
account the modern tendencies of the development 
of the international financial market.

Justification of scientific results. Generalization of 
reasons for global crisis allows to support an important 
conclusion: the growing interdependence of national and 
international markets, the liberalization of international 
economic relations, the accelerated increase of financial 
sector stipulate the necessity of the global adjusting.
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Strengthening of instability of world financial 
markets is the natural consequence of the financial 
globalization. The intensity of its positive or negative 
influence on the national economies is determined by 
the level of their economic development, by the degree of 
integrating to the international markets, by a geopolitical 
role, etc. On the whole, financial globalization activates 
a range of essential threats: firstly, it is the origin of the 
global economic crises; secondly, the danger of erosion 
of sovereignty of the countries with not high level of 
development because of their debt and other financial 
dependence; thirdly, deepening of differentiation of levels 
of financial and, on the whole, economic development of 
the developing countries.

The use as priority external economic factors 
of increase, accelerated liberalization of foreign 
economic activity of the developing countries 
stipulate their attractiveness to the world financial 
capital, first of all, speculative one. 

The countries with emerging markets and their 
financial subsystems, first of all, suffer from mass 
outflow of foreign capital during cyclic narrowing 
(Fig. 1).

The research of actual range of problems of 
modern market of capital development in countries 
with a growing and maximum economy allows to 
determine key tendencies:

1. The necessary condition of the effective 
monitoring of capital markets for determination 
of orientation of their co-operating with national 
economies are the issues of transparency and 
authenticity of financial information on the activities 
of its economic subjects.

2. The main reason of possible falling of 
markets is a lack of liquidity; however, instability can 
be provoked also by going off the liquidity beyond 
institutional limits. If institutional terms are more 
loyal concerning the liquidity suppliers more than the 

Fig. 1. The impact of global factors on the financial markets of developing countries
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investors, market will get features of instability and 
frighten off business (issuers) and investors. Increase 
of liquidity on financial markets through attracting 
large participants (for example, foreign investors, 
pension funds) is also contradictory enough, so 
far as depending on their amount and economic 
motivation there are possible complications as to the 
effectiveness of market adjustment.

3. The additional necessary condition of 
profitable activity of capital markets is their positive 
reputation forming the trust of participants and their 
optimistic prognoses. Basic imaginary factor in this 
context is clear conforming to norms of legislation 
as regards to functioning of financial markets, their 
material and non-material infrastructure.

4. Development of capital markets takes place 
at georegional level that envisages development 
of effective intergovernmental co-operation. 
Rapprochement of financial markets of nearby 
countries with emerging markets or participants 
of integration units is a fully appropriate process. 
Mutual benefit is achieved due to the increase of 
financial markets potential, application of advanced 
technologies and exchange of experience.

5. Institutional peculiarity of capital markets of 
the developing countries substantially differs from 
practice of the developed markets. Thus, prevailing 
the domestic firms and privatized state objects is a 
norm for them.

6. Development of markets of the developed 
countries appropriately requires time and 
accumulation of experience of both the effective 
functioning and adjusting. Unlike the markets of 
the developed countries where depending on their 
specificity accent in adjusting is put on relations 
between clients and financial mediators, in the 
developing countries parallel control systems of 
services management are widely spread. It is explained 
by fixing in management practice of the financial 
markets the informal relations when financial 
mediators being able to control shareholders based 
on majority, auditors, and other service providers 
are attracted. Success of their further development, 
obviously, will be determined by possibility to enter 
the approved experience of adjusting of the financial 
markets of the developed countries.

7. Taking into account aspiration of the 
developing countries to the increase of investment 
attractiveness, acceleration of the development of 
financial markets as pre-condition and result of 
action of modern tendencies of the growing economy, 
the necessary task is the maximally possible opening 
of information important for investors.

Despite the ambiguous action of factors of 
global character, national specificity, the dynamics 
of financial markets of the developing countries 
represents the growing trend. Thus, a model one 
is value of fund index of MSCI Emerging Markets 
Index, that unites over 2,7 thousand securities from 
26 countries with growing markets. During 2012 the 
index represented income of investments – 15 %, for 
the last 10 years – 232 %. For comparison, increase of 
index of MSCI World Index reflecting the situation 
in the world market on the whole amounted 11,9 % 
and 32 %; indexes of market of the USA of S&P 500 
9,8 % and 21,5 % respectively.

The impact of globalization on the economy and 
financial sector of Ukraine can be traced through 
interstate comparisons and dynamics of country’s 
place in the world economic rankings. Thus, in 2012–
2013 Ukraine holds the following positions: as to index 
globalization – it takes the 47th position among 207 
countries, according to the Global Competitiveness 
Index – 73rd among 144 positions, as to the Business 
WB index – Ukraine takes the 137th position among 
185 participants; according to Corruption Perception 
Index – the182th position among 144 countries, as to 
the Index of Economic Freedom Ukraine takes the last 
place in Europe among 179 countries – it takes the 163rd 
position, Ukraine is included into group of «Repressed 
Countries». Thus, accelerated integration into the world 
markets, a high level of foreign trade openness are not 
the pledge of rapid economic development, increasing 
in international competitiveness. Necessary conditions 
for sustainable long-term economic growth and social 
progress are the matters of internal economic policy, 
and especially of institutional character being able 
to stimulate factors of self-sustaining development 
focused on innovative use of advanced technologies, 
highly qualified human potential.

During the whole period of independence, 
USD 54,5 billion (as of 01.01.2013) was invested in 
Ukraine’s economy. In this case, the gross external 
debt has reached USD 135,0 billion, that is 2,5 times 
more than foreign direct investment. Significantly, in 
2012, for the first time during the research period the 
so-called «migration capital», the amount of money 
transferred from migrants exceeded the net balance 
of foreign direct investment into the country (USD 
7,5 billion and 6,6 billion) which is the evidence of 
poor quality of the investment climate in Ukraine and 
non-confidence of foreign investors in the economic 
prospects of the country.

Conclusions. The main results of changes in the 
financial market of Ukraine’s integration into the 
global economic and financial area are:
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- to increase the Ukrainian financial market 
dependence on the global capital flows with corresponding 
deterioration of national security indexes and weakening 
of position in the geopolitical environment;

- to strengthen debt dependence of the 
economy on external funding sources, both in public 
finances and the business sector that under significant 
restrictions of endogenous economic growth factors 
leads to decrease in real living standards and prevents 
prospects from sustainable long-term development;

- to increase the danger of a chain reaction of 
financial and economic crisis spreading with further 
losses in the real economy and limitation of external 
factors activities for subsequent recovery;

- impact of international financial institutions 
on the implementation of domestic economic policy, 
including its socially vulnerable components, etc.

In view of the key trends of global development 
in order to enhance the level and quality of the 
financial market of Ukraine it should solve the 
following problems: to direct economic reforms as to 
improving the level and quality of living standards, 
encouraging savings and as a result, improving the 
capacity of financial sector development; to enhance 
the structural stability of the budget due to the 
diversification of domestic production and exports 
based on the criteria of innovation, competitiveness; 
in order to strengthen the quality of financial 
infrastructure one should follow successive terms of 
pricing on credit, foreign exchange and other risks 
by other financial intermediaries, distribution of 
information transparency of business activities.
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Постановка проблемы. В течение последних 
десятилетий сильные флуктуации цен на рынках 
активов (финансовых, реальных) часто предше-
ствовали последующим финансовым стрессам в 
экономике многих стран мира. Очередной миро-
вой финансово-экономический кризис 2008-2009 
годов еще раз заставил задуматься теоретиков 
и практиков над вопросом определения роли 
и места центральных банков (национальных 
регуляторов) в содействии устойчивого эконо-
мического роста [1]. Вместе с этим, финансово-
экономический кризис 2008–2009 годов выявил 
сбои в механизме раннего оповещения и преду-
преждения кризисных явлений, несовершенстве 
методологии выявления дисбалансов в финансо-
вом секторе на ранних этапах их формирования. 
Поэтому вопросы регулирования дисбалансов в 
финансовом секторе экономики приобрели осо-
бую актуальность, в том числе, и для экономики 
Украины.

Анализ последних исследований и публика-
ций. Вопросы обеспечения ценовой и финансо-
вой стабильности исследуются в работах отече-
ственных ученых А. Барановского [2], А. Кузне-
цовой [3], В. Мищенко [4], С. Мищенко [5]. Ука-
занные ученые рассматривают как методические, 
так и практические аспекты оценки устойчиво-
сти финансового сектора Украины. Сущность и 

Анотація. У статті вказано недоліки чинної 
системи показників фінансової стійкості. Розкри-
то особливості дисбалансів у фінансовому секто-
рі економіки. Запропоновано використовувати 
інтегральний показник фінансової стійкості і 
кредитний агрегат для більш адекватної оцінки 
схильності фінансового сектору економіки до фі-
нансових стресів.

Аннотация. В статье указаны недостатки 
действующей системы показателей финансовой 
устойчивости. Раскрыты особенности дисбалан-
сов в финансовом секторе экономики. Предложено 
использовать интегральный показатель финан-
совой устойчивости и кредитный агрегат для 
более адекватной оценки предрасположенности 
финансового сектора экономики к финансовым 
стрессам.
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процессы, связанные с накоплением финансовых 
дисбалансов представлены в работах зарубеж-
ных ученых К. Борио и др. [6–9]. Вместе с тем, не-
решенной научной задачей остается разработка 
действенной методологии регулирования отече-
ственного финансового сектора, имплементация 
которой позволила бы элиминировать накопле-
ние дисбалансов в финансовом секторе нацио-
нальной экономики.

Цель исследования заключается в разработке 
научно-методических основ для осуществления 
интегральной оценки дисбалансов и устойчиво-
сти финансового сектора экономики.

Обоснование полученных научных резуль-
татов. Понятие «финансовые дисбалансы» часто 
употребляется в научной литературе. Автори-
тетным ученым, заместителем управляющего 
монетарно-экономического департамента Банка 
международных расчетов Клаудио Борио [6–9] 
дано следующее его определение. Под финансовы-
ми дисбалансами понимается «перенапряжения» 
(«overextension») балансов экономических аген-
тов, то есть «чрезмерное» кредитование, с одной 
стороны, и высокий уровень заимствований, с 
другой, происходящие в период бумов цен акти-
вов, что в последующем может привести к сниже-
нию устойчивости экономического роста и усиле-
нию спадов в экономике.
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Среди отечественных ученых (А. Барановского, 
В. Козюк, О. Снижко), интерпретация экономиче-
ской категории «финансовые дисбалансы» близка 
к подходу в толковании данного понятия зару-
бежных ученых. В частности, В. Козюк определяет 
«финансовые дисбалансы» как существенное от-
клонение динамики финансовых агрегатов (капи-
тализация рынка различных финансовых инстру-
ментов) от их исторической траектории [10, с. 38]. 
О. Снижко характеризует «финансовые дисбалан-
сы» как процессы «перепроизводства или недопро-
изводства финансовых инструментов и услуг на от-
дельных рыночных сегментах, завышения оценки 
балансов участников финансовой системы, случаях 
роста волатильности на отдельных финансовых 
рынках (ценовые «пузыри») и т. д.» [11, с. 31].

А. Барановский [2, с. 231–232] формализо-
вал следующие дисбалансы банковского сектора 
Украины в докризисный период времени:

- разрывы между обязательствами и кредит-
ной базой банков;

- превалирование краткосрочных обяза-
тельств в структуре ресурсной базы и долгосроч-
ных кредитов в структуре активов;

- валютные дисбалансы, в частности, в соотно-
шение кредитов и депозитов в иностранной валюте;

- существенные разрывы между приростом 
кредитования и изменением реального ВВП;

- несоответствие между динамикой предо-
ставленных кредитов и уровнем номинального 
дохода населения;

- высокие темпы ежегодного прироста кре-
дитования частного сектора экономики.

Количественно дисбалансы можно оценить че-
рез расчет, так называемых, гэпов (разрывов) меж-
ду фактическими и ожидаемыми значениями по-
казателей. При этом, ожидаемые значения, обычно, 
моделируются с использованием статистического 
фильтра Ходрика-Прескотта, который позволяет 
выявить циклическую составляющую во времен-
ном ряде и часто используется в теории деловых 
[12] и финансовых циклов [13].

Необходимо отметить, что вопрос об импле-
ментации концепции финансовых дисбалансов в 
инструментах регулирования финансового секто-
ра экономики находится, пока еще, на этапе тести-
рования. По мнению директора Генерального эко-
номического департамента Национального банка 
А. Петрика, важным вопросом, сегодня, является 
создание системы превентивных индикаторов, 
которые будут указывать на смену ситуации в бу-
дущем [14, с. 5].

С другой стороны, в настоящее время, на 

сайтах многих центральных банков, в том чис-
ле, и на сайте Национального банка публику-
ются ежеквартальные показатели финансовой 
устойчивости финансового сектора экономики. 
В соответствии с руководством Международ-
ного валютного фонда индикаторы финансовой 
устойчивости могут использоваться для решения 
следующих задач [15, с. 258]:

1) Оценка риска потрясения для финансо-
вого секто ра. Среди инструментов, которые мо-
гут использо ваться для этой цели, – показатели, 
применяемые в моделях систем раннего опове-
щения. Такие показатели, обычно, основаны на 
данных по конкретной стране, информации о 
динамике си туации в глобальной экономике и 
политическом риске.

2) Оценка уязвимости финансового сек-
тора в случае потрясений; оценка состояния 
нефинансо вых секторов; отслеживание уязви-
мых мест финансового сектора, обусловленных 
кредитным риском, риском ликвидности и ры-
ночным риском; оценка способности финансово-
го сектора к покрытию убытков, возникающих в 
условиях кризиса.

3) Анализ макрофинансовых связей для 
получения представлений о воздействии на 
макроэкономичес кие условия, экономическую 
приемлемость долга и о снижении посредниче-
ского потенциала финансо вого сектора.

4) Наблюдение за макроэкономическими 
условиями для оценки того, какое воздействие 
оказывает дестабилизация финансового сектора 
на макроэкономическую стабильность и эконо-
мическую приемлемость долга.

Подчеркнем, что индикаторы финансовой 
устойчивости могут использоваться в системах 
раннего оповещения относительно возможных 
финансовых стрессов. Вместе с тем, в научной 
литературе выделяют ряд недостатков, связан-
ных с использованием индикаторов финансо-
вой устойчивости [5, с. 43], среди которых: на-
личие большого количества индикаторов, часть 
из которых дублируют другу друга; разновек-
торность изменения индикаторов, что усложня-
ет выделить общие тенденции в их динамике и 
другие. 

Кроме этого, для поддержания стабильности 
функционирования финансового сектора эко-
номики, необходимо понимать взаимосвязи, ис-
пользуемых сегодня, индикаторов финансовой 
устойчивости с показателями финансовых дис-
балансов.

В связи с этими, обстоятельствами, предла-
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гаем провести факторный анализ, который, как 
предполагается, позволит выразить взаимосвязи 
между накапливаемыми финансовыми дисба-
лансами и устойчивостью финансового сектора 
экономики к шокам. Отметим, что на настоящий 
момент времени на сайте МВФ регулярно публи-
куется статистика по индикаторам финансовой 
устойчивости, которая охватывает, чуть более 70 
стран мира.

Важной составляющей исследования являет-
ся интервал времени, за который предлагается 
проанализировать, как индикаторы финансовой 
устойчивости, так и уровень дисбалансов в фи-
нансовом секторе экономики. На основе пред-
варительно полученных результатов исследова-
ния, нами выявлено, что период формирования 
существенных дисбалансов охватывал интервал 
времени с 2006 года по 2008 год. 

Анализ статистической базы данных стран 
мира позволил отобрать из 40 индикаторов фи-
нансовой устойчивости 9 индикаторов, которые 
являются базовыми и рассчитываются, в том 
числе Национальным банком Украины. Ото-
бранные индикаторы отражают все основные 
группировки концепции «CAMELS»:

1) Индикаторы достаточности капитала («С»):
- отношение нормативного капитала к акти-

вам, взвешенным по риску (I1);
- отношение нормативного капитала первого 

уровня к активам, взвешенным по риску (I2).
2) Индикатор качества активов («А»):
- отношение необслуживаемых кредитов и за-

ймов к совокупным валовым кредитам и займам 
(I4).

3) Индикаторы рентабельности («Е»):
- отношение чистого дохода к средним сово-

купным активам (рентабельность активов) (I6);
- отношение чистого дохода к среднему капи-

талу (рентабельность капитала) (I7).
4) Индикаторы ликвидности («L»):
- отношение ликвидных активов к совокуп-

ным активам (I10);
- отношение ликвидных активов к кратко-

срочным обязательствам (I11).
5) Индикатор чувствительности к рыночному 

риску («S»):
- отношение чистой открытой валютной по-

зиции к капиталу (I12).
На основе наличия статистических данных по 

данным показателям была проанализирована 21 
страна, из которых 9 стран – страны Евросоюза, 3 
страны – страны-члены СНГ (Армения, Россий-
ская Федерация, Украина).

В соответствии с поставленной задачей ис-
следования, формирование интегрального пока-
зателя финансовой устойчивости предполагает 
использование таких индикаторов, которые из-
менялись бы преимущественно в одном и том же 
направлении, и эти изменения не были бы слу-
чайными. В связи с этим обстоятельством, была 
также построена корреляционная матрица инди-
каторов финансовой устойчивости.

Анализ коэффициентов корреляции показал 
наличие существенных однонаправленных свя-
зей практически между всеми индикаторами. 
Она лишь отсутствует по индикатору I12, который 
показывает подвержен ность депозитных учреж-
дений валютному риску отно сительно капитала. 
По нашему мнению, индикатор I12 целесообразно 
отслеживать и анализировать в разрезе отдель-
ной страны. Поэтому для проведения факторно-
го анализа индикатор I12 не использовался. Кроме 
этого, по результатам анализа корреляционной 
матрицы выявлена положительная взаимосвязь 
(коэффициент корреляции составил 0,43) между 
индикатором достаточности капитала (I1) и до-
лей неработающих кредитов в общей сумме кре-
дитной задолженности (I4). Распределение дан-
ных показателей представлено на рис. 1.

Сопряженность колебаний данных индика-
торов определяется наличием функциональных 
взаимосвязей между ними: увеличение в струк-
туре активов неработающих кредитов предъяв-
ляет более высокие требования к величине капи-
тала институций депозитного сектора. Поэтому 
для проведения факторного анализа предлага-
ется исключить индикатор (I4) из рассмотрения 
без существенной потери в качестве и экономи-
ческого смысла исследования. 

В процессе проведения факторного анализа 
был произведен переход от семи индикаторов 
финансовой устойчивости к двум факторам, ко-
торые достаточно информативно выражают ис-
ходные анализируемые индикаторы: 68,86 % из 
100 % от общей дисперсии.

Для того, чтобы интерпретировать выделен-
ные факторы проанализируем факторные на-
грузки, которые были вычислены в процессе 
факторного анализа (табл. 1). 

Анализ первого фактора («Фактор 1») позво-
ляет интерпретировать его как интегральный по-
казатель финансовой устойчивости финансового 
сектора экономики (F»FSI»), а второй – как инте-
гральный показатель ликвидности. Другими сло-
вами, повышение уровня достаточности капита-
ла и рентабельности деятельности финансового 
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Рис. 1. Динамика индикаторов I1 и I4
Источник: составлено автором на основе [16], собственная разработка.

Таблица 1
Факторные нагрузки выделенных факторов1

Индикаторы Фактор 1 Фактор 2
I1 0,89 -0,10
I2 0,91 -0,05
I6 0,96 0,09
I7 0,68 0,17
I8 0,07 -0,48
I10 0,23 0,82
I11 -0,14 0,88

1Использован метод вращения «варимакс» исходных переменных.
Источник: собственные расчеты

сектора достигается за счет некоторых потерь в 
его ликвидности. 

Для выражения, в общем виде, взаимосвязей 
между индикаторами финансовой устойчивости 
и показателями финансовых дисбалансов, пред-
лагаем построить матрицу «дисбалансы-устой-
чивость-эффект» (матрица «ISE» – «Imbalance-
Soundness-Effect»), в которой графически проана-
лизируем взаимосвязи между:

- кредитным агрегатом (показателем фи-
нансовых дисбалансов);

- интегральным индикатором финансовой 
устойчивости;

- темпом изменения ВВП на душу населе-
ния (в условиях рецессии 2009 года).

Кредитный агрегат, как показатель финансо-
вых дисбалансов, рассчитывается, как линейная 
комбинация показателей:

1) Гэпа (разрыв) соотношения «Кредиты/
ВВП» (по состоянию на 2008 год) – величина 
абсолютного отклонения фактических значений 
соотношения «Кредиты/ВВП» от ожидаемых 
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значений. Как отмечается в научной литерату-
ре [6–9, 13], гэп «Кредиты/ВВП» является «хо-
рошим» индикатором накопления дисбалансов 
в финансовом секторе экономики. Целесоо-
бразность его использования заключается в 
простоте расчета и наличии соответствующей 
статистической базы. В свою очередь, для рас-
чета ожидаемых значений данного индикатора 
использовался двухсторонний («ex post») стати-
стический фильтр Ходрика-Прескотта.

2)  Среднегодового темпа прироста соотно-
шения «Кредиты/ВВП» за период времени с 2006 
по 2008 год. В качестве элементов среднегеоме-
трической использовались темпы роста отноше-
ний кредитной задолженности к ВВП за опреде-
ленный период времени((t1)–(tk)):

     

                                                                         

где                     – темпы роста отношения 
кредитной задолженности к ВВП в соответству-
ющем году (tk) .

На рис. 2 показана предложенная нами матри-
ца «ISE», в которой произведено распределение 
стран по интегральному показателю финансовой 

устойчивости "FSI"F  и кредитному агрегату с 

учетом изменений в величине ВВП на душу на-
селения («GDP per capita») в 2009 году.

На рис. 2 показана предложенная нами матри-
ца «ISE», в которой произведено распределение 
стран по интегральному показателю финансовой 
устойчивости   и кредитному агрегату с учетом 
изменений в величине ВВП на душу населения 
(«GDP per capita») в 2009 году.

Наличие на графике штриховки определяет 
разделение стран по значениям индикаторов на 
четыре квадранта, которые имеют следующие ха-
рактерные особенности:

1) Квадрант I «низкая финансовая устойчи-
вость – низкая кредитная экспансия» собрал 
страны, по которым интегральный показатель 
финансовой устойчивости (за 2006-2008 годы) 
был ниже среднего, а индикатор финансовых 
дисбалансов за период с 2007 по 2008 год соста-
вил чуть менее 9 процентов. Ряд стран, такие как 
Австрия, Франция, Латвия, Португалия, Швей-
цария, которые попали в первый сегмент, обладая 
уровнем финансовой устойчивости ниже средне-
го, имели существенное снижение в ВВП на душу 
населения. В частности, в Латвии в 2009 году уро-
вень ВВП на душу населения упал на 11,96 %. В 

Примечание. Серой заливкой показано положительное приращение ВВП на душу населения,  а белой заливкой – отрицательное.
Рис. 2. Матрица «ISE»

Источник: собственная разработка.
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то же самое время, развивающиеся страны (на-
пример, Индия) имели, наоборот, прирост в ве-
личине валового внутреннего продукта на душу 
населения (8,37 % в Индии).

2) Квадрант II «высокая финансовая устой-
чивость – низкая кредитная экспансия» состоял 
из таких стран, как Аргентина, Венгрия, Индо-
незия, Сейшелы, Уругвай, которые не ощутили 
глобальных потрясений в условиях финансо-
во-экономического кризиса 2008–2009 годов. 
Так, в Аргентине прирост в соотношении ВВП 
на душу населения составил в 2009 году 0,91 %, 
а в Индонезии, вообще, 4,91 %. Исключением в 
этом списке является только Венгрия, в которой 
имело место снижения ВВП на душу населения 
в размере 0,9 %. Тем самым, в тех странах, в ко-
торых финансовый сектор экономики изначаль-
но имел высокий уровень финансовой устойчи-
вости, а темпы кредитования были, в большей 
степени, соизмеримы с динамикой ВВП, избежа-
ли серьезных финансовых дисбалансов и сильных 
финансовых потрясений. 

3) Квадрант ІII «высокая финансовая устой-
чивость – сильная кредитная экспансия» собрал 
страны, в которых на фоне высоких значений 
показателей финансовой устойчивости темпы 
прироста кредитования существенно опере-
жали приращение ВВП. В этом квадранте ока-
зались такие страны, как Армения, Болгария, 
Словакия. В целом, анализируя данный ква-
дрант необходимо заметить, что финансовый 
сектор тех стран, которые имели высокую фи-
нансовую устойчивость, в процессе сильного и 
устойчивого кредитного расширения, не смогли 
полностью абсорбировать возникшие шоки и 
пережили спад в экономике. 

4) Квадрант ІV «низкая финансовая устой-
чивость – сильная кредитная экспансия» явля-
ется, по нашему мнению, наихудшим сегмен-
том матрицы из всех выше рассмотренных. По 
результатам анализа данный квадрант собрал 
страны, которые имели интегральную устой-
чивость финансового сектора ниже среднего 
уровня. В то же самое время, в этих странах 
имело место явные разрывы между темпом и 
уровнем накапливаемой кредитной задолжен-
ности, с одной стороны, и темпом экономиче-
ского роста, – с другой. Попадание страны в 
данный квадрант повышает вероятность уси-
ления будущих спадов в экономике в период 
финансовых стрессов.

По результатам исследования в этом секто-
ре оказались такие страны, как Румыния, Рос-

сия, Словения, Швеция и Украина. Попадание 
Швеции в этот список, скорее всего, является 
исключением, нежели чем закономерностью. 
Вполне возможно, что накопление статисти-
ческой базы данных и расширение списка ана-
лизируемых стран, позволит в дальнейшем 
более точно откалибровать границы квадран-
тов матрицы. Вместе с тем, необходимо от-
метить закономерность: страны с чрезмерной 
кредитной экспансией (кредитными бумами) 
и невысокой финансовой устойчивостью чаще 
подвержены сильным финансовым и эконо-
мическим потрясениям. Так, в Украине за пе-
риод времени с 2006 года по 2008 год средний 
темп прироста величины предоставленных 
кредитов в частный сектор экономики по от-
ношению к ВВП составил, примерно, 32 % в 
год, что было самым высоким значением сре-
ди анализируемых стран. В условиях форми-
рующегося финансового рынка это заложило 
объективные условия для усиления падения 
темпов экономического роста в период фи-
нансово-экономического кризиса. Среди ана-
лизируемых стран величина снижения ВВП 
на душу населения в Украине в 2009 году была 
самой высокой и составила 13,29 %.

В целом, анализ матрицы «ISE» («дисбалансы-
устойчивость-эффект») позволяет сделать вы-
вод о повышении уязвимости экономики к шо-
кам, если предварительно, в процессе кредитной 
экспансии, имело место накопление дисбалансов 
в финансовом секторе экономики.

Выводы. Вероятность сильных финансо-
вых и экономических потрясений повыша-
ется, если при этом, финансовый сектор не 
имеет достаточной финансовой устойчиво-
сти. В то же самое время заметим, что разра-
ботанные показатели финансовой устойчиво-
сти являются в этом аспекте необходимыми, 
но явно не достаточными информационными 
сигналами для национальных регуляторов. 
Обоюдный мониторинг финансовых (кредит-
ных) агрегатов, которые позволяют своевре-
менно идентифицировать накопление дис-
балансов в финансовом секторе экономики 
наряду с системой индикаторов финансовой 
устойчивости, как предполагается, позволит 
национальным регуляторам более объективно 
оценивать эластичность (восприимчивость) 
финансового сектора и национальной эконо-
мики, в целом, к кризисам.
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INTEGRATED APPROACH TO THE ASSESSMENT OF IMBALANCES AND 
SOUNDNESS OF FINANCIAL SECTOR

Oleg V. LUNIAKOV
Candidate of Economics, Associate Professor of Department of Finance and Credit of Sevastopol Institute of 
Banking of the Ukrainian Academy of Banking of the National Bank of Ukraine

Summary. The shortcomings of the current 
system of FSI are pointed out in the article. The 
features of the imbalances of the financial sector 
are shown. The use of the integral financial 

soundness indicator as well as credit aggregates 
for more adequate assessment of susceptibility 
of the financial sector to financial stress are 
proposed.

Key words: financial sector, financial imbalances, financial soundness, regulation of the financial sector.
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Statement of the problem. In recent decades 
serious price fluctuations in assets markets (finan-
cial, real) were often followed by financial stresses in 
economies of many countries of the world. Another 
world financial economic crisis of 2008–2009 once 
again made theoreticians and practicians think of 
the role and place of central banks (national regula-
tory authorities) in contributing to stable economic 
growth. Along with this financial economic crisis 
of 2008–2009 revealed failures in the mechanism of 
early warning of crisis signs, imperfections of im-
balance detection methodology in the financial sec-
tor at early stages of their formation. That is why the 
questions of imbalance regulation in the financial 
sector of economy are particularly actual not only 
for Ukrainian economy.

Analysis of recent research and publications. 
The questions of price and financial stability ensur-
ing are researched in the works of national scien-
tists А. Baranovsky, А. Kuznetsova, V. Mishchenko, 
S. Mishchenko. These scientists investigate methodi-
cal and practical aspects of stability evaluation of the 
financial sector of Ukraine. Essence and processes 
connected with accumulation of financial imbalances 
are presented in the works of foreign scientists C. Bo-
rio et al. Along with this an unsolved scientific task 
is working out efficient methodology of domestic fi-
nancial sector regulation. Its implementation would 
allow eliminating imbalance accumulation in the fi-
nancial sector of national economy.

The objective of the paper is to work out scien-
tific methodological basis for performing integral es-
timation of imbalances and stability of the financial 
sector of economy.

Justification of scientific results. Term «fi nan-«fi nan-finan-
cial imbalances» is often used in scientific literature. 
A prestigious scientist, deputy manager of the mon-
etary economic department of the Bank for Interna-
tional Settlements Claudio Borio gives the following 
definition. The term «financial imbalance» refers to 
overextension in balance sheets during booms re-
sulting from the interaction of the behavior of asset 
prices and external financing, an overextension that 
tends to undermine the sustainability of the econom-
ic expansion and to exacerbate the downturn.

Among the national scientists (А. Baranovsky, 
V. Kozyuk, O. Snizhko), interpretation of the eco-
nomic category of «financial imbalances» is close to 
the approach in term interpretation by foreign sci-
entists. For example, V. Kozyuk defines «financial 
imbalances» as significant deviations of financial 
aggregate dynamics (financial instrument market 
capitalization) from their historic path. O.  Snizhko 

characterizes «financial imbalances» as processes of 
«overproduction or underproduction of financial 
instruments and services in particular market seg-
ments, overvaluation of balances of financial system 
participants, cases of volatility growth in particular 
financial markets (price «bubbles»), etc».

А. Baranovsky has formalized the following im-. Baranovsky has formalized the following im-
balances of the banking sector of Ukraine during the 
pre-crisis period:

- gaps between liabilities and bank credit base;
- short-term liabilities prevailing in the struc-short-term liabilities prevailing in the struc-

ture of resource base and long-term credits in assets 
structure;

- currency imbalances, particularly, credit to de-currency imbalances, particularly, credit to de-
posit ratio in foreign currency;

- significant gaps between credit growth and 
real GDP change;

- mismatch of the extended credit dynamics and 
the level of nominal income of population;

- high level of annual growth of the private sec-high level of annual growth of the private sec-
tor of economy.

Numerically imbalances can be evaluated by cal-
culating so called gaps (ruptures) between factual 
and expected index values. Expected values are usu-
ally simulated with the use of Hodrick-Prescott sta-
tistical filter allowing to reveal a cyclic component in 
time series and is often used in the theory of business 
and financial cycles.

It should be noted that the question of implemen-
tation of financial imbalance concept in the instru-
ments of financial sector regulation is still on the stage 
of testing. According to the opinion of the director of 
the General Economic Department of the National 
Bank of Ukraine A. Petrik an important question is 
in creating the system of preventive indicators that 
will indicate change of the situation in general.

However, at the present time sites of many central 
banks including the site of the National Bank pub-
lish quarterly indexes of the financial stability of the 
financial sector of economy. In correspondence with 
the International monetary fund guidance financial 
stability indicators can be used for solving the follow-
ing tasks:

1) Assessment of the risk of a shock to the fi-
nancial sector. Among the tools available are indi-
cators used in early warning system (EWS) models. 
These indicators are typically based on country-spe-
cific data, developments in the global economy, and 
political risk.

2) Assessment the vulnerability of the finan-
cial sector to shocks; assessment the condition of 
nonfinancial sectors; monitoring the financial sec-
tor vulnerabilities arising from credit, liquidity, and 
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market risk; and (4) assessment the capacity of the 
financial sector to absorb losses, as measured by 
capital adequacy.

3) Analysis of macrofinancial linkages to obtain 
an indication of the effect on macroeconomic condi-
tions, debt sustainability, and impairment in the in-
termediation capacity of the financial sector.

4) Surveillance of macroeconomic conditions 
to assess the effect of shocks on macroeconomic de-
velopments and debt sustainability.

It should be noted that indicators of financial sta-
bility can be used in early warning systems relative 
to possible financial stresses. Along with this in sci-
entific literature various drawbacks are defined con-
nected with the use of financial stability indicators, 
like numerous indicators, some of which duplicate 
each other; differently directed indicator changes; all 
that makes it more difficult to distinguish general and 
other tendencies in their dynamics.

Besides, for maintaining stability of the financial 
sector functioning the interrelation of presently used 
indicators of financial stability with financial imbal-
ance indexes should be understood.

In this respect we would offer conducting factor 
analysis that will allow expressing interrelations be-
tween accumulated financial imbalances and finan-
cial sector stability to shocks. It should be noted that 
at present moment statistics on financial stability in-
dicators comprising a little more than 70 countries is 
regularly published on the IMF site.

An important component of the research is the 
time period for analyzing financial stability indica-
tors and the level of imbalances in the financial sector 
of economy. Based on the previously obtained results 
of the research it was found out that the period of 
significant imbalance formation covers the interval 
from 2006 to 2008.



DEVELOPMENT STRATEGY OF FINANCIAL SECTOR

35FINANCIAL SPACE     № 1 (9) 2013

Statement of the problem. Investigating the spe-
cific features of insurance companies in the finan-
cial market the latter can be considered as financial 
intermediaries of contract and saving type, and the 
target (investment) funds.

Thus, special attention is paid to the exercise of 
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Анотація. Досліджено місце страхових 
компаній в системі фінансових посередників. 
Визначено функції страхових компаній 
як фінансових посередників. З’ясовано, 
що страхові компанії виконують роль 
фінансового посередника шляхом здійснення 
інвестиційної діяльності в процесі викори-
стання сформованого ними інвестиційного 
потенціалу. Доведено, що в сучасних умовах 
сукупний інвестиційний потенціал страхо-
вих компаній не здійснює суттєвого впливу на 
інвестиційні процеси в економіці. Як перспек-
тиву, визначено поглиблення міжсекторної 
взаємодії між страховими компаніями та 
іншими фінансовими посередниками.

Аннотация. Рассмотрено место страховых 
компаний в системе финансовых посредников. 
Определены функции страховых компаний как 
финансовых посредников. Выяснено, что страхо-
вые компании выполняют роль финансового по-
средника путем осуществления инвестиционной 
деятельности в процессе использования сформи-
рованного ими инвестиционного потенциала. До-
казано, что в современных условиях совокупный 
инвестиционный потенциал страховых компа-
ний не осуществляет существенного влияния на 
инвестиционные процессы в экономике. Как пер-
спективу, определены углубления межсекторного 
взаимодействия между страховыми компаниями 
и другими финансовыми посредниками.

Summary. The place of insurance companies in 
the system of financial intermediaries is observed. 
The functions of insurance companies as financial 
intermediaries are determined. It is found out that 
insurance companies act as a financial intermediary 
by means of the investment activity in the use 
of formed investment potential. It is proved that 

Ключові слова: фінансове посередництво, фінансові посередники, страхові компанії, інвестиційний потенціал страховика, страхові резерви, 
активи, якими представлені резерви, інвестиційна діяльність страховика.
Ключевые слова: финансовое посредничество, финансовые посредники, страховые компании, инвестиционный потенциал страховщика, 
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Key words: financial intermediation, financial intermediaries, insurance companies, insurer investment potential, insurance reserves, assets, represented by 
reserves, investment activity of insurer.

currently aggregate investment potential insurance 
companies do not significantly affect on investment 
activity in the economy. In prospect, the inter-
sectoral cooperation deepening between insurance 
companies and other financial intermediaries is 
determined.

the investment function, indicating a special multi-
functional role of insurance companies as financial 
intermediaries. A special role as a financial inter-
mediary is played by insurance companies being 
in the process of using their investment potential, 
providing insurance services; insurance companies 
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are engaged in the movement of funds in the capital 
market.

This situation requires a grounded study of the 
place and role of insurance companies as financial 
intermediaries in the investment process as to en-
suring national economic investment resources by 
means of creating conditions for sustainable eco-
nomic development of Ukraine.

Analysis of recent research and publications. 
The essence of investment activities, tools for its 
implementation and legal aspects of the insurance 
business are discussed in the scientific papers of 
V.  Alenicheva, N. Nikulina, J. Fogelson, M.  Yul-
dashev. The works of V. Bazilevich, A. Baranovsky, 
A. Wasylyk, A. Vasilenko, Y. Zhuravlev, V. Hrushko, 
K. Kovalenko, N. Tkachenko, T. Jaworska and others 
are dedicated to the clarification of the nature of in-
surance investments. Appreciating the contribution 
of scientists to the development of the institute of 
insurance relations it should be noted that the prob-
lem of determining the nature of insurance com-
panies as financial intermediaries, their investment 
potential and important role in the reproductive 
system and impact on socio-economic development 
have not sufficiently investigated yet.

The purpose of the article is to study the practi-
cal aspects of the insurance companies as a financial 
intermediary by means of the investment activity in 
the process of using their investment potential.

Justification of scientific results. Possibility of 
the insurance companies as financial intermediar-
ies in general and the investment activities perfor-
mance, in particular, are defined by environmental 
conditions and their functioning:

- Availability of adequate market infrastruc-
ture, especially a functioning stock market;

- Development of institutional tools;
- Stability of the financial system in general and 

banking in particular;
- Presence of an effective system of financial law.

Taking into account that the current Ukrainian 
economy is in dire need of investment resources, the 
assessment of the investment potential of the insur-
ance companies, opportunities, and its efficiency is 
now a rather urgent matter.

Thus, according to N. Tkachenko, «investment 
potential insurer» is a collection of funds that are 
temporarily and relatively free of obligations and 
they are used with the purpose of getting investment 
income [1].

The amount of insurance reserves and insurers’ 
equity capital are the main sources of their invest-

ment potential and they are a major part of this 
amount in absolute terms.

The ability to accumulate significant cash flow 
and directing them to the economy turns insurance 
companies into powerful institutional investors. The 
criteria that give rise to attribute the insurance com-
pany to institutional investors are:

- A significant market share of investments;
- Participation in investment transactions on a 

regular basis;
- The nature of the investment intermediary 

activity [2, p. 196].
One of the most important indicators of the in-

surance market is the increase in capital of insur-
ance companies (Figure 1.)

Differences in the nature of insurance risk, meth-
ods of forming insurance reserves and terms of in-
surance contracts define the specific investment pol-
icy of general insurance insurers and those insurers 
providing life insurance are summarized in Table 1.

Factors affecting the insurer’s investment op-
portunities and, consequently, making influence 
on the formation of its investment potential can 
be combined into groups of direct and indirect 
ones, which in turn can be classified as major and 
adjusted factors. Direct major factors include: the 
amount of insurance reserves (life insurance re-
serves and other types of reserves than life insur-
ance) and insurer equity capital (share capital and 
free reserves). Direct corrective factors consist of 
insurance premiums, accumulating by the insurer, 
the amount of insurance payments and insurance 
payments of compensation under insurance con-
tracts, the structure of the insurance portfolio, the 
insurance agreements terms, the amount of insurer 
receivables, adequacy of insurance companies cap-
ital and return on equity.

Mediated factors affecting the value of the invest-
ment potential of the insurance company are: the num-
ber of insurance contracts entered into by the insurer, 
the total insurance amount (the amount of insurance 
liabilities), branch network of the insurer, the rating of 
the insurance company, the level of tax burden on in-
surance business, the rate of return of financial market, 
efficiency of economic sectors, living standards, the net 
income from investments and others.

Turning to foreign practice activities related 
to accumulation of temporarily free funds of 
economic entities by financial intermediaries 
it is revealed that insurance companies are seri-
ous competitors for banking institutions [6]. As 
to Ukraine, as of 01.01.2012, total assets of com-
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Figure 1. Change in the total number of insurance companies in Ukraine 
and the total paid-up share capital [3, 4]

Table 1
The comparative characteristics of investment activities via life insurance products 

and insurance other than life assurance [5, p. 301–302]

Comparative 
characteristics

Life Insurance Insurance other than life assurance

Sustainability Long-term Short-term

Profitableness
It is necessary to obtain a stable income as 
profit from investment activities is included in 
determining the amount of insurance premium

Smaller yield versus liquidity investments

Liquidity
Does not play a significant role because the need 
for cash is covered by matching maturities with 
investment terms

There is an important principle of 
investment assets

Taking into account 
inflation processes

It is necessary to take into account inflation, as 
contracts are long-term

Under risk types of insurance the inflation 
can be ignored

Amount of 
investments

It is a significant one and is growing on account of 
capitalization

Investments amount is variable

Reconciliation of 
maturities

Maturity is often specified in the contract of 
insurance (insurance endowment)

Maturity is situational value. Necessary to 
consider the distribution of losses during the 
year on various types of insurance

mercial banks and non-bank financial and credit 
institutions (NBFCI) were – 941,3 billion UAH 
(117,81 billion USD), in return, banks own – 
880,3 billion UAH (110,17 billion USD – 93,5 % 
of the total assets of the financial market) NBFCI 
own – 59,945 billion UAH (7,5 billion USD), in-
cluding insurance companies own – 48,12 billion 
UAH (6,02 billion USD or 80,27 % of the total as-
sets of NBFCI and 5,11 % of the total assets of the 
financial market) [4, 7].

The average size of assets per one company – 
0,109 billion UAH, that is approximately 10,2 mil-
lion Euro [3]. Despite the capital inflow in the in-
surance industry, the insurance market in Ukraine 
is considered as low capitalized. This problem is not 
only due to the insurance market but also it is a fi-
nancial problem as a whole. The level of capitaliza-
tion is critically low, that is not conducive to creating 
an attractive environment for capital inflows in the 
Ukrainian economy.
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In order to assess the implementation of the 
investment function by Ukrainian insurers, we in 
practice will analyze the volume of generated by 
them insurance reserves and areas of their place-
ment in profitable assets.

During the analyzed period against a background 
of growth in premium income a corresponding in-
crease in assets and reserves of insurers also took 
place (Fig. 2).

At the end of 2011 the total volume of insurance re-
serves generated by insurers amounted to 11601 mln 
UAH, that is 947 mln UAH more than it was at the same 
period in 2010 (2008 – 10904 mln UAH, in 2009 – 10 
141 mln UAH) (Table 2). As it is seen on Fig. 2 the total 
assets of insurance companies were growing much faster 
than the value of insurance reserves was. This situation 
may be due to revaluation of assets at the reporting date 
for the implementation of normative values.
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Figure. 2. Dynamics of assets and reserves of insurers during 2002-2011 [3, 4]

Table 2
Dynamics and structure of the existing insurance reserves 

of Ukrainian insurers over the period 2006–2011

Technical reserves and reserves for life insurance
Pre-crisis period (stage) Crisis and post-crisis period (stage)

2006 2007 2008 2009 2010 2011
mln.
UAH

%
mln.
UAH

%
mln.
UAH

%
mln.
UAH

%
mln.
UAH

%
mln.
UAH

%

Formed 
Insurance 

reserves,mln.
UAH.

6014,10 100,00 8423,30 100,00 9903,40 100,00 9343,40 100,00 11371,80 100,00 11179,30 100,00

- Including 
technical 
reserves

5405,80 89,89 7432,00 88,23 9295,10 93,86 8352,10 89,39 9186,60 80,78 8515,50 76,17

- Including 
life insurance 

reserves
608,30 10,11 991,30 11,77 608,30 6,14 991,30 10,61 2185,20 19,22 2663,80 23,83
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The above mentioned data in Table 2 show an 
increase in the share of life insurance reserves 
(mathematical reserves) in total insurance re-
serves formed by Ukrainian insurers. Primarily 
this is due to the increasing demand for storage 
contracts with elements of capitalization, which is 
the result of ongoing pension reform in Ukraine. 
Unfortunately, this increase wasn’t caused by the 
state positive steps in this direction – tax benefits 
to pay income tax didn’t occur, credit mechanisms 
to finance the construction or purchase of real es-
tate weren’t carried out, and vice versa – negative 
points of quality pension provision in the near fu-
ture are expected.

In Table 3 the data describing the scope and direc-
tion of placement of technical provisions of Ukraini-
an insurers over the period 2006-2011 are presented. 
The table shows that the amount of financial resourc-
es mobilized by insurance companies is limited.

Throughout the analyzed period prevailing types 
of investments are bank deposits, the share of which 
in several years was ranged from 33,9 % in 2010 to 
48,1 % in 2007. There is a large share of reinsurers 
– more than 20 % throughout the analyzed period 
an exception is the results of 2011 with the propor-
tion of only 12,1 %, that Ukrainian assets dominate 
which are characterized by the highest liquidity in 
the investment portfolios of insurers.

Conditionally positive factor influencing on the in-
crease in the possibilities of insurer investment a low lev-
el of loss insurance operations can be considered, which 
allows insurers to leave a lot of money after the insur-
ance liabilities and financing costs of doing business.

The potential to increase the investment of insur-
ance companies we guess an increase in the volume 
of insurance services for life insurance and it is in 
this area the government should introduce incentive 
mechanisms mostly of taxation character, that leads 
to the purchase of life insurance contracts both nat-
ural and legal persons (such mechanisms are widely 
used in developed countries).

Some differences are observed in the investment 
activities of insurers engaged in life insurance, so 
there has been a steady trend towards increasing 
the share of securities issued by the state of 7,59 % 
in 2006 to 30,8 % in 2011 to total assets, which are 
mathematical reserves (Table 3).

Trend in 2011 is a significant reduction in the 
proportion of claims to insurers – only 3,3 %. As a 
negative factor, it should be noted a sharp decline 
in the share of bond assets since 2009 from 9,21 
% in 2008 to 2,4 % in 2011, corresponding to the 

general market trends of investment. Generally, in-
vestment policy trends Ukrainian insurers, regard-
less of their specialization in terms of asset classes 
to cover insurance reserves, which are often used 
by insurers are bank deposits (deposits), bank ac-
count, and investing in securities, including securi-
ties issued by the government.

Noteworthy is the fact that the financial cri-
sis has not absolutely affected the structure of in-
vestment directions of insurance reserves. In our 
opinion, this is due to the fact that the behavior 
of insurance companies as investors due to the 
peculiarities of the insurance system, including 
the duty to comply with the regulatory frame-
work for the parameters and the proportions of 
the placement of insurance reserves. This aspect 
distinguishes the insurance company of the oth-
er financial intermediaries – activities to attract 
temporary funds of economic entities and activi-
ties as to their placement are strictly regulated 
and governed by the state.

The insurer, acting as an investor, not only 
generates additional revenue stream, but also he is 
influenced by a number of financial risks (depre-
ciation of assets, non-return on assets placed in 
forms of insurance reserve funds), the implemen-
tation of which can lead to losses and throwing 
doubts on its ability to fulfill obligations under in-
surance contracts and, in total, having negatively 
impact on the financial stability of the insurer.

During the analyzed period the investment port-
folio, as insurers of general insurance and life insur-
ance companies is characterized by relative stability. 
The analysis of assets of insurers shows that the basic 
principle that Ukrainian insurers guided when plac-
ing funds – principle of liquidity.

Data concerning the investment of insurance 
companies in Ukraine indicate scarcity of invest-
ment insurance fund – it is about 0,09 % of the to-
tal investments of residents in the economy. [8]. As 
we see in Ukraine, despite the increase in the assets 
of insurance companies in the institutional struc-
ture of financial intermediaries they occupy a small 
proportion and therefore, to argue that Ukrainian 
insurance reserves of insurers being an important 
factor in investment is prematurely.

The reasons that determine the development of 
low insurance investment activities in Ukraine are:

- Underdeveloped stock market and limited ef-
fective and reliable financial instruments;

- Strict government regulation of the place-
ment of insurance reserves;
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- Lack of state regulation of investment pro-
cesses;

- Insufficient investment resources into a single 
insurer limiting investment opportunities;

- The lack of public information about poten-
tial targets; 

- Limiting the investment activities connected 
to the demands of the founders’ agreements with 
partners such as banks; 

- Availability of high investment risks and 
low level of corporate governance;

- Lack of scientific research on improving the 
investment performance of insurance companies.
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В настоящее время финансовая система раз-
рослась и достигла порога самоуничтожения, 
дискуссия о причинах ее структурного кризиса 
приобретает вполне прикладное и весьма акту-
альное значение.

Решающими причинами нежизнеспособно-
сти современной мировой финансовой системы 
в современной рыночной экономике можно на-
звать стремление капитала любой ценой к при-
были через ложь, корысть и отсутствие морали. 
Вообще, рыночную экономику можно охаракте-
ризовать как социальную конструкцию, возник-
шую как глубокая мутация в очень специфиче-
ской культуре, говоря об этике которой уместно 
вспомнить слова М. Вебера: Высшее благо этой 
этики, прежде всего, в наживе, во все большей 
наживе при полном отказе от наслаждения, да-
руемого деньгами... эта нажива в такой степени 
мыслится как самоцель, что становится чем-то 
трансцендентным и даже просто иррациональ-
ным по отношению к «счастью» или «пользе» от-
дельного человека» [3].

Кризисные процессы, происходящие в мире 
ведут к необходимости формирования нового 
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этапа развития экономики и общества. Завер-
шился длительный этап мирового развития, в 
течение которых в мире доминировала рыноч-
ная экономика и технологии 3-4 технологическо-
го уклада. Идет естественный процесс формиро-
вания новой общественной и финансово-эконо-
мической архитектуры, отвечающей новым реа-
лиям, который можно определить как переход к 
5-6 технологическому укладу.

Главный вектор движения России к новым 
технологическим укладам – рост 5-го и переход 
к 6-му технологическому укладу – реально мо-
жет быть осуществлен, если формы этого дви-
жения будут соответствовать особенностям 
технологического и экономического развития 
страны. Поскольку отправной точкой и одно-
временно результатом любых происходящих в 
обществе изменений является человек следует, 
в первую очередь, по-иному взглянуть на сфе-
ру духовного производства – как на ключевую, 
решающую в любых социально-экономиче-
ских процессах – и сосредоточить внимание и 
усилия на исследовании характерных для нее 
процессов и закономерностей. Со стороны фи-
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нансового сектора это означает объективную 
необходимость смены современного, «заточен-
ного» на максимизацию прибыли финансового 
механизма на новый, способный обеспечить 
приоритет духовного производства в едином 
экономическом поле. Другими словами, требу-
ется смена целей экономического развития – с 
максимизации прибыли на создание творче-
ской личности, что является одним из главных 
принципов экономики знаний. Поэтому прак-
тическим механизмом смены технологическо-
го уклада (перехода к 5–6 технологическому 
укладу) и выхода из кризиса, предлагается рас-
сматривать концепцию формирования эконо-
мики знаний.

В нашей страны многие научные экономиче-
ские школы занимаются исследованиями фор-
мирования экономики знаний. Значительный 
вклад в разработку этой проблемы внесли: Рос-
сийская Академия Наук (РАН), Российская ака-
демия государственной службы при Президенте 
РФ, школа экономистов московского государ-
ственного университета, школа Экономистов 
Уральского отделения Российской Академии 
Наук, Институт экономики, школа экономистов 
Российской Академии Наук Новосибирского от-
деления, Институт экономики и др. Большая ра-
бота проводится во всех институтах экономики 
Российской Академии Наук. Особое внимание и 
результативность исследовании наблюдаются в 
школе экономистов Уральского института Эко-
номики Российской Академии Наук. В 90-х годах 
прошлого столетия особое внимание уделялось 
изучению проблемы системы национальных 
счетов, которую возглавил директор института 
чл-кор. РАН А.  И.  Татаркин. После Постанов-
ления Президиума Российской Академии Наук 
«Об утверждении основных направлений фун-
даментальных исследований» А.  И.  Татаркин 
возглавил разработку нового направления в 
экономической науки – теоретические пробле-
мы становления «экономики знаний». Под его 
руководством разработано ряд научных иссле-
дований, издано ряд книг, в которых рассматри-
ваются теоретические и практические проблемы 
становления «экономики знаний». Защищена 
докторская диссертация «Теоретические основы 
и методологические подходы к формированию 
экономики знаний в регионе», подготовленную 
под руководством акад. РАН А. И. Татаркина, со-
трудником Института Е.  В.  Пилипенко. Издана 
книга А. И. Татаркина, Е. В. Пилипенко «Эконо-
мика знаний» (проблемы теории и методологии), 

изданы ряд научных докладов по данной теме. В 
этих и других работах получили довольно пол-
ные исследования по теоретическим, методоло-
гическим и практическим проблемам формиро-
вания экономики знаний как общие основы, так 
и региональные аспекты.

Естественно, возникает вопрос, в чем же от-
личие экономики знаний от традиционной эко-
номики. Отмечается три главных особенности:

Во-первых, целями. Если традиционная эко-
номика ставит целью получение максимальной 
прибыли на вложенный капитал, то цель эконо-
мики знаний – формирование творческой лич-
ности как самоцель. 

Во-вторых, созданием и использованием 
средств производства, в традиционной экономи-
ке – максимальная эксплуатация всех факторов 
производства: природы, техники, человека. В 
экономике знаний – создание и эффективное ис-
пользование новых знаний во взаимодействии с 
природой и обществом. 

В-третьих, результат деятельности, в тра-
диционной экономике – создание общества на 
принципах личной выгоды и корыстного инте-
реса, приводящие к его имущественному рассло-
ению, войнам, коррупции, нищете, терроризму. 
Человек подчинен задачам развития экономики. 
В экономике знаний устойчивое развитие це-
лостной системы природа-общество-человек на 
основе принципов справедливости. Экономика 
подчинена задачам развития человека. 

Экономики знаний устраняет принцип не 
справедливого распределения создаваемого бо-
гатства, избавляет от господства корыстного ин-
тереса в экономике капитализма, снимает при-
роду порождения как международных кризисов 
так и частных. Тому пример бывший СССР, не 
знавший кризисных явлений и Китайская на-
родная республика – вот уже 30 лет развивает-
ся по 8–10 % в год, строя социализм с китайской 
спецификой [4]. 

Формирование экономики знаний рассма-
тривается как объективная, жизненная необ-
ходимость, объясняющаяся невозможностью 
удовлетворить возрастающие общественные 
потребности с применением прежних методов 
и ресурсов производства в шестом технологи-
ческом укладе. Противоречие между возрас-
тающими потребностями населения и убываю-
щими ресурсами устраняется за счет все более 
глубокого познания законов природы и умения 
их использовать, что позволяет с успехом ком-
пенсировать недостаток естественных ресурсов 
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ресурсами искусственными. Единственным ре-
сурсом, в принципе не имеющем ограничений 
и неисчерпаемым, и способным, в силу этого, 
обеспечить устойчивость всей социально-эко-
номической системе, являются знания. Именно 
поэтому экономика знаний рассматривается как, 
фактически, безальтернативный вариант дости-
жения устойчивого развития, объективно тре-
бующий изучения и выработки практических 
механизмов реализации.

Для реализации в жизнь высказанных пред-
ложений требуется формирование механизма 
управления процессами развития финансово-
го сектора в целях повышения эффективности 
функционирования всех секторов экономики и 
становления экономики знаний. Следует отме-
тить, что управление выступает необходимым 
элементом в отношении экономических, соци-
альных, финансовых, технических и др. систем. 
Являясь неотъемлемой частью этих систем, оно 
обеспечивает сохранение их определенной струк-
туры, поддерживает режим их деятельности, реа-
лизацию программы и цели деятельности.

Разработка механизма управления развитием 
финансового сектора выступает важнейшим фак-
тором, координирующим ход формирования эко-
номики знаний. В свою очередь особые принципы 
функционирования экономики знаний не позво-
ляют использовать только традиционные формы, 
методы и мероприятия для управления деятель-
ностью финансового сектора. Проанализировав 
сущность различных течений и школ современной 
науки управления можно будет с позиций приори-
тетности развития человеческого капитала опреде-
лить наиболее близкие к нашей точки зрения под-
ходы и предложить новый механизм управления 
развитием финансового сектора.

Трактовка понятия процесса управления раз-
витием финансового сектора в условиях фор-
мирования экономики знаний, наиболее полно 
отражающая его сущность, на наш взгляд, следу-
ющей: это целенаправленная, систематическая 
последовательность действий субъекта управ-
ления (федеральных и региональных органов 
власти, Банка России и пр.), определяемая его 
влиянием на объект управления (финансовый 
сектор), результатом которой является посред-
ством финансового механизма обеспечение 
справедливого перераспределения созданного 
продукта между всеми субъектами экономики 
и создание финансовых условий всестороннего 
развития всех элементов экономического поля 
– духовного, информационного и материально-

го. В данном понимании управления важно от-
метить целенаправленность этого действия, где 
цель – это всестороннее содействие и финансо-
вое обеспечение процесса формирования эконо-
мики знаний.

До недавнего прошлого государство для реше-
ния вопросов управления развитием финансо-
вого сектора пользовалось в основном монетар-
ными методами. Сейчас эта тенденция сломлена, 
но управленческая составляющая экономической 
политики продолжает оставаться на втором пла-
не, хотя на самом деле от ее эффективности и за-
висит технологичность реализуемой политики и, 
в конечном счете, ее реальные результаты. Тем бо-
лее актуально это в переходный период при ста-
новлении экономики знаний, когда отсутствует 
здоровая реальная самоорганизация хозяйства и 
субъекты такой самоорганизации.

Характеризуя на основании этого эффектив-
ность существующего механизма управления 
банковским сектором заключаем, что его нельзя 
признать эффективным. Если учесть, что меха-
низм управления как банковским так финан-
совым сектором в целом построены на общих 
методологических принципах и реализуются од-
ними субъектами управления, то современный 
механизм управления финансовым сектором 
также является не эффективным.

С целью оптимизации процесса управления 
для обеспечения экономической интеграции 
страны и выравнивания уровня социально-эко-
номического развития регионов необходимо по-
вышение эффективности действующего меха-
низма управления финансовым сектором.

Становление современного целостного фи-
нансового сектора в сочетании с позициони-
рованием российской экономики в качестве 
«производящей знание» предполагает отведе-
ние ключевого места в социально-экономи-
ческой политике развитию человеческого по-
тенциала. Данная постановка опирается на то 
общепризнанное положение, что «человеческий 
капитал», его развитие – решающее звено со-
временного воспроизводства, основанного на 
постиндустриальных технологиях. Поэтому 
«инвестиции в человека», признание за челове-
ческим капиталом места главной составляющей 
национального богатства – азбука современной 
экономической науки.

Акцент на современные методы управления, 
технологию, широкие связи с внешними струк-
турами, бесспорно, могут дать финансовым ор-
ганизациям мощный импульс для развития. Од-
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нако создание условий для роста человеческого 
капитала напрямую связано с развитием соци-
альной сферы и гуманистической культуры в ре-
гионе, округе и стране.

Практика свидетельствует об успешном раз-
витии тех государств, где созданы лучшие усло-
вия для развития человека. Хорошо известно, 
что из существующих ныне в мире более 200 го-
сударств, в подавляющем большинстве которых 
действует рыночный механизм хозяйствования, 
количество богатых государств, устойчиво раз-
вивающихся, не превышает 50. Все эффективно 
развивающиеся страны имеют устойчиво дей-
ствующие в социальной сфере демократические 
институты и хорошо отлаженные механизмы 
корпоративного управления в сфере экономики, 
с прозрачными правилами игры и действующи-
ми механизмами их соблюдения.

Именно рациональное применение соответ-
ствующих механизмов управления, как в рыноч-
ной экономике, так и в социальной сфере и стали 
мощным ускорителем развития производитель-
ных сил и повышения их эффективности. Важно 
учитывать то обстоятельство, что правила игры и 
механизмы их соблюдения имеют разные базовые 
принципы в зависимости от функционирования 
их в рыночной или нерыночной сферах деятель-
ности, а также особых условий государственного 
регулирования развития экономики и общества.

В рыночной сфере механизм управления ори-
ентирован на конкуренцию, состязательные ус-
ловия, на поиск новых инициатив как в поиске 
инвестиций, так в поиске новых идей и новых 
организационных структур управления. Конку-
ренция в данной сфере заставляет корпорации 
работать и, наоборот, без конкуренции не может 
быть рыночной экономики, развития произво-
дительных сил, как в индустриальном, так и по-
стиндустриальном обществе.

Поэтому необходимо отметить, что префе-
ренции государственной промышленной по-
литики должны сочетаться с созданием конку-
рентной среды для производства, а сами пре-
ференции должны быть направлены на стиму-
лирование роста их конкурентоспособности. 
Последнее особенно важно, так как крупные 
корпоративные структуры по определению име-
ют тенденцию сопротивляться «созидательному 
разрушению». Если эта тенденция разовьется, то 
она неизбежно вступит в противоречие с задача-
ми маневра в сторону экономики знаний. Разви-
тие конкурентной среды, по существу, важней-
ший способ нейтрализации таких тенденций.

В то же время должны сохраняться обяза-
тельства государства в социальной части по 
отношению к гражданам, работающим на пред-
приятиях. Речь идет, во-первых, о принужде-
нии собственников к выполнению социальных 
обязательств перед своими работниками в со-
ответствии с действующим законодательством. 
Во-вторых, о тех социальных гарантиях, кото-
рые государство распространяет на всех своих 
граждан, в том числе и по неисполненным ранее 
обязательствам.

В нерыночной сфере механизмы управле-
ния должны быть ориентированы на создание 
равных условий доступности всему населению 
страны на получение образования, услуг здраво-
охранения, пользования достижениями науки и 
культуры. Эти механизмы не функционируют по 
законам рынка. Они создают условия социально-
го партнерства, базируются на законах, нормах, 
гарантиях, коллективных договорах, принимае-
мых властными структурами и профсоюзными 
организациями в соответствии с действующей 
конституцией той или иной страны.

Таким образом, можно говорить о трех воз-
можных механизмах реализации научных зна-
ний и мирового опыта управления финансовым 
сектором на современном этапе для содействия 
процессу перехода на устойчивое развитие и 
формирования основ экономики знаний:

- государственное управление через плани-
рование и регулирование – в сфере духовного 
производства;

- смешанные механизмы регулирования – 
в сфере информационного производства;

- рыночные механизмы конкуренции – в 
сфере материального производства.

По нашему мнению, магистральный путь в 
решении современных проблем управления фи-
нансовым сектором лежит в направлении повы-
шения роли государственного регулирования 
путем совершенствования его методов и исполь-
зования научных подходов при формулирова-
нии целей государственной денежно-кредитной 
политики, а также определении механизмов ее 
реализации (рис. 1).

Реализация этих принципов позволит по-
строить принципиально иную, чем существую-
щая, финансовую модель и выработать соответ-
ствующий ей финансовый механизм справед-
ливого распределения добавленной стоимости 
между всеми элементами экономического поля.

1. Принципиальное отличие заключается в 
формулируемой для новой финансовой модели 
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конечной цели – развитие человека как творче-
ской личности. Такая формулировка цели объ-
ясняется вполне рационально – человек являет-
ся единственным создателем (производителем) 
знаний – ресурса, критически необходимого для 
дальнейшего развития, да и самого выживания 
человечества. Однако прежде чем человек создаст 
необходимые обществу знания, общество долж-
но создать самого человека, причем человека как 
творческую личность, способную к производству 
знаний. Человек как творческая личность и про-
изводимые им знания являются продуктами ду-
ховного производства, существующего по прин-
ципиально иным законам, чем производство ма-
териальное. Целью материального производства 
была и остается прибыль. В контексте этой цели 
человек интересен только как инструмент, как 
средство, но никогда – как цель. Именно поэтому 
существующие финансовые модели и механиз-
мы, созданные для обслуживания материального 
производства, объективно не способны решить 
эту задачу – воспроизводство творческой лично-
сти. «Перенастроить» или «усовершенствовать» 
финансовый механизм материального производ-
ства для решения задач производства духовного 
невозможно, поскольку они во многом антаго-
нистичны. Именно поэтому необходимо создать 
новую, собственную для духовного производства 
финансовую модель и создать работающий в ее 
рамках финансовый механизм.

2. Принципиальное отличие заключается 
и в решаемых задачах: финансовый механизм 
экономики знаний нацелен, во-первых, на обе-
спечение единства экономического поля, состо-
ящего из духовного, информационного и мате-

риального производств; во-вторых, на обеспе-
чение приоритетного развития в этом едином 
экономическом поле духовного производства 
как источника существования и развития ин-
формационного и материального производств. 
Такие задачи перед финансовым механизмом 
любого уровня никогда прежде не ставились.

Глобализация и интеграция мирового хо-
зяйства со всей очевидностью продемонстри-
ровали неэффективность прежних подходов к 
пониманию и разрешению становящихся все 
более сокрушительными кризисов. Следстви-
ем такого подхода явилось распространение 
мирового финансового кризиса в глобальном 
экономическом пространстве, показав очевид-
ную невозможность развиваться по старому и 
доказав объективную необходимость смены 
всей парадигмы развития экономики и обще-
ства. Стало очевидным, что искомые реше-
ния лежат только в русле рассмотрения всех 
социально-экономических процессов и систем 
как частей единой системы природа-общество-
человек. В силу этого объективно необходимо 
обратить внимание на предложенные направ-
ления изменения форм управления финансо-
вым сектором, с целью обеспечения не только 
функционирования всех элементов в едином 
экономическом поле, но и приоритетности 
направления финансовых ресурсов на произ-
водство действительного богатства – знаний, и 
человека, как их создателя и носителя.

Рис. 1. Управление развитием финансового сектора

 Форма управления определяет границы, в пределах которых выбираются 
варианты построения системы управления 

Возможные варианты 

Государственное регулирование 
в духовном производстве 

Ориентировано на создание 
равных условий доступности в 
получении образования, услуг 
здравоохранения, достижений 

науки, техники и культуры 

Развитие рыночных отношений 
в материальном производстве 

Ориентирован на конкуренцию, 
состязательные условия, на поиск 

новых инициатив как в поиске 
финансовых ресурсов, так в 

поиске новых идей 
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At present, the financial system has grown and 
reached the threshold of self-destruction, the debate 
about the causes of its structural crisis is becoming 
essential.

Crisis processes taking place in the world 
lead to the necessity of forming a new stage of 
development of economy and society. A long 
stage of the global development came to the end, 
when the market economy and technologies of 
3–4 technological modes dominated in the world. 
There is a natural process of forming a new social, 
financial and economic architecture meeting new 
realities, which can be defined as a transition to 
5–6 technological mode.

The elaboration of the mechanism of the 
management of the financial sector development 
is the most important factor which coordinates 
the process of forming knowledge economy. In 
turn, special principles of knowledge economy 
functioning do not allow to use only traditional 
methods and measures of managing the financial 

DEVELOPMENT OF THE FINANCIAL SECTOR IN THE PROCESS 
OF SUBSTITUTION OF TECHNOLOGICAL MODES

Olga I. PECHONIK
Candidate of Economics, Senior Research Co-worker of Kurgansk branch of Institute of Economics 
of Ural Department of RAS

Summary. Investigated are the ways of eliminat-
ing the consequences of the financial crisis from a 
position of substitution of technological modes. 
The role of a key institution – the state as of a real-
ization tool of socially significant objectives of the 

economic system in relation to the new objectives 
and characteristics of the development of econo-
my, society and finance is considered. Proposed are 
the directions of management forms development 
in financial sector.

Key words: financial sector, knowledge economy, technological mode, state.

sector. Having analyzed the essence of various 
movements and schools of modern management 
science from a perspective of priority of the 
human capital development it will be possible to 
determine the most relevant approaches to our 
viewpoint and offer new management mechanisms 
in the financial sector.

Until recently the government generally used 
monetary methods to solve the issues of the 
development management in the financial sector. 
Now this tendency has been broken, but the 
management component of the economic policy is 
still in the second place, though, in fact, its efficiency 
affects the producibility of current policy and, in the 
final analysis, its real results. Moreover, it is topical in 
the transition period when the knowledge economy 
is being established, when there is no sound self-
organization of economy.

Characterizing the efficiency of the existing 
management mechanism of the banking sector, we 
can draw a conclusion that it can not be considered 
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as effective. If taking into consideration the fact 
that the mechanism of management of both 
banking and financial sectors as a whole is based 
on common methodological principles and 
implemented by the same management subjects, 
the modern mechanism of the financial sector 
management is not effective either.

In order to optimize the management process to 
ensure the economic integration of the country and 
the equalization of socio-economic development of 
regions it is necessary to increase the effectiveness 
of existing mechanisms of the management of the 
financial sector.

The emphasis on modern methods of management, 
technology, extensive links with external structures 
undoubtedly may give financial institutions a strong 
impetus for development. However, the creation of 
conditions for the growth of human capital is directly 
related to the development of social and humanistic 
culture in the region and around the country.

The practice proves the success of those states 
where the best conditions for human development 
are created. It is well known that among existing 
more than 200 countries in the world in which the 
market economic mechanism is widely used, the 
number of rich countries steadily developing is not 
more than 50. All effectively developing countries 
have stable social democratic institutions and  well-
established corporate governance mechanisms in 
the economy with transparent rules of the game and 
current mechanisms of their enforcement.

It is the rational use of appropriate mechanisms 
of management both in the market economy and in 
the social sphere that became a powerful boost of 
the development of productive forces and increase of 
their effectiveness. It is important to take into account 
the fact that the game rules and their enforcement 
mechanisms are different depending on the basic 
principles of their functioning in a market or non-
market spheres of activity, and special conditions of 
state regulation of the economy and society.

Globalization and integration of the world 
economy have clearly demonstrated ineffectiveness 
of previous approaches to understanding and 
overcoming devastating crises. The consequence of 
this approach was the spread of the global financial 
crisis in the global economic environment, having 
shown the evident inability of developing as of old 
and having proved an objective need to change 
the whole paradigm of economy and society 
development. It became obvious that the desired 
solutions are only in the direction of considering 
all socio-economic processes and systems as parts 
of the single nature-society-man system. In view of 
this objective, it is necessary to note the direction of 
the proposed changes in the forms of the financial 
sector management in order to ensure not only 
the functioning of all the elements in the single 
economic field, but also the priority direction of 
financial resources on the production of real wealth – 
knowledge, and a man as its creator and holder.
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Постановка проблеми. Рівень розвитку бан-
ківської мережі регіону певною мірою віддзер-
калює його фінансовий потенціал. Усі економіч-
ними процеси, що відбуваються в країні та на 
регіональному рівні тісно пов’язані між собою. 
Результатом цих господарських процесів є фінан-
сові потоки, що акумулюються, переміщуються 
та перерозподіляються через фінансові установи 
(банки та їх мережу).

Важливе значення для економіки країни має 
розвиток регіональної мережі банків як пере-
думови для економічного розвитку території. 
Отже, аналіз тенденцій розвитку банківської ме-
режі є актуальним питанням з погляду подаль-
шої розбудови не тільки банківської системи, але 
й економіки в цілому.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Ефективність банківської діяльності досліджено в 
працях вітчизняних та закордонних вчених і спе-
ціалістів, зокрема: О. Васюренка, А. Герасимовича, 
О Дзюблюка, Л. Примостка, О. Лаврушина, П. Роуз, 
Дж. Сінкі, В. Усоскіна.

Окремі питання розвитку і діяльності філій 
банків з різносторонніх позицій окреслюють такі 
автори, як Е. Бірюкова, Л. Гіляровська, В. Горло-
ва, О. Криклій, Д. Козіна, В. Маленніков, В. Мех-
рякова, С. Паневіна, Д. Фаюра.
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Анотація. Досліджено сучасний стан та про-
блеми розвитку банківської мережі в Україні. 
Окреслено концентрацію банківських установ, 
зокрема найбільші банківські структури з ураху-
ванням кількості їх філій та відділень.

Аннотация. Исследуется современное состояние 
и проблемы развития банковской сети в Украине. 
Рассматривается концентрация банковских учреж-
дений, в том числе крупнейшие банковские структу-
ры с учетом количества их филиалов и отделений.
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Метою статті є оцінка тенденцій розвитку 
банківської мережі в Україні.

Обґрунтування отриманих наукових ре-
зультатів. Як вже зазначалось, будь-який еконо-
мічний розвиток потребує фінансових ресурсів. 
Перерозподіл цих ресурсів відбувається за через 
мережу банківських функціональних підрозділів. 

Під банківською мережею тут розуміємо бан-
ки – головні офіси, та відокремлені структурні 
підрозділи (філії та відділення). 

Наразі в Україні станом на 01.01.2013 р. 
функціонувало 209351 од. банківських установ, 
176 з яких – банки (інші – їх територіально від-
окремлені підрозділи). З 2008 по 2012 рр. кіль-
кість банківських підрозділів скоротилась на 
2196 од., або на 9,5 %. Більш прискорено скоро-
чення відбувалось протягом 2008−2010 рр. (рис. 
1). У структурі банківської мережі це скорочен-
ня мало нерівномірний характер. Так кількість 
банків філій скоротилась на 80,0 % (з 1226 од. 
у 2008 р. до 246 од. у 2012 р.), кількість банків-
ських відділень при цьому знизилась лише на 
5,6 % (з 21721 од. у 2008 р. до 20513 од. у 2012 р.).

Змінилась також і структура банківської ме-
режі. Якщо у 2008 році філії складали в середньо-
му 5,3 % в структурі банківських установ, в 2012 
році тільки 1,2 %.
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Триває тенденція щодо закриття філій та за-
міни їх безбалансовими відділеннями. З одного 
боку безбалансові відділення є більш дешевими 
в утримані, з іншого – вони мають право прове-
дення лише на обмеженого кола банківських опе-
рацій. Це розрахунково-касове обслуговування 
клієнтів, ведення валютних рахунків, неторгі-
вельні операції та залучення депозитів фізичних 
осіб. Переважно вони не мають повноважень 
щодо видачі кредитів (рис. 1) [2]. 

Така тенденція лише посилює і без того значну 
концентрацію банківських ресурсів [4, 5].

На сьогодні, залишилось лише чотири банки, 
що мають філії у кожному регіоні країни – це: 
Приватбанк, Укрексімбанк, Ощадбанк та Райф-
файзен Банк Аваль (Укрексімбанк та Ощадбанк 
є державними банками). 

Переважна кількість головних офісів бан-
ків знаходиться у м. Києві і їх чисельність про-

довжує зростати (2013 році – 115 банків та 2072 
банківські підрозділи проти 114 банків та 1808 
банківських підрозділів у 2009 році). Це є одні-
єю з причин що сприяє акумуляції грошових ре-
сурсів у єдиному центрі – у столиці. Такий стан 
речей ускладнює розвиток інших регіонів через 
обмеженість доступу до фінансових ресурсів, об-
меженість ресурсів кредитування, бюрократичні 
процеси, внутрішньобанківські ліміти тощо.

Серед банків з найбільш розвинутою терито-
ріальною структурою, станом на 1 квітня 2013 
року можна виокремити: Приватбанк – 32 філії 
або 14,2 %, Укрексімбанк – 29 філії або 12,9 %, 
Ощадбанк та РайффайзенБанк Аваль – по 25 фі-
лій (11 %), Укрінбанк – 18 філій (8,0 %), Півден-
ний – 16 філій (7,1 %). Загалом 76,4 % філій при-
падає на 8 банків (табл. 1). 

Загальна кількість філій станом на 
01.04.2013 р. – 225 од.

Таблиця 1
Банки з найбільшою кількістю філій (станом на 01 квітня 2013 року)

№ з/п Назва банку Кількість філій, одиниць у % до загального обсягу
Всього 172 76,4

зокрема:

1 Приватбанк 32 14,2

2 Укрексімбанк 29 12,9

3 Ощадбанк 25 11,1

4 Райффайзен Банк Аваль 25 11,1

5 Укрінбанк 18 8,0

6 Південний 16 7,1

7 Банк «Фінанси та Кредит» 15 6,7

8 Кредитпромбанк 12 5,3

Рис. 1. Динаміка розвитку банківської мережі (банки та їх функціональні підрозділи) за 2008–2012 рр.
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Таблиця 2
Топ 15 банків з найбільшою регіональною мережею (станом на 01 квітня 2013 року)

№ з/п Назва банку
Банківські підрозділи (без 

врахування головних офісів), 
одиниць

у % до загального обсягу

Всього 14484 70,0
зокрема:

1 Ощадбанк 5802 28,0

2 Приватбанк 3407 16,5

3 Райффайзен Банк Аваль 856 4,1

4 УкрСиббанк 666 3,2

5 Надра 532 2,6

6 Імексбанк 459 2,2

7 ЮСБ Банк (ЄКБ) 447 2,2

8 Укрсоцбанк 410 2,0

9 Брокбізнесбанк 366 1,8

10 Банк «Фінанси та Кредит» 321 1,6

11 Правекс-Банк 288 1,4

12 Укргазбанк 278 1,3

13 А-Банк 234 1,1

14 Укрінбанк 209 1,0

15 КредіАгріколь Банк 209 1,0

Концентрація банківської мережі має такий 
вигляд: 70 % банківських підрозділів припадає 
на 15 банків. Серед них найбільші Ощадбанк 
(28,0 %) та Приватбанк (16,5 %) (табл. 2).

Всього у системі 20685 од. банківських під-
розділів.

Більше 50 % банківських установ (головних 
офісів та підрозділів) сконцентровано у 7 регі-
онах. Це м. Київ, де знаходиться 11 % всіх бан-
ківських установ; Донецька та Дніпропетровська 
області – по 8 % та 7 %; на Одеську, Харківську 
Львівську та АР Крим припадає по 6 % відповід-
но. Інші двадцять регіонів мають на своїй тери-
торій від одного до чотирьох відсотків установ 
банківської мережі.

Структура банківської мережі в регіональ-
ному розрізі зазнала таких змін: зростання 
мережі спостерігалось у 8 регіонах. З них най-
більше у м.  Києві – на 14 од., в Кіровоград-
ський області – на 5 од., у Івано-Франківській 
та Тернопільський областях – на 3 од. відпо-
відно. Незначне збільшення відбулось в Жи-
томирський, Одеський, Вінницький та Мико-
лаївський областях.

У квітні 2013 р. активно нарощували мережу 
два банки – Фінростбанк та Артем-Банк. Обидва 

збільшили мережу більш, ніж на 40 од. і обидва 
активно розвивали її у м. Києві. У Фінростбанку 
зростання склало 49 од., з них 41 відділення було 
відкрито у м. Києві, чотири у Чернігівський об-
ласті, по два у Київський та Черкаський областях 
відповідно. Мережа Артем-Банку зросла на 42 од. 
З них 40 відділень відкрилось у м. Києві, по одно-
му у Дніпропетровський та Одеський областях.

Банк Фінансова Ініціатива збільшив мережу 
у дев’яти областях, з них у семі регіонах по 1 від-
діленню, у АР Крим – два та у м. Києві – три. 
Сбербанк Росії – розширив мережу на 11 уста-
нов у восьми областях, з них у Дніпропетров-
ський – на три установи та у м. Києві – на дві. 
Ідея Банк збільшив мережу на 10 установ в вось-
ми областях, з них на дві установи у Донецький 
області та м. Києві.

Однією з причин оптимізації банківської ме-
режі безумовно є економічна криза 2008−2009 
років, що призвела до зниження обсягів кредиту-
вання. Так, у першому кварталі 2013 року триває 
тенденція щодо скорочення банківської мережі. 
Станом на 01.04.2013 р. банківська регіональна 
мережа налічує 208612 одиницю проти 20935 на 
початок року. В її складі: 20460 відділень (20513)3 
225 (246) філій та 176 банків.

  2Розрахунок здійснено за даними НБУ [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.bank.gov.ua.
  3У дужках – значення на початок року.



52 ФІНАНСОВИЙ ПРОСТІР     № 1 (9) 2013

БАНКІВСЬКА СИСТЕМА ЯК ЕЛЕМЕНТ РИНКОВОЇ ЕКОНОМІКИ

Зміни у регіональній мережі відбувались, в 
основному, за рахунок діяльності таких банків: 
Промінвестбанку, Ощадбанку, ЮСБ, Укоопспіл-
ки, Імексбанку, Приватбанку, Полтава-Банку, 
Надра, Фінбанку, Укркомунбанку.

Найбільш суттєво мережа скоротилась: у Пол-
тавський області – на 22 банківські установи, у 
Донецький області та АР Крим – на 18 одиниць, 
у Львівській – на 12 од., у Луганський та Черкась-
кий областях – на 8 од. відповідно. Загалом ско-
рочення відбулось у 13 регіонах.

Протягом І кварталу 2013 року 26 банків скоро-
тили мережу найбільші, серед них: Юніонстандард 
банк (ЮСБ) – на 27 од., з них: 13 установ у м. Києві. 
Промінвестбанк та Ощадбанк – на 22 одиниці від-
повідно. Приватбанк переважно скоротив мережу 
у Донецький області, Ощадбанк – у Полтавський. 
Імексбанк знизив кількість власних установ на 20 од. 
Скорочення, в основному, відбулось в АР Крим та у 
Львівський області. Полтава-Банк – на 13 од., Над-
ра – на 12 од., Укоопспілка – на 9 од., ПроФін Банк та 
Укркомунбанк – на 6 од. відповідно. В Одеський об-
ласті скорочення відбулось в основному за рахунок 
закриття Імексбанком 16 відділень.

Загалом закрито: 280 регіональних відділень, з 
них 18 філій та 262 відділення. Відкрито: 121 регіо-
нальне відділення, з них 10 філій та 111 відділень.

Нерівномірним є забезпеченість населення 

банківськими установами (рис. 2).
У середньому по країні на 10  000 населення 

припадає 5 од. банківських установ. У семі регіо-
нах – показники вищі за середні, це – м. Київ, де 
на 10  000 населення припадає 8 од. банківських 
установ. АР Крим – забезпеченість складає сім 
банківських установ на 10 000 осіб. Миколаївська, 
Одеська, Полтавська, Черкаська та Чернігівська 
області – припадає трохи більше п’яти банків на 
10 000 осіб. Досить низькі показники у Житомир-
ський та Тернопільський областях – лише по 3 
банка на 10 000 мешканців. 

У 2013 році продовжується тенденція посилен-
ня нерівномірності територіального розподілу бан-
ківських установ. Найбільша концентрація має міс-
це у м. Києві – понад 2201 од. регіональної мережі 
банківських установ, у Донецькій області – 1731 од., 
Дніпропетровській – 1550 од. Характер змін також 
є нерівномірним. Порівняно з першим кварталом 
2009 р., коли відбулась зміна тенденції, значне ско-
рочення спостерігається у Донецький та Дніпропе-
тровський областях. Натомість, у м. Києві – регіо-
нальна мережа зросла на 15 % (рис. 3).

Зараз у наше завдання не входить розробка 
порівняльного аналізу регіонів. Лише виявлення 
центрів концентрації ресурсів та з’ясування від-
повідності концентрації розподілу фінансових 
ресурсів людським (табл. 3). 

4За даними Держкомстату [Електронний ресурс]. — Режим доступу : http://www.ukrstat.gov.ua/, станом на 01 березня 2013 р.

Рис. 2. Забезпеченість населення банківськими установами станом на 01.03.2013 р.4
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 5Під населеним пунктом – село, селище міського типу або місто. В даному випадку кількість населених пунктів є їх сума.

Рис. 3. Структура банківської мережі України

Забезпеченість населених пунктів5 банківськи-
ми установами. В середньому, по країні припадає 
0,7 банка на 1 населений пункт. Більш висока кон-
центрація банківських установ в АР Крим, Черні-
вецький та Донецький областях. 

Зазначимо, що у Донецький області проживає по-
над 9,6 % населення України, в АР Крим – 4,3 %, в Чер-
нівецький – 2,4 %. Більше 1 банку припадає на 1 на-
селений пункт також у Дніпропетровський та Одесь-
кий областях (відповідно 7,3 % та 5,3 %) населення. 

Високий рівень забезпеченості банківськими 
установами м. Київ, АР  Крим та м. Севастополь 
(від 7,8 до 6,6 банків на 10  000 осіб відповідно). 
Значно нижчі ці показники у Івано-Франків-
ський, Хмельницький, Житомирський та Терно-
пільський областях. 

Отже, існуюча тенденція концентрації до трьох 
фінансових центрів, вказує на нерівномірний ха-
рактер розвитку економіки, послаблення регіо-
нального розвитку та концентрації більшості фі-
нансових ресурсів у єдиному центрі. Як наслідок 
це негативним чином відбивається на економіч-
ному стані в цілому через відсутність належного 
доступу до фінансових ресурсів.

Висновки. Проведені дослідження свідчать 
про нерівномірність розподілу банків по облас-
тях. Продовжується тенденція щодо скорочення 

власної мережі банків, що розпочалась у першо-
му кварталі 2009 р. Проте динаміка спаду остан-
ніх трьох років (2010−2012 рр.) дещо призупи-
нилась. Протягом першого кварталу 2013 року 
зміни в банківський мережі мають більш індиві-
дуальний, ніж системний характер, в основному 
вони пов’язані з внутрішньою політикою кож-
ного окремого банку. 

Проте продовжується тенденція щодо концен-
трації банківських установ у 4-5 регіонах, з осно-
вним центром у м. Києві, який також залишається 
найбільш забезпеченим банківськими установами.

Централізація банківської мережі є важливим 
індикатором динаміки і стану економічного та со-
ціального розвитку країни.

Отже, структурні зрушення банківської мере-
жі, що відбуваються останнім часом не можуть 
не непокоїти, вони навіть без додаткових дослі-
джень безпосередньо вказують на централізацію 
ресурсів.

Зміни у її структурі свідчать про суттєве ско-
рочення філії та заміну їх на безбалансові від-
ділення. Тенденція щодо оптимізації власної 
мережі виникла як політика економії ресурсів 
після кризи 2008−2009 рр. Також на вказану си-
туацію вплинуло погіршення економічного ста-
ну країни в цілому. 
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У містах з високим ступенем концентрації 
зростає рівень конкуренції між банками, який має 
переважно спекулятивний характер. 

Найбільш привабливими для банківського сек-
тору залишаються м. Київ, Донецька та Дніпропе-
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Таблиця 3
Забезпеченість населених пунктів банківськими установами6

Область
Кількість банківських установ в розрахунку на 

1 населений пункт, од.
Ранг по області за кількістю 

банківських установ
Ранг по області в розрахунку 

на 1 населений пункт

01.01.2013 р. 01.01.2010 р. 01.01.2013 р. 01.01.2013 р.
Україна 0,7 0,7 - -
АР Крим 1,3 1,4 5 4
Вінницька 0,4 0,4 14 19
Волинська 0,3 0,4 23 22
Дніпропетровська 1,0 1,1 3 7
Донецька 1,3 1,4 2 3
Житомирська 0,2 0,2 25 27
Закарпатська 0,8 1,0 16 11
Запорізька 0,8 0,9 11 10
Ів.-Франківська 0,6 0,7 18 17
Київська 0,7 0,7 9 15
Кіровоградська 0,4 0,4 23 21
Луганська 0,8 0,9 8 8
Львівська 0,6 0,6 7 16
Миколаївська 0,7 0,7 13 14
Одеська 1,2 1,2 4 6
Полтавська 0,4 0,5 10 18
Рівненська 0,4 0,4 22 20
Сумська 0,3 0,3 17 23
Тернопільська 0,3 0,3 26 25
Харківська 0,7 0,7 6 12
Херсонська 0,7 0,7 19 13
Хмельницька 0,3 0,3 20 24
Черкаська 0,8 0,9 12 9
Чернівецька 1,3 1,0 15 5
Чернігівська 0,3 0,4 21 26
м. Київ 2188,0 1922,0 1 1
м. Севастополь 7,9 8,7 27 2

6Чисельність населених пунктів розраховано за даними Держкомстату [Електронний ресурс]. – Режим доступу:http://www.ukrstat.gov.ua/

тровська області, АР Крим, Одеська, Львівська та 
Харківська області, де сконцентровано 50,9 % бан-
ківських установ та їх регіональних підрозділів.
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Summary. The present situation and problems of the banking network of Ukraine are under consideration. 
The biggest banks structures including their branches and their concentration are studied.
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The level of banking network in the region to some ex-
tent reflects its financial strength. All economic processes 
in the country and at the regional level are closely related. 
The results of these business processes are the financial 
flows that are collected, transported and redistributed by 
financial institutions (banks and their network).

The development of the regional network of banks 
as a prerequisite for the economic development of the 
territory is important to the economy of the country. 
Thus, the consideration of trends in the banking net-
work development is a key issue in terms of the fu-
ture growth not only of the banking system, but also 
of the economy in general.

The aim of the study is to assess the trends of the 
banking network development in Ukraine.

As it has already been mentioned, any economic 
development requires financial resources. The redis-
tribution of these resources occurs via the network of 
banking functional units.

As the banking network – banks, their head of-
fices, and separate structural subdivisions (branches 
and subsidiaries) are understood.

As of 01.01.2013 in Ukraine functioned 20935 
units of banking institutions, 176 of which are banks 
(the rest are their geographically separated units). 
From 2008 till 2012 the number of banking units de-
creased by 2,196 units, or 9.5%. More rapid reduc-
tion took place during 2008-2010. This reduction in 
the structure of the banking network was uneven. So 
the number of branches of banks decreased by 80.0% 
(from 1226 units in 2008 to 246 units in 2012), the 
number of bank branches decreased only by 5.6% 
(from 21721units in 2008 to 20513 units in 2012.)

The structure of the banking network also changed. 
In 2008 the branches were on average 5.3% in the 
structure of banks, in 2012 they were only 1.2 %.

The trend of closing branches and replacing them 
with branch subsidiaries is continuing. On the one 
hand branch subsidiaries are cheaper to keep, on the 
other hand – they have the right to conduct only a 
limited number of banking transactions. This is a 
cash customer service, maintaining foreign currency 
accounts, and non-trading operations and involving 
deposits of natural persons. Mostly they have no au-
thority to give out loans.

Today, there are only four banks, with branches 
in every region of the country, left. They are: Privat-
bank, Ukreximbank, Oschadbank and Raiffeisen 
Bank Aval (Ukreximbank and Oschadbank are state-
owned banks).

Most of the banks ‘ head offices are located in Kyiv 
and their number continues to grow (in 2013 – 2072 
115 banks and banking units against 114 banks and 
1,808 bank units in 2009). This is one of the reasons 
that promotes accumulation of resources in one place 
- the capital of the country. This situation complicates 
the development of other regions because of the lim-
ited access to financial resources, limited lending re-
sources, bureaucratic processes, intra-limits and so on.

As at April 1, 2013, among the banks with the 
most advanced territorial structure are: Privatbank – 
32 branches, or 14.2 %, Ukreximbank – 29 branches, 
or 12.9 %, Oschadbank and Raiffeisen Bank Aval – 
25 branches (11 %), Ukrinbank – 18 branches (8.0 %), 
Pivdennyi – 16 branches (7.1 %). Overall 76.4 % of 
branches falls to eight banks.

As at 01.04.2013, the total number of branches 
is 225 units.

The concentration of the banking network is 
as follows: 70 % of banking units falls to 15 banks. 
Among them the biggest are Oschadbank (28.0 %) 
and Privatbank (16.5 %).
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Totally there are 20 685 banking units in the system.
More than 50 % of banking institutions (head 

offices and branches) are concentrated in seven re-
gions. They are: Kyiv, where 11% of all banking in-
stitutions are situated, Donetsk and Dnipropetrovsk 
regions – 8 % and 7 %, to Odessa, Lviv, Kharkiv and 
Crimea falls 6% respectively. On their territory of the 
other 20 regions there is from one to four percent of 
banking network institutions.

The structure of banking network in the regions 
has been changed in the following way: network 
growth was observed in 8 regions. Among them, the 
biggest increase was in Kyiv – 14 units, in Kirovograd 
region – 5 units, Ivano-Frankivsk and Ternopil re-
gions – 3 units accordingly. A slight increase occurred 
in Zhytomyr, Odesa, Mykolaiv and Vinnytsia regions.

One of the reasons of the banking network op-
timization is definitely the economic crisis of 2008-
2009, which led to the decrease in the amount 
of lending. Thus, in the first quarter of 2013 the 
trend to reduce banking network continues. As at 
01.04.2013, the bank’s regional network comprises 
20,861 units against 20,935 at the beginning of the 
year. Its stock includes 20460 units (20513), 225 
(246) 176 branches and banks.

In general, 280 regional offices, including 18 branch-
es and 262 offices were closed. 121 regional offices, in-
cluding 10 branches and 111 offices were opened.

In 2013, the trend of increasing of the uneven ter-
ritorial distribution of banking institutions is continu-
ing. The highest concentration occurs in Kyiv - over 
2201 units of the regional network of banking institu-
tions, in Donetsk region - 1731 units, Dnipropetrovsk - 
1550 units. The nature of the changes is also uneven. As 
compared to the first quarter of 2009, when there was a 
change of the trend, a significant reduction in Donetsk 
and Dnipropetrovsk regions is observed. Instead, in 
Kyiv – the regional network increased by 15 %.

Therefore, the current trend of concentration in 
three financial centres, points to the uneven char-

acter of economic development, the impairment of 
regional development and the concentration of most 
financial resources in one place. As the result this has 
negative impact on the economic situation in general, 
due to the lack of proper access to financial resources.

The studies indicate uneven distribution of banks 
through the regions. The trend to reduce the proper 
network of banks, which began in the first quarter 
of 2009, continues. However, the dynamics of decline 
that lasted the last three years (2010–2012) has some-
what stopped. During the first quarter of 2013 the 
changes in bank networks are more of an individual 
rather than of systemic character. Mostly they are re-
lated to the internal politics of each individual bank.

However, there is a tendency to the concentration 
of banking institutions in 4-5 regions, with the main 
centre in Kyiv, which also remains the most secured 
with banking institutions.

The centralization of banking network is an im-
portant indicator of the dynamics and the state of 
economic and social development of the country.

Thus, structural changes of banking network that 
take place in recent years, can not but concern. Even 
without additional studies they directly point to the 
centralization of resources.

The changes in its structure show a dramatic re-
duction in branches and their replacement with 
branch subsidiaries. The tendency to optimize the 
proper network emerged as a policy of resource sav-
ing after the crisis of 2008-2009. Also the specified 
situation was affected by the worsening of economic 
situation in the country in general.

In urban areas with a high level of concentration 
increases the level of competition among banks, and 
it has mostly speculative nature.

The most attractive for the banking sector re-
main Kyiv, Donetsk and Dnipropetrovsk regions, 
the Crimea, Odessa, Lviv and Kharkiv regions where 
50.9 % of banking institutions and their regional of-
fices are concentrated.
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Statement of the problem. The main priority of 
the state social and economic policy is to provide 
high level and stable rates of its economic growth. It 
is impossible to fulfill the task without increasing the 
role of the banking sector in economy, effective ful-
fillment of the task of satisfying financial needs of the 
real economy by the banking system. The banking 
sector development dynamics depends much on the 
state of the legal environment, investment, business 
climate, tax conditions, improvement of banking ac-
tivities regulation and the system of banking supervi-
sion, effectiveness of the existing deposit insurance 
systems, access to credit resources including external 
ones. In the conditions of global economy these fac-
tors acquire a special meaning as it has been proved 
by the world financial crisis which involved Ukraine’s 
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Анотація. У статті досліджено сутність та 
особливість формування і реалізації кредитної 
політики комерційного банку. Проаналізовано 
структуру та динаміку кредитів, наданих 
банками в кризовий та посткризовий періоди. 
Виявлено проблеми, що виникли у процесі кре-
дитування та доведено їх вплив на розвиток 
економіки України.

Аннотация. В статье рассматривается сущ-
ность и особенность формирования и реализа-
ции кредитной политики коммерческого банка. 
Анализируются структура и динамика креди-
тов, предоставленных банками в кризисный и 
посткризисный периоды. Выявлены проблемы, 
возникшие в процессе кредитования и доказано 
их влияние на развитие экономики Украины.

Summary. The article deals with the essence 
and peculiarities of commercial bank credit policy 
formation and implementation. The structure and 
dynamics of the loans given during crisis and post-

Ключові слова: комерційні банки, кредити, кредитна політика, кредитний портфель, кредитні операції, ризики, кредитна заявка, кредитний 
менеджер, прибуток, кредитний комітет, кредитний моніторинг.
Ключевые слова: коммерческие банки, кредиты, кредитная политика, кредитный портфель, кредитные операции, риски, кредитная заявка, 
кредитный менеджер, прибыль, кредитный комитет, кредитный мониторинг.
Key words: commercial banks, loans, credit policy, loan portfolio, credit transactions, risks, credit application, credit manager, profit, credit committee, credit 
monitoring.

crisis periods have been analyzed. The problems 
arising in the process of lending have been identified 
and their influence on the development of Ukraine’s 
economy has been proved.

economy. Under such conditions the problem of lack 
of lending to the real economy has been exacerbated.

In the modern economic life of Ukraine a stable 
tendency of the role of commercial banks growth 
is observed. Effective crediting nowadays is one of 
the most important and topical tasks of Ukraine’s 
banking system. Market transformation of national 
economy has opened a new stage in the develop-
ment of crediting. It led to the problem of scientific 
comprehension of new phenomena in the sphere of 
crediting, understanding of their contents, nature 
and essence, the development of effective schemes 
and technologies of crediting process and their ap-
plication in practice. Commercial bank credit policy 
forms the basis for the whole process of crediting, its 
objective characteristics and peculiarities. 
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The topicality of banking credit policy investiga-
tion as a special object is confirmed by modern ten-
dencies in the development of country’s economy.

The analysis of the recent publications and re-
search. The research of the essence and current ten-
dencies in the formation and realization of credit 
policy have been reflected in the works of foreign 
and domestic scientists: I.  Balabanov, H.  Pano-
va, O.  Lavrushyn, O.  Baranovsky, V.  Mishchenko, 
A. Moroz, T. Smovzhenko, O. Vasiurenko, V. Vitlyn-
sky, Y. Nakonechny, O. Pernarivsky, I. Peshchanska, 
L. Prymostky etc.

The aim of the article lies in clarifying the na-
ture, formation stages, realization and the analysis 
of the current state of Ukraine’s commercial banks 
credit policy.

Ground of scientific results. Commercial bank 
credit policy (in its broad sense) should be viewed 
as a complex of actions and measures taken by a 
commercial bank in the sphere of crediting aimed 
at solving strategic and tactical tasks based on 
macroeconomic and microeconomic regional and 
branch factors to optimize credit operations access 
and credit risks. In the narrow sense it should be re-
garded as a necessary confidential document which 
contains a list of rules for conducting bank credit-
ing fulfilled within a year and then reviewed by the 
Credit Committee.

The definition of the elements is complicated by 
the existence of specific peculiarities of credit policy:

1. Each bank works out independently its credit 
policy meeting the requirements of its activities and 
is based on the legal and executive documents of ex-
ternal and internal origin (is of individual approach).

2. It is based on the results of macro and micro-
economic regional and branch factor analysis.

3. It takes into consideration subjective sides of 
bank functioning in accordance with general market 
strategy that is the basis of the process of bank orga-
nization.

However, problems dealing with the definition of 
elements and the holistic approach forming and real-
izing credit policy attract financial specialists within 
adaptability for each bank under the conditions of 
vigorous competition.

Credit policy defines standards, options and pro-
cedures applied by bank employees when lending. 
The set of elements of credit policy is precisely pre-
sented by I. Peshchanska who takes three stages of 
lending as the basis: 

1) preliminary work;
2) lending itself;
3) management of credit [4, p. 119].

But the realization of credit policy by modern 
commercial banks is carried out in two stages:

a) preliminary work;
b) management of credit.

These changes are the result of vigorous competi-
tion, that’s why the time between the first contact of 
the borrower and the decision of the bank about the 
loan is reduced.

Proper banking crediting, the development of 
effective and flexible system of credit operations 
management, appropriate provision by efficient and 
reliable accounting information serve as the basis of 
financial and market stability for commercial banks. 
To provide effective crediting activities commercial 
banks work out their own internal credit policy and 
implement practical ways of its realization. That’s 
why one of the most important tasks of credit activi-
ties management is the formation and analysis of the 
commercial banks loan portfolio.

The development of credit policy is especially 
important in the conditions of banks adaptation to 
complex and constantly changing conditions of mar-
ket economy reforming and peculiarities of the world 
economic and financial crisis conduct. 

All important bank solutions need the mainte-
nance of optimum ratios between loans, deposits, 
other obligations and equity. That’s why proper credit 
policy is able to increase loan quality and the finan-
cial state of the bank. The above mentioned obser-
vation stresses the necessity of credit policy in bank 
activities. It is especially important in the transition 
period to market conditions when the banks are tar-
geted at wealthy and rich clients that can maintain 
the whole banking system neither quantitatively and 
qualitatively.

The strategy of credit policy should include priorities, 
principles and aims of a definite bank in the conditions 
of the credit market. Firstly, it is determined by the client 
selection, secondly, by the norms and rules which regu-
late the practical activities of the banking staff, thirdly, by 
bank administration competence and the level of staff 
qualification involved in the process of crediting. The tac-
tics of crediting policy embraces definite tools used by a 
separate bank for realizing its strategic aims to implement 
crediting operations, ways of its improvement, and order 
of credit process organization. So, credit policy creates 
necessary general background for the effective work of 
the staff of bank crediting department, reduces the likeli-
hood of errors and making irrational decisions.

The main element of credit policy in the strategy 
sphere is the correct choice of its aims. The targets 
of the bank credit policy are defined by the strategic 
targets of the bank.
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The system of core targets of a commercial bank 
credit policy in current conditions should include:

- provision of the maximum yield of credit 
portfolio and equity of the commercial bank with 
minimal risk;

- the support of optimum ratio between cred-
its, deposits and other obligations and bank equity;

- the provision of financial stability of a com-
mercial bank in the process of credit activities;

- the provision of reasonable and optimum us-
age of credit resources;

- the achievement of optimum balance be-
tween the credit portfolio volume increase and qual-
ity improvement rates;

- the expansion of customer base by providing 
credit services of high quality;

- the perseverance of deep trust of legal enti-
ties and individuals to commercial banks by due and 
full fulfillment of obligations before customers.

Credit policy determines general directions in the 
adoption of definite solutions concerning the choice 
of reliable customers, volumes and terms of credit 
and includes the following elements:

1) credit agreements conditions (combination 
of agreed terms of credit and interests);

2) solvency standards ( requirements to finan-
cial stability of clients);

3) means of providing fulfillment of credit obli-
gations (is used to clients, who have arrears). 

The process of making a decision concerning 
crediting consists of several main stages, each of them 
defines the characteristics of a loan, ways of lending, 
its usage and paying off:

1) the preliminary review of loan application 
and the interview with the customer;

2) the analysis of borrower’s creditworthiness 
and solvency; security assessment;

3) the final decision concerning crediting by the 
bank credit committee;

4) execution of documentation governing the 
relationship between the bank and the borrower;

5) issuance of credit;
6) credit monitoring.

The preliminary review of loan application 
(guarantees) is executed within 1-2 days after con-
tacting the bank. Credit consultant gives the neces-
sary information about credit conditions and a bor-
rower explains the essence, history and perspective 
of his business (if the borrower is a legal entity) or 
the purpose of the loan and what sources he will use 
to pay the loan off including the interests. At this 
stage the bank makes the decision about the pos-
sibility of loan.

The bank also figures out:
1) seriousness, reliability and creditworthiness 

of the borrower, his reputation as a potential business 
partner;

2) the validity of the necessary credit and degree 
of its return;

3) the correlation between credit offer and bank 
credit policy and the structure of its loan portfolio 
formation.

If the conditions of credit product correlate with 
bank credit policy and fundamental demands to the 
client, a credit manager is appointed, who contacts 
him for further detailed revision of the crediting 
project. A future borrower should prepare and sub-
mit a credit application as well as supporting docu-
ments required by the bank.

The necessary consultations concerning the prep-
aration of information are conducted by credit au-
thorities.

The detailed analysis of crediting project is carried 
out during 5–10 days if the results of the preliminary 
application revision are positive including the whole 
set of necessary documents.

At this level the bank reviews creditworthiness of 
the borrower in three stages:

1) the calculation of basic (objective) indicators 
that characterize the financial status of the borrower;

2) determination of additional (subjective) in-
dicators;

3) the analysis of creditworthiness of the bor-
rower.

Using the information given by the client in the 
set of documents, a credit manager of preliminary 
analysis and monitoring department prepares the 
conclusion for the credit committee involving other 
bank departments including lawyers, authorized 
bank experts etc. The obligatory conditions while 
preparing the conclusion concerning the legal entity 
are the following:

1) the visit of the loan officer to the location of 
the object that is credited;

2) the visit of credit officer with bank experts to 
the location of the collateral;

3) involvement of independent companies to 
assess the collateral.

Offered credit conditions before the revision of 
the credit committee are discussed with the borrow-
er. The final decision about lending, issuing guaran-
tees, modifying the terms of the loan agreement or 
rejection is done by the credit committee.

If the credit committee’s decision is negative the 
bank submits a grounded refusal in lending (guaran-
tees) or an offer to change some conditions.
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An important step in bank lending after the posi-
tive decision on funding is the documentation gov-
erning the relationship between the parties. It in-
cludes:

1) loan agreement;
2) security agreement;
3) contract of guarantee (third party);
4) letter of guarantee (third party);
5) contract assignment;
6) another contract.

The credit is given after the borrower has fulfilled 
certain conditions specified in the loan agreement, 
by opening the client loan account and transferring 
funds to its checking (current) account through the 
provision of payment orders according to the amount 
and purpose of the loan.

The final stage of the lending process is further 
supervision over the implementation progress of the 
loan project and credit monitoring.

The provision of effective and reliable credit op-
erations demands that a commercial bank should 
constantly organize monitoring of all stages of credit 
process. Monitoring starts immediately after lending 
money to the client (getting the loan). The main aim 
set by the bank to control credit operations lies in ef-
fective organization of credit process and search of 
the improved credit mechanisms.

Bank monitoring and management of credit pro-
cess is a prerequisite for optimizing the system of 
lending at commercial banks.

In the process of monitoring credit operations a bank 
should focus its attention on the following problems:

1) observation of the principles of lending (task 
orientation, security, urgency);

2) identification of problem loans and the devel-
opment of measures to eliminate debt;

3) analysis of the quality and structure of the 
loan portfolio as a whole;

4) credit risk control;
5) credit market monitoring and the develop-

ment of measures to increase the bank’s participation 
in it etc.

The requirement of timeliness and completeness 
of the loan is inseparable from the question of di-
rect control over the size and quality of the obtained 
provision. The bank supervises the proper use of 
the loan. For non-performance or improper perfor-
mance assumed in accordance with the loan agree-
ment obligations a guilty party is to compensate the 
other party all losses caused by the latter and pay the 
penalties and fines stipulated in the loan agreement 
[14, p. 69].

Crediting has been and still is the main source of 
commercial bank profit.

In early 2012, balances of loans given to residents 
by banks of Ukraine made up to 801,809 million 
hryvnyas, an increase of 1,3 % per year. The dynam-
ics of lending in pre-crisis and post-crisis periods is 
presented in Figure 1.

The share of long-term loans in the loan portfo-
lio decreased by 12,4 % as of 01.01.2012 while it was 
64,1 % as of 01.01.2009. Analysts say that long-term 
loans are the main driver of economic development 
and the indicator of banks confidence in borrowers.

Fig. 1. The structure and dynamics of loans given by banks of Ukraine

 Assets of banks, billion UAH 
Loans granted, billion UAH 
Long-term loans, billion UAH 
The ratio of long-term loans to loans granted, % (right-hand scale) 
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The comparison of loans according to the groups 
of banks as of 01.10.2012 with the same period in 
2009 is shown in Figure 2.

The share of loans of the largest banks as of 
01.10.2012, compared to the same period in 2009 de-
creased by 4 %, the share of loans of large banks has 
not changed, medium – increased by 1 percent, and 
small – by 3 percent.

Conclusion. Nowadays one of the most impor-
tant roles to stimulate reproducing processes in the 
economy is played by banking credit as the main 

Fig. 2. Share of loans given by banks of Ukraine
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Постановка проблеми. Діяльність інститу-
ційних інвесторів характеризується високою 
активністю на світових фінансових ринках в 
цілому, і на фондових ринках зокрема. Підтвер-
дженням цього є значні обсяги сформованих 
інвестиційних портфелів, які складаються із 
різних видів цінних паперів. Їх активи переви-
щують 80 трлн дол. США. Але що стосується ін-
ституційних інвесторів України, то вони тільки 
нарощують обсяги операцій. Тому можна гово-
рити про потенціал збільшення їх присутності 
на фондовому ринку, який на сьогодні є неви-
соким. Однак, варто окреслити ті наслідки, які 
можуть мати операції цих фінансових посеред-
ників з погляду стабільності фондового ринку.

Аналіз останніх досліджень та публікацій. 
Слід відзначити, що в публікаціях вітчизняних до-
слідників зазначено роль, яку відіграють інститу-
ційні інвестори на фондовому ринку, їхні функції 
та особливості роботи. Окремо висвітлено діяль-
ність НПФ, СК, ІСІ та інших фінансових посе-
редників на фінансовому ринку в цілому. Цьому 
присвячено чимало робіт таких вчених як З.  Ва-
таманюк, О. Вовчак, А. Вожжов, Ю. Коваленко, 
В. Корнєєва, Д. Леонов, І. Матвієнко, О. Морозов, 
Т. Прейгер, О. Ромащенко, Р. Тиркало, Н. Ткаченко, 
Н. Шелудько та ін. Досить активно окремі аспекти 
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Анотація. У статті досліджено основні на-
слідки, які може мати активність інституцій-
них інвесторів на фондовому ринку. Автором 
систематизовано підходи, які пояснюють рі-
шення інституційних інвесторів і їх вплив на 
стабільність фондового ринку. Зроблено висно-
вки щодо наслідків нестабільності фондового 
ринку для економічного розвитку країни.

Аннотация. В статье рассматриваются основ-
ные последствия, которые может иметь актив-
ность институциональных инвесторов на фондо-
вом рынке. Автором систематизированы подходы, 
объясняющие решение институциональных инве-
сторов и их влияние на стабильность фондового 
рынка. Сделаны выводы относительно послед-
ствий нестабильности фондового рынка для эко-
номического развития страны.
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цієї проблеми вивчено закордоном у досліджен-
нях Е. Девіса, Р. Мертона, З. Боді, М. Кона та ін.

Мета статті може бути визначена як виокрем-
лення різних видів активності інституційних ін-
весторів на фондовому ринку та визначення їх 
наслідків з погляду стабільності/дестабілізації 
роботи фондового ринку.

Обґрунтування отриманих наукових ре-
зультатів. Активність інституційних інвесторів 
на фондовому ринку може впливати на вартість 
цінних паперів. Існує думка, що в цілому їх до-
мінування на фінансових ринках призводить до 
підвищеної волатильності цін на фінансові ін-
струменти, а це позначається на стану ринків в 
цілому. З іншого боку це твердження може бути 
протиставлено тим, що за нормальних умов (не 
беручи до уваги періоди фінансових криз) інсти-
туційні інвестори, маючи в розпорядженні всю 
повноту інформації про фінансові активи, на-
впаки сприяють вирівнюванню їхніх цін до рів-
ня рівноваги. Надмірна волатильність окремих 
фінансових інструментів може існувати лише за 
умови того, що за своєю природою вони схильні 
до коливань, які перевищують середньоринкові. 
Слід додати, що зростання кількості різних за 
типами, розмірами, зобов’язаннями, схильніс-
тю до ризику інституційних інвесторів вносить 
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необхідну стабільність на фондові ринки через 
диверсифікованість стратегій їхньої діяльності.

Це підтверджується проведеними досліджен-
нями, наприклад в роботі Е.  Девіса [1,  c.  59], в 
яких показано, що сформовані інвестиційні 
портфелі інституційних інвесторів залежать від 
дохідності фінансових інструментів. Ринкова 
чутливість генерує ефективний розподіл фінан-
сових ресурсів і виступає в якості своєрідного 
бамперу при слабкій макроекономічній полі-
тиці. Інституційних інвесторів привертають 
інструменти з надмірною волатильністю, адже 
вони дають більшу прибутковість вкладень, в 
той час як висока ризикованість нівелюється 
диверсифікованістю сформованого портфелю.

Ліквідність, яку генерує активність інститу-
ційних інвесторів, може знизити надмірну во-
латильність, що підтверджується досвідом кра-
їн із розвинутим інституціональним сектором. 
Більше того, вихід цих фінансових посередників 
на світові фінансові ринки підвищує їхню ефек-
тивність і призводить до вирівнювання ставок 
дохідності між локальними ринками. Цей про-
цес відбувається, коли увагу інвестиційних ме-
неджерів привертають ринки із недооціненими 
фінансовими інструментами, що в кінцевому 
випадку і сприяє перетоку капіталів до ринків із 
найбільш ефективним їх використанням, а отже 
можливістю максимізації доходності. Цьому 
сприяє розвиток інформаційних технологій при 
проведенні торгів цінними паперами і можли-
вість без перешкод і значних транзакційних ви-
трат проводити транскордонні арбітражні опе-
рації, використовуючи ринки деривативів.

Окреслимо існуючі погляди на дії інститу-
ційних інвесторів в контексті впливу на вола-
тильність фондового ринку. Один з підходів 
стосується дестабілізуючої ролі, яку відіграють 
інституційні інвестори відносно цін акцій, ствер-
джуючи, що останні рухаються від свого рівно-
важного значення, що в довгостроковому періоді 
збільшує цінову волатильність. Коливання інсти-
туційного попиту має більший вплив на фондо-
вий ринок ніж індивідуальний попит через те, що 
в розпорядженні інституційних інвесторів знахо-
дяться значно більші обсяги фінансових ресурсів, 
а отже у них є можливості здійснювати торгівлю 
також у значних об’ємах. Але, що є більш важли-
вим, цінова дестабілізація може погіршуватись 
стадною поведінкою цих фінансових посередни-
ків, коли одночасно кілька великих інвесторів на-
магаються купити або продати цінні папери. 

Існує кілька причин, чому стадна поведінка 
зустрічається частіше саме серед інституційних 
інвесторів ніж серед індивідуальних. По-перше, 
інституційні інвестори можуть робити висно-
вки щодо якості інвестицій інших учасників 
ринку і повторювати їх дії, якщо отримані ре-
зультати є прийнятними [2, 3, 4]. Через те, що 
вони отримують повну інформації про дії один 
одного, то й результатом цього є однонаправле-
ні операції більшості інституційних інвесторів.

По-друге, інвестори фондів оцінюють дії ме-
неджерів, які ними управляють, порівнюючи з 
результатами, яких досягли інші фонди. Тому 
слідувати власній унікальній стратегії може 
бути нераціональним, щоб не отримати гірші 
результати, ніж інші управлінці. Це призводить 
до формування інвестиційних портфелів з при-
близно однаковою структурою і переліком акти-
вів, які в нього входять [5, c. 3].

По-третє, інституційні інвестори можуть од-
наково реагувати на зовнішні сигнали, такі як 
виплата дивідендів або рекомендації аналітиків, 
що також є результатом стадної поведінки. Тому 
коли більшість інвестиційних менеджерів ухва-
люють однакові рішення, ринкова ціна активів 
повинна змінюватись однонаправлено, виходя-
чи із надлишкового попиту.

З іншого боку, існує думка і стосовно від-
сутності суттєвого впливу стадної поведінки 
інституційних інвесторів на фондовий ринок 
і, відповідно, дестабілізуючого ефекту. Як було 
зазначено раніше, інвестори реагують однаково 
на сигнали фундаментального характеру. Тому 
їх поведінка призводить до швидкої адаптації 
цін фінансових активів відносно нової інфор-
мації, роблячи ринок більш ефективним. Або їх 
стадна поведінка може бути обумовлена одна-
ковими нераціональними діями індивідуальних 
інвесторів і в цьому випадку дії інституційних 
інвесторів мають стабілізаційний ефект. Це при-
зводить до наступного контраргументу щодо 
припущення відносно їх дестабілізуючої ролі: 
стратегії інституційних інвесторів мають тен-
денцію не враховувати фундаментальні сигнали 
через те, що купівля недооцінених цінних папе-
рів, як правило, розрахована на довгострокову 
перспективу і може не показувати задовільних 
результатів у короткостроковому часовому го-
ризонті, особливо у порівнянні із фондовими 
індексами. Оскільки менеджери інвестиційних 
фондів можуть втратити свої повноваження за 
незадовільні результати управління протягом 
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кількох кварталів, слідування довгостроковим 
стратегіям росту і врахування фундаментальної 
інформації не гарантує досягнення позитив-
них результатів. Тому найчастіше використо-
вуються рішення короткострокового характе-
ру, які базуються на технічному аналізі. Один 
з найбільш поширених прикладів потенційно 
дестабілізуючих короткострокових стратегій, 
це стратегія слідування загальному тренду, 
ключовими аспектами якої є купівля цінних 
паперів-«переможців» і продаж цінних паперів-
«невдах». Подібні стратегії виправдовуються їх 
послідовниками тим, що наявні тренди будуть 
продовжуватись в майбутньому і є популярною 
концепцією в літературі, присвяченій поведін-
ці інвесторів [6, c. 28]). Дестабілізуючий ефект 
такої стратегії для інституційних інвесторів ви-
никає лише в тому випадку, коли купуються пе-
реоцінені цінні папери, а продаються, навпаки, 
недооцінені, що сприяє ще більшому відходу їх 
цін від рівноважного стану. Зазвичай така стра-
тегія навпаки сприяє ціновому вирівнюванню, 
коли акції недостатньо реагують на появу нової 
інформації на фондовому ринку.

Слід додати, що стадна поведінка інститу-
ційних інвесторів носить скоріше періодичний 
характер, ніж проявляється постійно. Вона ви-
никає в періоди ринкових стресів і майже не 
проявляється в умовах нормально функціону-
ючого ринку. Саме тому її дуже важко відслід-
кувати і проаналізувати, особливо приймаючи 
до уваги, що при виникненні надзвичайних об-
ставин (появі інформації, яка носить фундамен-
тальний характер) абсолютно всі гравці можуть 
приймати однакові рішення, а отже, ефект стад-
ної поведінки буде проявлятись обов’язково.

Радикально протилежна думка на інститу-
ційних інвесторів і їх вплив на фондовий ринок 
полягає в тому, що дії цих фінансових посеред-
ників розглядаються як абсолютно раціональ-
ні, які враховують всі зміни в настроях індиві-
дуальних інвесторів. Маючи в розпорядженні 
різноманітну інформацію у вигляді актуальних 
новин, аналітичних звітів і професійних реко-
мендацій, вони приймають тільки оптимальні 
рішення. Але ці рішення будуть однаковими для 
всіх інституційних інвесторів лише в тому ви-
падку, коли отримана інформація є однаковою, 
її інтерпретація є однаковою, врахування дій ін-
дивідуальних інвесторів буде також однаковим. 
На практиці синхронність дій і схожість рішень 
не спостерігається, адже інвестори отримують 

різну інформацію і її інтерпретація теж здій-
снюється по-різному. Тому стадна поведінка ін-
ституційних інвесторів на фондовому ринку не 
спостерігається.

Існує і ще один погляд щодо впливу інсти-
туційних інвесторів на фондовий ринок, яка 
носить нейтральний характер. Вважається, 
що такі фінансові посередники не є абсолютно 
раціональними у своїх діях і їм не притаманна 
стадна поведінка і слідування загальним трен-
дам на ринку. Навпаки, дії інституційних інвес-
торів є гетерогенними: вони використовують 
широкий спектр різних інвестиційних страте-
гій, які з точки зору впливу на фондовий ри-
нок нейтралізують одна одну, а тому і не мають 
дестабілізуючого ефекту: сукупний попит на 
окремі цінні папери буде дорівнювати сукуп-
ній пропозиції на них. Відповідно, виникнення 
надлишкового попиту і пропозиції не виникає, 
а отже ціни на фінансові активи залишаються в 
точці рівноваги.

Якщо припустити, що зміна дохідності цін-
них паперів має впливати на чисті притоки/
відтоки коштів у інституційних інвесторів, то 
повинні існувати кореляційні зв’язки між цими 
показниками. Таким чином, можна показати на-
явність впливу інституційних інвесторів на ста-
більність фондового ринку. 

Візьмемо показник чистого притоку/відтоку 
капіталу українських відкритих ІСІ за місяць і 
порівняємо його із розрахованою дохідністю ін-
дексу Української біржі також у місячному роз-
різі. При цьому останній показник можна отри-
мати як середньоарифметичну розрахункову 
дохідність за кожним днем торгів (наприклад, за 
цінами закриття) і як відношення ціни на кінець 
місяця до ціни на його початок. Отримані дані 
наведено в таблиці 1.

Результати дозволяють переконатись в тому, 
що кореляційні зв’язки слабкі і зміна дохід-
ності індексу не викликає відповідної реакції 
ІСІ. Кореляція між дохідністю, розрахованою 
різними способами, є надзвичайно сильною 
–0,9733, тому фактично можна говорити, що 
принципового значення не має, з яких з цих 
показників порівнювати дані щодо притоку/
відтоку капіталу.

Зрозуміло, що робити зворотній висновок 
про вплив ІСІ на зміну дохідності індексу не-
можливо з наступних міркувань. Частка від-
критих ІСІ, дані яких є доступними і були взяті 
для аналізу є незначними порівняно з обсягами 
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Таблиця 1
Кореляція між чистим притоком/відтоком капіталу ІСІ і дохідністю індексу Української біржі

 за 2010−2011 рр.

Рік Місяць
Приток/відтік
капіталу ІСІ

Розрахункова місячна дохідність 
індексу Української біржі

Середньоарифметична за 
денною дохідністю

Відношення на кінець і 
початок періоду

20
10

січень -7 813,7 0,0071 0,1175
лютий 283,8 0,0037 0,0838
березень 13 646,3 0,0125 0,3058
квітень -853,3 0,0040 0,1093
травень -3 160,6 -0,0154 -0,2216
червень -597,1 0,0006 0,0077
липень 4 984,0 0,0048 0,1338
серпень -1 838,7 -0,0024 -0,0845
вересень -13 824,9 -0,0005 -0,0191
жовтень 970,9 -0,0021 -0,0393
листопад 43 555,2 0,0055 0,1223
грудень -12 385,6 0,0066 0,1335

20
11

 

січень -448,5 0,0042 0,0560
лютий -3 089,9 0,0049 0,0750
березень 15 090,6 -0,0011 -0,0164
квітень 7 172,0 -0,0010 -0,0321
травень 8 682,4 -0,0047 -0,0701
червень 2 504,9 -0,0041 -0,0679
липень -43,5 0,0001 -0,0071
серпень -11 040,6 -0,0121 -0,2481
вересень -6 343,1 -0,0082 -0,1580
жовтень -7 217,0 0,0007 0,0335
листопад -23 654,6 0,0044 0,1409
грудень -6 138,0 -0,0036 -0,0835

Коефіцієнт кореляції 0,1975 0,2112
Джерело: складено автором на основі [7, 8]

торгів, які здійснюються на біржі. Більше того, 
даних щодо того, на яких майданчиках здійсни-
лись ними торгівля акціями також не має.

Ще одна теорія, яка може пояснити вплив 
інституційних інвесторів на фондовий ринок 
сформульована де Лонгом, Шляйфером, Сам-
мерсом та Вальдманом [9]. Її сутність полягає 
в тому, що на ринку існує значна кількість не-
поінформованих гравців, поведінка яких є ір-
раціональною. Такі гравці помилково вірять, 
що мають особливу інформацію щодо майбут-
ньої ціни акцій, і, як результат, купують/про-
дають цінні папери непередбаченим чином. 
Вони можуть, наприклад, переоцінювати май-
бутню дохідність акцій (або недооцінювати їх 
ризик) і купувати більше акцій ніж це необ-
хідно, або навпаки, недооцінювати дохідність 
(або переоцінювати ризик), викликаючи до-
вільний та непередбачуваний підйом або па-

діння цін. Головний внесок цієї теорії полягає 
у поясненні такого факту: чому внаслідок ір-
раціональної поведінки непоінформованих 
трейдерів інституційні інвестори не можуть 
утримати ціни акцій в рівноважному стані і 
чому раціональні гравці не можуть отримати 
спекулятивні прибутки через ірраціональну 
поведінку інших гравців, попереджаючи сут-
тєве відхилення цін від рівноваги.

Ключовим елементом цієї теорії є неперед-
бачуваність поведінки ірраціональних гравців: 
їх віра та дії самі по собі створюють додатковий 
ціновий ризик, який стримує раціональних ін-
весторів від активних операцій проти них. На-
приклад, якщо ірраціональні гравці переоціню-
ють дохідність або недооцінюють ризик цінних 
паперів, своїми операціями вони підвищують 
ціну відносно рівноважної. Однак раціональні 
інвестори не будуть активно продавати такі цін-
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ні папери, побоюючись, що ірраціональні гравці 
в цьому випадку будуть продовжувати купувати 
цінні папери, викликаючи таким чином ще біль-
ше підвищення їх цін, а, отже, призводячи до не-
передбачуваних збитків.

Через те, що поведінка ірраціональних грав-
ців є непередбачуваною, не існує ніякої впевне-
ності в тому, що подібна ситуація не виникне. 
Через це ціни на акції можуть суттєво відхили-
тись від їх рівноважного рівня перш ніж інфор-
мовані інвестори виявлять бажання активно 
зіграти проти ірраціональних гравців або ринко-
вий шок змінить настрої останніх на протилеж-
ні. Насправді, це може навіть бути привабливою 
стратегією для раціональних інвесторів – спро-
бувати передбачити поведінку ірраціональних 
гравців і здійснювати операції разом з ними, 
створюючи ефект стадної поведінки.

Привабливість даної теорії та її застосуван-
ня обмежується окремими припущеннями: ра-
ціональні інвестори здійснюють виключно ко-
роткострокові операції і намагаються уникнути 
ризику; пропозиція фінансових активів (акцій, 
облігацій) є фіксованою і нееластичною; пове-
дінка ірраціональних гравців є непередбачува-
ною, а самі вони складають незначну частину 
від загальної кількості інвесторів; в довгостро-
ковій перспективі ірраціональні гравці не пови-
нні зникнути з ринку. Зрозуміло, що в сучасних 
умовах розвитку фондового ринку всі зазначені 
умови одночасно не витримуються. 

Таким чином, є очевидним той факт, що рі-
шення інституційних інвесторів щодо розміщен-
ня активів мають суттєвий вплив на потоки капі-
талів і ціни на фінансові активи. Цей вплив буде 
і надалі зростати, адже в окремих країнах їх роз-
виток знаходиться на початковій стадії, а потен-
ціал зростання є високим. Демографічні тренди і 
подальше реформування пенсійних систем при-
зведуть до створення і розвитку інституцій, які 
будуть акумулювати значні обсяги заощаджень. 
Відносно незначні зміни в сформованих інвести-
ційних портфелях цих інституційних інвесторів 
матимуть суттєвий вплив на регіональні і гло-
бальні фінансові ринки. На відміну від ринків, на 
яких домінують банківські установи, ринки капі-
талу мають тенденцію до більш швидкої переда-
чі інформації про зміни в ризиках, їхню оцінку, 
прогнози макроекономічної ситуації тощо. 

На інституційних інвесторів діють не тільки 
кредитні ризики, які притаманні банківським 
установам, але вони в більшій мірі піддаються 

впливу суто ринкових ризиків. І через те, що ці 
установи є великими за розміром, їхні рішення 
суттєво впливають на стан ринку, таким чином 
додаючи елемент нестабільності. Їхній вплив 
проявляється у волатильності відсоткових ста-
вок, валютних курсів, цін на фондові інструмен-
ти, зміни у потоках капіталів, зростання про-
циклічності фінансової системи, збільшення 
системного ризику.

Стосовно проциклічного впливу інституцій-
них інвесторів, то загальною тенденцією є той 
факт, що під час зростання ринків спостерігаєть-
ся приток капіталів з боку інституційних інвес-
торів і їх відтік в періоди спаду. Якщо централь-
ні банки можуть регулювати банківську систему 
шляхом змін у резервних вимогах і нормативах 
ліквідності, тим самим пом’якшуючи вплив ци-
клічних процесів, то у випадку інституційних 
інвесторів в більшості країн існує ліберальний 
режим регулювання їх діяльності, а отже фі-
нансові системи, в яких інституційні інвестори 
відіграють домінуючу роль, можуть суттєво по-
страждати під час кризових явищ.

Відзначимо, що періоди нестабільності на 
фондових ринках багатьох країн відрізняють-
ся за своїм характером. Ринки країн, що роз-
виваються, як правило, є менш стабільними, 
і вони проходять через кризи недостатньої 
ліквідності поряд із суттєвими коливаннями 
цін на цінні папери. Водночас ринки розвину-
тих країн залишаються ліквідними, але ціни 
також суттєво відхиляються він рівноважних 
значень. Ці прояви нестабільності пов’язані 
із епізодами односторонньої торгівлі, у тому 
числі інституційними інвесторами, і можуть 
поширюватись не тільки на локальні ринки, а 
й в міжнародних масштабах. 

Висновки. Таким чином, можна сформулю-
вати кілька причин впливу на фондові ринки з 
боку інституційних інвесторів. До них належать:

- значні портфелі цінних паперів сконцен-
тровані в руках порівняно незначної кількос-
ті інституційних інвесторів, які можуть діяти 
синхронно, провадячи однакові операції при 
отриманні певної економічної чи фінансової ін-
формації, яка швидко поширюється через теле-
комунікаційні канали;

- такі інвестори виступають в ролі довірчої 
особи в управлінні коштами інвесторів;

- вкладення в інструменти фондового рин-
ку розглядаються як короткострокові, низько 
ризикові, високоліквідні;
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- інформація, на основі якої приймаються 
рішення щодо інвестування, є не такою деталь-
ною у порівнянні із ухваленням рішень про кре-
дитування банківськими установами;

- підтримка фондового ринку не визнача-
ється інституційними інвесторами як першо-
чергова функція чи обов’язок.

Загальними рисами більшості випадків не-
стабільності на фондових ринках є активна 
участь інституційних інвесторів в значних за об-
сягами операціях купівлі-продажу цінних папе-
рів і транскордонних інвестиційних потоках, на-
явності рис надмірної реакції на основі занадто 
оптимістичних поглядів на розвиток економіч-
ної ситуації, швидких зрушень цін на фінансо-
ві інструменти, які спостерігаються на багатьох 
ринках, які часто обумовлені використанням де-
ривативів. Така нестабільність може мати важ-
ливі макроекономічні наслідки для економічної 
політики країн, призводить до зростання вар-
тості запозичень як для компаній, так і для уря-

дів держав, створює ситуацію ще більшої неви-
значеності подальших перспектив економічного 
розвитку, зменшує обсяги інвестування, сприяє 
неефективному розподілу фінансових ресурсів і 
призводить до поширення систематичного ри-
зику через втрати, які несуть інвестори.

Суттєвою проблемою нестабільності фондо-
вого ринку в наслідок операцій інституційних 
інвесторів є його ліквідність. Вона залежить 
від всіх власників активів, які за нормальних 
умов не намагаються одночасно позбутися від 
своїх активів. У випадку появи сумнівів в май-
бутній ліквідності окремих цінних паперів або 
фондового ринку в цілому з будь-яких причин, 
інвестори будуть намагатись продати цінні па-
пери перш ніж виникне розрив між попитом і 
пропозицією, наслідком якого може бути криза 
на фондовому ринку. При зниженні ліквідності 
на ринку стає складніше або взагалі неможливо 
розмістити випуски боргових цінних паперів за 
будь-якими ставками дохідності. 

1. Davis, E. P. Financial market activ-
ity of life insurance companies and pension funds 
[Електронний ресурс] / E. P. Davis. // BIS Econom-
ic Papers. — 1988. — No. 21. — 120 p. — Режим 
доступу : http://www.bis.org/publ/econ21.pdf.

2. Pound J. Speculative Behavior of Institu-
tional Investors [Електронний ресурс] / J. Pound, 
R.  Shiller // NBER Working Paper. — 1986. — 
No. w1964. — 27 p. — Режим доступу : http://ssrn.
com/abstract=332240.

3. Banerjee A. V. A Simple Model Of Herd 
Behavior [Електронний ресурс] / A.  V.  Banerjee 
// The Quarterly Journal of Economics. — 
1992. — Vol. CVII. — Issue  3.  —  P.  797–
817.  —  Режим  доступу  :  http://snap.stanford.edu/
class/cs224w-readings/banerjee92 herd.pdf.

4. Bikhchandani S. A theory of fads, fashions, 
custom, and cultural change as informational cas-
cades [Електронний ресурс] / S. Bikhchandani, 
D. Hirschleifer, I. Welch // Journal of Political Econ-
omy, 1992. — Vol. 100. — No.5 — P.  992−1026. — 
Режим доступу : http://ssrn.com/abstract=1286306.

Список використаних джерел

5. Froot K. A. Herd on the Street: Information-
al Inefficiencies in a Market with Short-Term Spec-
ulation [Електронний ресурс] / K. A. Froot, D. S. 
Scharfstein, J. C. Stein // NBER Working Papers. — 
1990. — No. 3250. — Р. 35. — Режим доступу : 
http://www.nber.org/papers/w3250.pdf.

6. Andreassen P. Judgmental prediction by 
extrapolation [Text] / P. Andreassen, S.  Kraus. — 
Mimeo, Harvard University: 1988. — 256 p.

7. Українська асоціація інвестиційного 
бізнесу [Електронний ресурс]. — Режим  досту-
пу : http://www.uaib.com.ua/analituaib/year_analit_
uaib/159849.html.

8. Українська  біржа  [Електронний  ре-
сурс].  —  Режим  доступу  :  http://www.ux.ua/ru/
index/stat/dailyhistory.aspx?code=UX).

9. De Long J. B. Positive Feedback Investment 
Strategies and Destabilizing Rational Speculation 
[Text] / J. B. de Long, A. Shleifer, L. H. Summers, 
R. J. Waldmann // The Journal of Finance. — 1990. — 
Vol. 45. — No. 2. — Р. 379−395.



ІНСТИТУЦІЙНИЙ ВЕКТОР РОЗВИТКУ ЕКОНОМІКИ

68 ФІНАНСОВИЙ ПРОСТІР     № 1 (9) 2013

Statement of the problem. Institutional inves-Institutional inves- inves-inves-
tors’ activity is highly intensive in financial markets 
in general and stock markets in particular. Their as-
sets exceed USD 80 trillion, which are mainly invest-
ed into different types of securities. At the same time 
Ukrainian institutional investors’ activity is increas-
ing but remains quite low. That is why we can say that 
their presence on stock market will grow up and, as a 
consequence, influence stock market stability.

The aim of this research is to identify different 
types of institutional investors’ activity in stock mar- of institutional investors’ activity in stock mar-of institutional investors’ activity in stock mar- institutional investors’ activity in stock mar-institutional investors’ activity in stock mar- investors’ activity in stock mar-investors’ activity in stock mar-’ activity in stock mar-activity in stock mar- in stock mar-in stock mar- stock mar-stock mar- mar-mar-
ket and to examine their consequences for stock mar- and to examine their consequences for stock mar-and to examine their consequences for stock mar- to examine their consequences for stock mar-to examine their consequences for stock mar- examine their consequences for stock mar-examine their consequences for stock mar- their consequences for stock mar-their consequences for stock mar- consequences for stock mar-consequences for stock mar- for stock mar-for stock mar- stock mar-stock mar- mar-mar-
ket stability. 

Justification of scientific results. Institutional 
investors’ activity in stock market can influence on 
prices of securities and their dominance in financial 
markets leads to increased volatility of financial as-
sets’ prices. On the other hand, there is a notion that 
normally institutional investors contribute to market 
stability because they have comprehensive informa-
tion about financial assets. Excessive volatility exists 
only if the inner nature of financial assets generates 
fluctuations, which exceed average market volatility.

Institutional investors generate liquidity that low-
ers excessive volatility. Moreover, their presence in 
international financial markets assists in leveling of 
interest rate between local financial markets. 

There are several points of view that support de-
stabilizing influence of institutional investors in stock 
market. One approach states that institutional inves-
tors have huge funds invested in securities and any 
changes in their portfolios lead to price fluctuations of 
securities. What is worth, price instability is followed 
by herd behavior of institutional investors when they 
are trading the same securities simultaneously. 

Herd behavior is very common among institu-
tional investors firstly because they can evaluate ef-

PECULIARITIES OF THE INSTITUTIONAL INVESTORS’ INFLUENCE 
ON THE STOCK MARKET STABILITY

Viacheslav L. PLASTUN
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Summary. The paper examines the main effects 
of institutional investors’ activity in the stock market. 
The author summarizes the approaches that explain 
institutional investors’ decisions and their influence 
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on the stability of the stock market. The conclusions 
about the effects of stock market volatility for 
economic development have been made.

ficiency of the investment decisions of other inves-
tors and copy them in case of satisfactory results. 
Secondly, financial results of particular investment 
fund compere with results of other funds. Unique 
strategy of portfolio allocation can be irrational be-
cause of unpredictable financial results. That is why 
investment portfolios of different funds are quite the 
same as to their structure and composition. Thirdly, 
institutional investors may react in the same way on 
external information (e.g. dividend payment or ana-
lytics’ recommendations). It’s another example of 
herd behavior which leads to changes of assets prices 
evoked by excess demand. 

There is a notion that institutional investors do 
not influence significantly on stock market and one 
can’t find examples of herd behavior or destabilizing 
effects. As was mentioned preciously, investors react 
simultaneously on fundamentals and their behavior 
causes rapid adaptation of assets prices to new in-
formation making financial markets more effective. 
Irrational behavior of individual investors is usually 
compensated by institutional investors that lead to 
market stability.

Completely opposite point of view on institu-
tional investors’ behavior states that their decisions 
are rational and take into account all changes in indi-
vidual investors’ behavior, all valid information, rec-
ommendations, and news. But these decisions will be 
the same only if evaluable information is interpreted 
identically by all investors. In practice it’s impossible 
that’s why herd behavior of institutional investors 
does not observe. 

Another concept claims that institutional inves-
tors’ influence in stock market is neutral. It means 
that they are not completely rational and at the same 
time they do not herd. Instead their actions are het-
erogenic: different investment strategies neutralize 
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each other and have no destabilizing effect on stock 
market. There is no extra demand for or supply of 
securities and their prices are at equilibrium point.

One more theory that explains institutional inves-
tors’ role in stock market states that there are many 
uninformed investors who act irrationally. They be-
lieve that can forecast future prices of securities and, 
as a result, buy/sell them in unpredictable manner. 
Their actions trigger random price movements and 
institutional investors can’t gain any advantages while 
stock market moves from its equilibrium.

Conclusions. To sum up we can give several reasons 
why institutional investors influence stock market:

- huge securities portfolios are owned by relatively 
small number of institutional investors, which act si-
multaneously using the same financial information;

- these investors act as authorized persons in asset 
management;

- stock market investments are considered as 
short-term, low-risk, highly-liquid investments;

- decision-making process of institutional inves-decision-making process of institutional inves--making process of institutional inves-making process of institutional inves- process of institutional inves-process of institutional inves- of institutional inves-of institutional inves- institutional inves-institutional inves- inves-inves-
tors is not so scrupulous as bank lending; 

- stock market support is not considered as a pri-stock market support is not considered as a pri- market support is not considered as a pri-market support is not considered as a pri- support is not considered as a pri-support is not considered as a pri- is not considered as a pri-is not considered as a pri- not considered as a pri-not considered as a pri- considered as a pri-considered as a pri- as a pri-as a pri- a pri-a pri- pri-pri-
mary function or obligation by institutional investors.

The common features of the stock market insta-
bility are active role of institutional investors in trad-
ing activities and cross-border investment flows, 
overreaction based on too optimistic forecasts, rap-
id price movements of financial assets, generated by 
usage of derivatives. This instability leads to impor-
tant macroeconomic consequences, causes growth 
of borrowing costs for enterprises and government, 
creating conditions for uncertainty of economic de-
velopment, decreasing volume of investment, con-
tributes to ineffective financial resources allocation 
and high risk of losses.
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Постановка проблеми. Реалізація одного зі 
стратегічних пріоритетів розвитку України – ін-
теграція в Європейський Союз – не може здій-
снюватись без сприйняття загальноєвропейських 
цінностей та критеріїв економічного і суспільно-
го прогресу. З цієї причини виникає потреба у 
формуванні нового підходу до визначення цілей 
та факторів економічного розвитку, що переду-
сім полягає в переоцінці місця і ролі людини в 
економічних і соціальних процесах, переходу до 
«людиноцентричного» виміру життя суспільства, 
зміщення особистості в центр соціально-еконо-
мічної системи.

У сучасному світовому співтоваристві спосте-
рігається все більш злагоджене розуміння того, 
що соціально-економічний прогрес визначається 
не стільки матеріально-технічною базою вироб-
ництва, а тими якісними та структурними зру-
шеннями, що напряму й безпосередньо визнача-
ються людським чинником. 

У результаті в цивілізованому світі все біль-
шого поширення набуває концепція людського 
розвитку (розвитку людського потенціалу), яка 
випливає з того, що динамічне економічне зрос-
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тання має бути забезпечено такими чинниками 
людського розвитку, як збільшення масштабів 
знань та вмінь економічних суб’єктів з одночас-
ним розширенням можливостей ефективного 
використання людського капіталу, що, у свою 
чергу, безпосередньо визначається якістю інсти-
туційного середовища. Іншими словами, забез-
печення розвитку людських здібностей можливе 
лише в сприятливому інституційному середови-
щі. На жаль, нині в Україні існують реальні пере-
шкоди, які фактично перешкоджають людському 
розвитку та не надають можливостей для під-
вищення добробуту домогосподарств, а наявні 
життєві умови не задовольняють загальносвіто-
вих стандартів у таких сферах: рівень добробу-
ту, верховенство неупередженого законодавства, 
демократія, екологічна безпека.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Хоча тема розвитку людського потенціалу за-
галом є популярною в сучасних наукових до-
слідженнях (найвагоміші здобутки українських 
вчених з цієї проблеми окреслюються працями 
Е. М. Лібанової, О. С. Власюка, А. П. Ревенка, 
О. А. Грішнової та ін. [1]), втім проблеми інсти-
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туційних чинників людського розвитку в Україні 
поки що комплексно не досліджувалися у вітчиз-
няних наукових працях. При цьому підкресли-
мо, що підґрунтям до розв’язання зазначеного 
питання слугують наукові доробки вітчизняних 
інституціоналістів – В. М. Гейця, А. А. Гриценка, 
В. В. Дементєва, І. Й. Малого, О. Л. Яременка і ін. 
[2], та науковців з близького і далекого зарубіж-
жя, що працюють у цій сфері, перш за все: Р. Коу-
за, Д. Норта, О. Вільмсона, Р. М. Нурєєва [3].

Метою статті є визначення основних проблем 
в інституційному забезпеченні розвитку люд-
ського потенціалу в Україні у трансформаційний 
і посттрансформаційний періоди та надання ре-
комендацій щодо створення сприятливого інсти-
туційного середовища у цій сфері.

Обґрунтування отриманих наукових ре-
зультатів. Інституційне середовище – де, власне, 
відбувається інституційне забезпечення умов 
людського розвитку – визначають як формальні 
й неформальні правила поведінки та взаємодії 
суб’єктів економічного та суспільного процесів 
на макро- та на мікрорівні [4, с. 4], спрямовані 
на: створення умов для максимального і повно-
го задоволення матеріальних та духовних потреб 
людини, розширення її можливостей щодо три-
валого і здорового життя, отримання належного 
рівня освіти та заробітної плати, що забезпечу-
ють гідне буття. Іншими словами – це фундамен-
тальні політичні, соціальні та юридичні правила, 
в рамках яких відбуваються процеси відтворення 
та реалізації людського потенціалу (рис. 1).

При цьому до неформальних правил поведін-
ки належить, передусім, традиційне ставлення в 
суспільстві до потреб людини, яке ґрунтується на 
пануючих у даному соціумі уявленнях про пріо-
ритети і цілі соціально-економічного розвитку 
та основні його чинники. Формальна сторона 
інституційного середовища розвитку людського 
потенціалу складає його законодавче забезпечен-
ня, до яких належать: конституція, різноманітні 
кодекси, закони, підзаконні акти, постанови і 
розпорядження, а також санкції за їх невико-
нання. Водночас, інститутами, що забезпечують 
розвиток людського потенціалу є такі базові сис-
теми: освіти, охорони здоров’я, соціального за-
безпечення. В свою чергу, їх стан та ефективність 
визначаються кількісними та якісними параме-
трами формальної та неформальної складових 
інституційного середовища.

У контексті пропонованої статті заслуговує на 
увагу й висновок американських вчених А. Ке-
ролла та А. Бучхольтз про зв’язок інституційно-
го середовища із людським розвитком. Ці вчені 
формулюють досліджувану дефініцію як макро-
оточуюче середовище (the macroenvironment) і 
вирізняють такі його чотири сегменти:

- соціальний. Акцентує увагу на демографіч-
них процесах, життєвих звичках та традиціях, 
соціальних цінностях суспільства;

- економічний. Зосереджує увагу на харак-
терних рисах та напрямах розвитку, в яких функ-
ціонують економічні суб’єкти. До кількісних ха-
рактеристик цього сегмента відносять: ВВП на 

Рис. 1 Складові інституційного середовища розвитку людського потенціалу
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душу населення, показники інфляції, облікової 
ставки, рівня безробіття, курсу національної ва-
люти тощо;

- політичний. Визначає, яким чином ор-
ганізовані законотворча діяльність, політичні 
і виборчі процеси та усі аспекти взаємодій між 
підприємцями, політичною елітою та урядом. 
Підсумковим чинником при цьому визнають ре-
гулятивну та фіскальну політики щодо бізнесу, 
порядок отримання ліцензій та дозволів;

- технологічний. Репрезентує загальний на-
бір тих процесів, які відбуваються у науково-тех-
нічному прогресі, новітніх технологіях. До цього 
сегмента належать нові товари і послуги, проце-
си, матеріали, рівень та забезпечення наукової 
діяльності, трансформації у теоретичних та при-
кладних аспектах науки [5, с. 5].

Основною функцією інституційного серед-
овища, що ґрунтується на принципах класич-
ного лібералізму, є досягнення взаємовигідного 
співіснування значної кількості економічних 
агентів під час вирішення контрактних завдань 
[6, с. 49]. Якщо ринкова конкуренція «прозора», 
і це забезпечують відповідні механізми коорди-
нації дій агентів, то ринок є передбачуваним і 
ефективним. Зрозуміло, що безглуздо очікувати 
від ринку нагороди всім без винятку учасникам. 
Класичний конкурентний капіталізм пропонує 
збагачення одного з учасників «ринкової гри» 
внаслідок його спроможності задовольнити по-
треби споживачів або навіть везіння на проти-
вагу іншому, який програв змагання. Такий стан 
речей є природним стимулом для розвитку під-
приємництва, «двигуном» економічної системи, 
основним фактором підвищення добробуту на-
селення та людського розвитку.

Але потенційному людському розвитку у 
посттрансформаційний період розвитку вітчиз-
няної економіки заважають, по-перше: «ефект 
колії», який був успадкований від попередньої ад-
міністративно-командної економіки та, по-друге, 
невідповідність функціонуючих нині в Україні 
інститутів тим ринково-орієнтованим, які функ-
ціонують у розвинутих країнах. Так, академік 
НАН України В. М. Геєць вважає, що в Україні не 
тільки не відбулося прогресивних інституційних 
змін, а навпаки, маємо інституційні суперечності 
розвитку економіки в довгостроковій перспекти-
ві та виклики, пов’язані з формуванням інформа-
ційного суспільства й економіки знань [7].

У країнах, що мають незадовільний рівень 
людського розвитку, інституційне середовище 
визначає систему винагород за політичні, громад-

ські та економічні дії, що в цілому не заохочують 
до ефективної діяльності. Тому транзитивні кра-
їни і країни, що розвиваються, намагаються ре-
формувати інституційне середовище відповідно 
до інституційних стандартів високорозвинутих 
держав. Але, водночас, інституційні трансформа-
ції можуть призвести до виникнення угрупувань 
(в нашій країні – так звані олігархічні групи), які 
зацікавлені лише у власному, часто протиправно-
му, збагаченні, на противагу загальнодержавним 
інтересам, а тому прагнуть організувати інститу-
ційне середовище, що обслуговуватиме лише їхні 
корисливі інтереси [8, с. 127–128, 277].

Вищезазначена інституційна ідеологія здат-
на пояснити незадовільні результати функціо-
нування вітчизняного посттрансформаційного 
інституційного середовища та низькі рейтинги 
людського розвитку у такій потенційно багатій 
державі як Україна. Адже за таких інституцій-
них умов чималі прибутки для вузького про-
шарку небагатьох обертаються бідністю для 
більшості населення країни, коли не реалізується 
правило Роулза про справедливий розподіл до-
ходів. За теорією Д. Норта: інституційні зміни 
не обов’язково приводять до ефективного ви-
користання ресурсів та максимізації людського 
розвитку. Радше вони здійснюються в інтересах 
тих, хто може виторгувати собі нові правила у 
постреформованому інституційному середови-
щі. Тому маємо приклади як успішних інститу-
ціональних змін (згадаємо зростання економіки 
США після Громадянської війни або відносно 
вдалі дії реформаторів після розпаду Ради Еко-
номічної Взаємодопомоги в країнах Центральної 
та Східної Європи), так і невдалих – на теренах 
країн колишнього СРСР.

Таким чином, особливістю інституційного 
середовища розвитку людського потенціалу в 
Україні є суперечність і неузгодженість фор-
мальних інститутів між собою та невідповідність 
їх тим неформальним інститутам, що вимушено 
були започатковані в державі.

Для того, щоб узагальнити цей феномен, спо-
чатку визначимо перелік ключових термінів, які 
найзагальніше окреслюють людський розвиток: 
особистість, мотиви, цінності, формальні і не-
формальні відносини, максимізація добробуту, 
духовний генезис, справедливість, довіра, норми, 
стандарти, вірування, держава, конституція, за-
кон, економічний устрій. Акцентуємо увагу на 
тому, що ці поняття за своєю сутністю є фунда-
ментом самореалізації особистості. У свою чер-
гу, інституційне середовище передбачає обґрун-
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тування норм, що забороняють та прописують 
відповідну поведінку економічних суб’єктів. Орі-
єнтиром при цьому є така фундаментальна кате-
горія, як «людський розвиток». Вона базується 
на такій очевидній моралі: позитивне функці-
онування держави має не тільки ефект стабіль-
ного зростання ВВП, але й, так звані, «позаеко-
номічні» наслідки, які безпосередньо впливають 
на людину: освітні, охорони здоров’я, екологічні, 
психологічні та, підкреслимо, соціальні, у тому 
числі, які стосуються справедливості. Тобто, ін-
ституційне середовище формує стандарти та 
принципи, з огляду на які, людина здійснює ви-
бір та приймає рішення щодо власного розвитку.

Соціальну спрямованість національної еконо-
міки закріплено у Конституції України, де люди-
ну проголошено найвищою цінністю, а Україну – 
соціальною державою [9, с. 1]. Проте, функції, 
зміст і діяльність соціальної держави й досі зали-
шаються повністю не з’ясованими. На загально-
державному рівні до цих пір не визначено модель 
(тип) соціальної держави, до якої прагне Україна 
(ліберальної, соціально-демократичної чи кон-
сервативної). Це є причиною непослідовності, 
різноспрямованості та неефективності держав-
них заходів, спрямованих на побудову відповід-
ного інституційного середовища.

Варто зазначити, що в перші роки незалеж-
ності, під впливом катастрофічної стагфля-
ційної кризи в економіці і морального дефі-
циту у суспільстві в Україні відбулася стрімка 
переорієнтація в напрямку ліберальної моделі 
розвитку господарства. Пропонована на той 
трансформаційний період концепція реформ 
визначалася необхідністю підвищення ефек-
тивності функціонування господарської сис-
теми шляхом переходу до ринкових відносин 
в економіці у рамках «шокової терапії». Соці-
альну сферу суспільства не визначали як пріо-
ритетну – як критерії ефективності нової сис-
теми було обрано суто економічні показники. 
Для українського суспільства така державна 
політика призвела до трагічних наслідків, осо-
бливо на фоні відсутності нових соціальних 
інститутів, які були здатними замінити попе-
редні. Як наслідок, за показниками людського 
розвитку Україна була відкинута далеко на-
зад, а соціальна ціна реформ виявилась занад-
то високою. В остаточному підсумку саме со-
ціальні наслідки ринкових реформ виявилися 
головним гальмом для подальших економіч-
них і політичних перетворень в інституційно-
му середовищі країни.

Й досі, незважаючи на декларативні заяви 
можновладців, в Україні традиційним залиша-
ється ставлення до потреб та інтересів людей, як 
до вторинного, що задовольняється за залишко-
вим принципом. При цьому, первинними визна-
но інтереси держави, а загальною тенденцією і 
універсальною ознакою вітчизняного економіч-
ного розвитку – домінуюче випереджальне зрос-
тання експортноорієнтованих сировинних галу-
зей промисловості з низькою доданою вартістю.

Довгострокове панування матеріальних фак-
торів розвитку суспільства за часів Радянського 
Союзу сформувало в інституційному середовищі 
стійкі стереотипи провідної ролі тих видів люд-
ської діяльності, які продукують лише матеріаль-
ні, а не духовні блага. Частково це пояснюється 
тим, що вітчизняна економіка ще не пройшла 
стадію «реіндустріалізації», тобто етап переходу 
до енерго- і ресурсозберігаючих інноваційних 
технологій, в яких всебічно враховано роль і зна-
чення людського потенціалу.

Соціально-економічна криза 1990-х рр. ще 
більш ускладнила інституційне становище в 
країні. Це, як зазначалося, пояснюється тим, 
що трансформація економічного устрою нашо-
го суспільства від адміністративно-командної 
до ринкової системи господарювання має дуже 
серйозну ваду у сенсі недооцінки соціального та 
людського виміру. За 22 роки незалежності у ві-
тчизняному інституційному середовищі не від-
булося не лише прогресивних змін у ставленні до 
людини та створенні умов для її розвитку, але й 
за багатьма напрямами відчутні суттєві втрати 
порівняно з радянським періодом.

У табл. 1 окреслено основні показники люд-
ського розвитку в Україні за 1992–2002 рр. Клю-
човий показник – ВВП у розрахунку на душу на-
селення – за період з 1992 по 1998 рр. зменшився 
на 46,1 %, що природно вплинуло на зниження 
загального рівня людського розвитку, зокрема, 
на зменшення тривалості життя населення. Лише 
у 2002 р. за деякими визначальними показниками 
ІЛР Україна досягла рівня 1990 р., хоча абсолютна 
більшість країн, включаючи країни з транзитив-
ною економікою, на той час продемонстрували 
відчутний прогрес.

Незважаючи на те, що починаючи з 2000 р. (за 
винятком 2008 р.) Україна демонструвала пози-
тивну динаміку економічного зростання, наша 
держава продовжує суттєво відставати від роз-
винутих країн за низкою показників людського 
розвитку (табл. 2). Передусім це стосується таких 
показників: очікувана тривалість життя при на-
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родженні та ВНД на душу населення за парите-
том купівельної спроможності. Так, перший по-
казник в Україні є меншим в 1,2 рази, ніж у Нор-
вегії та в 1,1 рази – ніж у найближчих сусідів – 
Польщі та Білорусі. 

Валовий національний дохід на душу населен-
ня (за ПКЗ) в Україні становить лише 13 % від 
аналогічного показника в Норвегії, 36,2 % – від 
польського та 48 % – від білоруського. Зазначене 
є свідченням несприятливого інституційного се-
редовища для людського розвитку, що відбулося 
в Україні у трансформаційний та посттрансфор-
маційний періоди.

Отже, вибір орієнтованого на людський 
розвиток типу економічного зростання ви-
магає докорінного зламу у поглядах на спів-
відношення економічного та соціального ас-
пектів розвитку інституційного середовища. 
Як вже зазначалося, у псевдомарксистському 
трактуванні, де соціальний аспект вважається 
похідним від економічного, а людський розви-
ток – залишковим додатком до економічного, 
не враховувалося, що інформаційна революція 
започаткувала новий, постіндустріальний тип 
економічної моделі побудови суспільства, в 
якому економічне багатство створюють і при-
множують переважно за рахунок творчої інно-
ваційної праці: управління інформаційними 
потоками, створення інноваційних технологій, 
запровадження новітніх продуктів і послуг 

тощо, що передбачає обов’язковою умовою ви-
соку трудову мотивацію, креативність, постій-
не зростання людських потреб і цінностей та 
можливостей їхнього задоволення.

Необхідно зазначити, що в Україні, після 
здобуття незалежності, було ухвалено низку 
нормативно-правових актів, які було спрямо-
вано на інституційну формалізацію підґрунтя 
соціальних пріоритетів, зокрема, в частині га-
рантій у сферах пенсійного забезпечення, соці-
альних гарантій, охорони материнства і дітей, 
оплати праці тощо. 

Найбільше, порівняльний аналіз Європей-
ського кодексу щодо соціального забезпечення 
та чинного законодавства України засвідчує, що 
соціальні гарантії, в частині їх конституційного 
визначення, значно розширилися, а за деяки-
ми показниками навіть випередили європейські 
орієнтири. Відзначимо значну кількість норма-
тивно-правових документів, що регулюють різні 
аспекти соціальної сфери. Загалом їх можна поді-
лити на такі групи:

- Державні програми і стратегії, насамперед, 
«Стратегія економічного і соціального розвитку 
України», низка соціальних і гуманітарних дер-
жавних програм на загальнодержавному та міс-
цевому рівнях;

- Нормативні акти, що регламентують діяль-
ність інститутів людського розвитку, зокрема: Кон-
ституція України, закони, які ухвалено Верховною 

Таблиця 1
Динаміка індикаторів людського розвитку в Україні, 1992–2003 рр.

Індикатори людського
розвитку 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003

Середня очікувана тривалість 
життя при народженні, років 69,1 68,4 67,7 66,7 67,1 68,8 69,1 68,1 68,1 69,2 69,5 66,1

Грамотність дорослого 
населення, % 98,5 9,5 98,6 98,6 98,7 98,7 99,6 99,6 99,6 99,6 99,6 99,4

Охоплення навчанням 
населення відповідного віку, % 73,7 72,5 72,4 72,7 73,4 77,1 77,9 76,9 77,3 81 84 86

ВВП на душу населення (за 
ПКС дол. США) 5921 5192 4097 3734 3406 3295 3194 3458 3816 4350 4870 5491

Індекс тривалості життя 0,74 0,72 0,71 0,70 0,70 0,73 0,73 0,72 0,72 0,74 0,74 0,69
Індекс рівня освіченості 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,91 0,92 0,92 0,92 0,93 0,94 0,95
Індекс реального ВВП 0,68 0,66 0,62 0,60 0,59 0,58 0,58 0,59 0,61 0,63 0,65 0,67
Індекс людського розвитку 
(ІЛР) 0,773 0,76 0,744 0,734 0,731 0,741 0,744 0,742 0,748 0,766 0,777 0,766

Динаміка ІЛР (% до 
попереднього року) - 98,3 97,8 98,7 99,6 101,3 100,4 99,7 100,8 102,4 101,4 98,6

Рейтинг України за ІЛР / 
кількість країн

45/
162

54/
162

80/
174

95/
174

102/
174

91/
174

78/ 
174

74/ 
162

80/ 
173

75/ 
175

70/ 
177

78/ 
177

Джерело: [10–12]
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Радою України та підзаконні нормативні акти.
За методами досягнення цілей людського роз-

витку їх можна поділити на: 
- Нормативно-правові документи, що регла-

ментують діяльність інститутів людського роз-
витку та системи соціального захисту населення;

- Нормативно-правові документи, спрямо-
вані на створення умов для самозабезпечення та 
саморозвитку людини.

Значним досягненням в Україні щодо забезпе-
чення розвитку людського потенціалу є юридич-
не визначення державних соціальних нормати-
вів. Закон України «Про державні соціальні стан-
дарти та державні соціальні гарантії» [14] був 
першим комплексним законодавчим актом, який 
за своїм змістом поєднав державні гарантії забез-
печення права людини на життя та існування з 
конкретизацією мінімальних потреб життєзабез-
печення, гарантованих державою. Але ухвалення 
цього закону у подальшому не надало реальних 
та відчутних прерогатив і гарантій для україн-
ського суспільства в цілому. По-перше, його ре-
альне запровадження є неможливим, що визна-
чається такою вирішальною причиною, як від-
сутність реальних вимог до фінансової політики 
держави у частині її безумовного виконання: ані 
Бюджетний Кодекс, ані щорічні закони України 
«Про державний бюджет України» не враховують 
потреби реалізації вищезазначеного. Додамо, що 
розроблений на виконання Закону України «Про 
державні соціальні стандарти та державні соці-
альні гарантії» класифікатор державних соціаль-
них стандартів і гарантій не впроваджується в 

практику державного та регіонального управлін-
ня через відсутність науково-методичної та фі-
нансової бази. Підкреслимо, що рішення Консти-
туційного суду України надало можливість дер-
жаві не виконувати свої соціальні зобов’язання у 
випадку, якщо цього не дозволяють можливості 
державного бюджету.

Як вже наголошувалося, розвиток людського 
потенціалу суспільства оцінюється не лише за 
показниками доходів населення, але й за такими 
факторами як: очікувана тривалість життя, від-
соток письменного населення та рівень доступ-
ності освіти. Інститутами, що забезпечують до-
сягнення цих цілей: є, передусім, галузі освіти та 
охорони здоров’я.

Зауважимо, що незважаючи на численні де-
кларації та імітації реформ, деякі трансформації, 
які відбувались у нашому суспільстві, найгірше 
відобразились саме на цих інститутах людсько-
го розвитку. Змінивши зовнішньо форму, вони 
зберігають, як і раніше, свою сутність, мето-
дологію та методи роботи. При цьому, навіть з 
урахуванням того, що кількість адміністратив-
но-контролюючих структур у галузях освіти та 
охорони здоров’я переважає патерналістський 
період, ці сфери продовжують перебувати у ста-
ні перманентної кризи та не зараджують такому 
забезпеченню розвитку національного людсько-
го потенціалу, який є наявним в авангардних 
країнах. При цьому, якщо проблеми освіти пев-
ною мірою законодавчо врегульовані, то рефор-
ми охорони здоров’я залишаються у правовому 
глухому куті, особливо це стосується питань 

Таблиця 2
Україна у світовому рейтингу з людського розвитку, 2012 р. [13]

Рейтинг Країна ІЛР

Очікувана 
тривалість життя 
при народженні

(років)

ВНД на душу 
населення (за 

ПКЗ, дол. США)

Середня 
кількість років

навчання

Очікувані 
роки

навчання

1 Норвегія 0,955 81,3 48,688 12,6 17,5
2 Австралія 0,938 82,0 34,340 12,0 19,6
3 США 0,910 78,5 43,017 12,4 16,0
4 Нідерланди 0,910 80,7 36,402 11,6 16,8

39 Польща 0,821 76,5 17,776 10,0 15,2
65 Бєларусь 0,793 77,2 13,333 8,5 15,5

66
Російська 
Федерація

0,788 69,1 14,461 11,7 14,3

76 Україна 0,740 68,8 6,428 11,3 14,8

187 Нігер 0,304 55,1 701 1,4 4,9
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впровадження медичного страхування.
Також вагомим бар’єром для розвитку галузі 

охорони здоров’я є успадкований від соціалізму 
та задекларований Конституцією України прин-
цип безоплатної медицини, що фактично озна-
чає виключно бюджетне фінансування цієї сфе-
ри. Цей принцип не відповідає реаліям ринкової 
економіки і в результаті зумовлює мізерний стан 
фінансування системи охорони здоров’я України 
та тінізацію доходів у цій сфері.

Загальновідомо, що надання послуг у медич-
них закладах в нашій країні не є безоплатним 
(під виняток, як правило, потрапляють можно-
владці). Оскільки бюджет медичної галузі держа-
ва наповнює далеко не у відповідності з потре-
бами, то керівники медичних установ вимушені 
вишукувати позабюджетні кошти. За останні 
роки неприпустимо зросли кількість і суми бла-
годійних внесків, які у дійсності є примусовими. 
Також в низці лікарень сформувалася ціла систе-
ма неформальних корисливих відносин, як між 
лікарем і пацієнтом, так і власне між співробіт-
никами клінік. За даними МОЗ, під час лікування 
в стаціонарі 15,4 % пацієнтів платили особисто 
лікарю до 200 грн, 40 % – до 500 грн, 16,9 % – до 
1 тис грн, приватно сплачували за забезпечення 
медикаментами, харчування, медичні процедури 
30,3 % тих, хто звернувся по допомогу до медич-
них закладів [15].

У результаті медичні послуги стали недоступ-
ними для значної частини соціально-вразливих 
груп населення. Так, за даними МОЗ України, 
третина літніх людей не має матеріальної можли-
вості звернутися до лікарів у разі потреби, почас-
тішали випадки відмови пенсіонерам у наданні 
медичної допомоги, 90 % літніх людей не спро-
можні проплатити у повному обсязі необхідне 
для себе лікування. Як наслідок, третина літніх 
людей відмовляються звертатися до лікарів у разі 
потреби [16].

Таким чином, гарантоване ст. 49 Консти-
туції України право на безоплатну охорону 
здоров’я та медичну допомогу залишається 
лише декларативним.

Спроба Уряду України легалізувати відноси-
ни, які вже склались між набувачами і постачаль-
никами медичних послуг, шляхом затвердження 
переліку платних послуг (постанови Кабінету 
Міністрів України від 17 вересня 1996 р. та від 
12 травня 1997 р.), було сприйнято Конституцій-
ним Судом як порушення Конституції. Рішення 
про неможливість започаткування інституту 
платних послуг було ухвалено без урахування 

тієї обставини, що вже сформовані неформаль-
ні правила стали відображенням нових норм і 
правил поведінки у медичній галузі. Ця заборона 
лише стимулювала подальше перетворення офі-
ційної оплати за медичні послуги на нелегальну, 
що значно прискорило збільшення обсягів тіньо-
вого лікарського ринку та фактично законсерву-
вало хронічне недофінансування галузі.

Законодавче врегулювання цієї проблеми 
можливе лише за умови внесення змін до Кон-
ституції України та створення нової норматив-
но-правової бази функціонування медичної сфе-
ри, яка б відповідала інституційним змінам, що 
вже відбулися, а також стандартам ЄС, оскільки 
правове обслуговування вітчизняної медицини 
не відповідає міжнародним вимогам. Не менш 
актуальним є також створення незалежної інсти-
туції з питань медичної етики, функціями якої 
має бути експертна робота з аналізу проблем, що 
виникають у генній інженерії, репродуктивній 
медицині, трансплантології, окреслення фактів 
щодо зловживань та хабарництва у сфері медич-
них послуг. Як приклад, услід за Францією, яка 
першою створила Національний комітет з про-
блем медичної етики, аналогічні комітети ство-
рено в Італії та Данії, а надалі – майже в усіх краї-
нах Західної Європи та Північної Америки.

Недосконалим у вітчизняному соціально-
му інституційному середовищі є також інститут 
контролю за дотриманням прав людини в галузі 
охорони здоров’я. Юридична безвідповідальність 
та безкарність за відверті кримінальні вчинки ме-
дичних працівників унеможливлює гідний рівень 
захисту пацієнтів. Натомість у країнах Європи 
прописані формальні правила, які регулюють пра-
ва й обов’язки лікарів, пацієнтів, представників 
державних інституцій у сегментах генної інжене-
рії, репродуктивної медицини, лікування СНІДу, 
трансплантології. Отримавши статус члена Ради 
Європи, Україна взяла на себе зобов’язання вико-
нувати вимоги та рекомендації цієї інституції. Тому 
особливо актуальним вбачається завдання розроб-
ки та прийняття Медичного кодексу України – ко-
дифікованого єдиного нормативно-правового акта, 
який би охоплював усі процесуальні норми у галузі 
охорони здоров’я, був придатним у користуванні 
для широкого загалу та інтегрованим у загальний 
масив нормативно-правових актів України.

Винятково важливим елементом в інститу-
ційній та демографічній структурі українського 
суспільства відіграє система пенсійного та піль-
гового забезпечення. Право на пільги, переваги, 
гарантії і компенсації має понад третина насе-
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лення країни. Визначають це право більше, ніж 
50 законодавчих актів, указів Президента та по-
станов Кабінету Міністрів України і Верховної 
Ради України. За останні роки незалежності було 
прийнято понад десяток законів, якими вста-
новлено численні соціальні пільги громадянам 
(лише в сфері оплати споживання електроенергії 
у 2013 р. визначено 25 категорій громадян-піль-
говиків). Однак за цей час не було ухвалено жод-
ного нормативно-правового акта, який би визна-
чав єдиний порядок надання пільг.

Відсутність системного нормативно-правово-
го забезпечення надання державних соціальних 
пільг громадянам України зумовлює певні труд-
нощі під час практичного застосування порядку 
їх реалізації. Аналіз засвідчує, що фактично піль-
гами користуються менше ніж 50 % від загаль-
ної кількості населення, які мають на них право. 
Насамперед це стосується сільської громади, для 
якої з причини нерозвиненості соціальної інф-
раструктури вони є недоступними у повній мірі. 
Водночас спроби Уряду звузити надання держав-
них соціальних пільг окремим категоріям грома-
дян суперечать Конституції України.

Це актуалізує пошук інших варіантів фінан-
сового забезпечення преференцій з урахуванням 
бюджетних можливостей країни. Отже, з метою 
реалізації конституційного права громадян на 
отримання пільг, необхідно:

- системне правове забезпечення єдиного 
порядку надання пільг;

- розробка і затвердження на законодавчо-
му рівні соціально та економічно обґрунтованих 
розрахункових норм споживання послуг за вида-
ми пільг на одну особу з урахуванням регіональ-
ного чинника;

- удосконалення діючої системи безготів-
кового надання пільг шляхом запровадження 
механізму адресного фінансування за фактично 
надану пільгову послугу громадянину, який має 
право на неї;

- створення інституційного механізму по-
ступового та поетапного запровадження готів-
кової форми надання пільг як за видами, так і за 
категоріями отримувачів та внесення відповід-
них змін у законодавчі акти;

- запровадження єдиного електронного со-
ціального паспорта для відповідних категорій 
осіб на базі Єдиного державного автоматизова-
ного реєстру осіб, які мають право на пільги;

- реформування організаційної структури 
управління та формування механізмів централі-
зованого координування процесів упроваджен-

ня державної соціальної політики;
- здійснення у встановлених формах нагляду 

та контролю за дотриманням законодавства про 
соціальний захист населення України.

Ліберальна модель соціальної політики, на 
яку зорієнтовані країни Євросоюзу, ґрунтуєть-
ся на доцільності надання державної соціальної 
допомоги лише тим громадянам, які внаслідок 
об’єктивних обставин чи обмеженої працездат-
ності не можуть забезпечити задоволення навіть 
мінімального рівня життєвих потреб. Повними 
суспільними утриманцями можуть бути: діти-
сироти, інваліди першої групи, а також самотні 
люди, які проживають у будинках для людей по-
хилого віку державного підпорядкування. В цих 
випадках держава має забезпечити гарантоване 
споживання на рівні мінімального рівня достат-
ку, що властивий цій країні.

Але забезпечення загальноприйнятого у ци-
вілізованих країнах людського розвитку немож-
ливе без активних намагань працездатних чле-
нів суспільства, які заробляють продуктивною 
працею або наданням послуг, мають достатній 
рівень доходів, що дозволяє утримувати власні 
домогосподарства та накопичувати прийнятні 
внески на майбутній пенсійний вік. Функція дер-
жави у цьому випадку полягає лише у створенні 
можливостей для праці і заробітку.

Що стосується України, то правовим забез-
печенням підтримки працездатного населення 
може стати розробка єдиного Закону «Про роз-
ширене відтворення трудового потенціалу» та 
інституційні механізми соціального забезпе-
чення усіх фаз цього процесу. Передусім, у зга-
даному нормативно-правовому акті, необхідно 
визначити структури трудового потенціалу; ка-
тегорії працездатного та потенційно працездат-
ного населення, які потребують захисту держави 
та надання допомоги; види допомоги; умови її 
надання; критерії визначення контингенту отри-
мувачів допомоги; перелік осіб, які підлягають 
соціальному адресному забезпеченню; визна-
чення величини допомоги (мінімальний, макси-
мальний, однаковий для всіх осіб) та методика її 
розрахунку у разі надання соціальної підтримки 
в індивідуальному порядку.

Особливе значення для відтворення трудово-
го потенціалу має наукове обґрунтування роз-
міру мінімальної заробітної плати. Положення 
щодо мінімальної заробітної плати містять чин-
ні Закони України «Про оплату праці» та «Про 
колективні договори та угоди». На жаль, і досі 
ці законодавчі акти не систематизовані, багато 
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в чому незлагоджені та неконкретизовані, а та-
кож відсутні деякі обов’язкові умови та поняття. 
Цим пояснюється й той факт, що значна частина 
трудових галузевих і регіональних угод не спря-
мована на розширене відтворення трудового по-
тенціалу та соціальний захист людини праці, а 
так звані «вимоги» мають здебільшого рекомен-
даційний характер стосовно роботодавців.

Отже, нині є необхідним ухвалення нового 
Кодексу законів про працю України та змін до 
Закону України «Про оплату праці», у якому, пе-
редусім, належить чітко визначити необхідність 
обгрунтуваної мінімальної заробітної плати з 
урахуванням економічних, соціальних та мо-
ральних факторів та інституційні завдання, які 
покладені на неї. При цьому належить взяти до 
уваги положення Конвенцій та рекомендацій 
Міжнародної організації праці. Це пояснюється 
тим, що розв’язання економічних питань щодо 
мінімальної заробітної плати зобов’язане: за-
безпечити мінімально-необхідний рівень опла-
ти праці для відтворення трудового потенціалу; 
захищати низькооплачуваних працівників від 
невиправдано обмеженої заробітної плати; зако-
нодавчо затвердити мінімальну заробітну плату 
як соціальний норматив у межах системи соці-
ального захисту.

Стратегічним чинником у цій сфері є пере-
хід від усеосяжного державного патерналізму до 
встановлення відносин рівноправного соціаль-
ного партнерства між роботодавцями, державою 
й економічно активним населенням, на основі 
системи юридичних, економічних та організацій-
них гарантій, а також чітке розмежування прав 
і обов’язків соціальних прошарків суспільства. 
Зокрема, Закон «Про колективні договори та уго-
ди» має передбачати участь Кабінету Міністрів 
та міністерств у Генеральній та галузевих угодах. 
Потреба в юридичній присутності Уряду при 
здійсненні соціального партнерства є особливо 
актуальною в умовах традиційної української 
політичної нестабільності та безвідповідальності 
влади перед громадянами країни.

Іншим суттєвим недоліком законодавства про 
соціальне партнерство, що логічно випливає з 
попереднього, є відсутність гарантій виконання 
колективних угод та визначення належної від-
повідальності з боку влади. Оскільки законом 
передбачено адміністративну та дисциплінарну 
відповідальність для роботодавців і профспілок, 
юридична безвідповідальність виконавчої влади 
ставить під сумнів рівноправність сторін соці-
ального партнерства.

Отже, вдосконалення нормативно-правової 
бази відносини соціального партнерства має 
включати: прийняття Закону України «Про со-
ціальне партнерство»; розробку і прийняття но-
вого Трудового Кодексу України з метою набли-
ження норм регулювання трудових відносин до 
стандартів МОП та адаптації до умов ринкової 
економіки; забезпечення механізму реалізації За-
кону України «Про державні соціальні стандарти 
і гарантії»; удосконалення моделі колективно-
договірного регулювання соціально-трудових 
відносин на національному, галузевому, тери-
торіальному, виробничому рівнях; створення в 
державі реальних умов для інституціоналізації 
процесу об’єднання роботодавців у галузеві та 
регіональні структури та набуття ними повно-
цінних повноважень представництва у колектив-
но-договірному процесі з профспілками; підви-
щення рівня охоплення колдоговірним процесом 
підприємств усіх форм власності тощо.

Конкретизація вищезазначеного у сфері фор-
мування нормативно-правової бази соціальної 
політики передбачає розробку й ухвалення відпо-
відними інституціями таких формальних засад: 

- вичерпного правничого акту, який визна-
чив би основні принципи, засади і напрямки роз-
витку законодавства і заклав основи кодифікації 
головних юридичних норм у соціальній сфері;

- нової редакції Кодексу законів про працю;
- комплексу законів і підзаконних актів, що 

визначатимуть порядок регулювання колектив-
них трудових відносин;

- законодавчих актів, які нададуть можли-
вості реального реформування системи соціаль-
ного забезпечення;

- комплексу законодавчих актів у сфері охо-
рони праці.

Також надзвичайно важливим інститутом 
людського розвитку в інституційному серед-
овищі країни є система освіти та професійної 
підготовки. Зазначимо, що в Україні за роки 
незалежності в цій сфері мали місце як пози-
тивні, так і негативні чинники. До позитивних 
факторів освітньої галузі передусім належить 
зарахувати такі:

- у межах початкової, загальної середньої, 
професійно-технічної і, певною мірою, вищої 
освіти послуги державної системи освіти залиша-
ються практично безкоштовними і майже, з пев-
ними зауваженнями, доступними для споживачів;

- збереглася, хоча й у недостатньому обся-
зі, система стипендій, дотацій, пільг для учнів 
і студентів;
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- розширено самостійність навчальних за-
кладів, у першу чергу вишів, щодо ухвалення рі-
шень, які стосуються навчальних, методичних, 
деяких фінансових питань. Цим освітнім інсти-
туціям надана певна автономія в управлінні за-
кладами, визначенні змісту програм, методів і 
форм навчання, що розширює можливості учнів 
і студентів у виборі найдоцільніших варіантів 
здобуття освіти та сприяє формуванню людини, 
яка здатна адаптуватися до вимог сучасного ін-
формаційного суспільства;

- збільшено мережу нових видів навчальних 
закладів: гімназій, ліцеїв, спеціалізованих шкіл, 
коледжів, зросла кількість університетів, акаде-
мій, інститутів, яка дозволила розширити спектр 
можливостей для абітурієнтів щодо вибору спря-
мування та місця навчання (хоча останнє є дово-
лі дискусійним позитивом);

- у цілому зросла чисельність студентів у по-
рівняні з дотрансформаційним періодом;

- відбулися істотні зміни в інформаційних 
та інноваційних технологіях забезпечення освіт-
нього процесу;

- активізовано міжнародні контакти у галузі 

освіти, наприклад, існують нині можливості здо-
буття освіти за кордоном, що сприяє інтеграції 
України у Європейський Союз.

Стосовно нинішніх освітніх проблем в ас-
пекті реалізації можливостей людського розви-
тку, то ключовими є такі:

- має місце скорочення кількості навчаль-
них закладів у дошкільній та професійно-техніч-
ній освіті (табл. 3);

- нині поняття «безкоштовної» освіти, яка 
надається державою, викликає великий сумнів та 
має песимістичні перспективи. Зріс рівень при-
хованих витрат для учнів, студентів та їхніх бать-
ків, збільшилася кількість корумпованих діянь та 
чинників у навчальних закладах;

- маємо катастрофічну нестачу бюджетного 
фінансування в освітній галузі;

- недержавна (приватна) освіта, з одно-
го боку, задовольняє дефіцит попиту на освітні 
послуги, але має надмірну, як на середні статки, 
ціну, внаслідок чого є низькою її доступність і по-
силюється диференціація між елітними, що об-
слуговують невеликий прошарок заможних лю-
дей, та іншими навчальними закладами;

Таблиця 3 
Кількість навчальних закладів різних рівнів (1990-2012 рр.) [17]

Рік Вищі навчальні заклади Професійно-
технічні 

навчальні 
заклади

Загальноосвітні 
навчальні заклади

Дошкільні 
навчальні 

заклади 
I-II рівнів 

акредитації
III-IY рівнів 
акредитації

1990/91 742 149 1246 21800 24500
1991/92 754 156 1251 21900 24400
1992/93 753 158 1255 22000 23800
1993/94 754 159 1185 22100 23200
1994/95 778 232 1177 22300 22300
1995/96 782 255 1179 22300 21400
1996/97 790 274 1156 22200 20200
1997/98 660 280 1003 22100 18400
1998/99 653 298 995 22100 17600
1999/00 658 313 980 22200 17200
2000/01 664 315 970 22200 16300
2001/02 665 318 965 22200 15700
2002/03 667 330 962 22001 15300
2003/04 670 339 953 21900 15000
2004/05 619 347 1011 21700 14900
2005/06 606 345 1023 21600 15100
2006/07 570 350 1021 21400 15100
2007/08 553 351 1022 21200 15300
2008/09 528 353 1018 21000 15400
2009/10 511 350 975 20600 15500
2010/11 505 349 976 20300 15600
2011/12 501 345 976 19900 16100
2012/13 489 334 972 19700 16400
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- розмір стипендії для студентів державних 
вишів майже вдвічі менший за офіційно встанов-
лений прожитковий мінімум, що призводить до 
необхідності побічної (часто вимушеної і нефор-
мальної) зайнятості серед студентів, що, у свою 
чергу, знижує якість їхнього навчання та збіль-
шує фізичне і психологічне навантаження;

- вищі державні навчальні заклади значну 
частку студентів зараховують на умовах контрак-
ту, що загострює принцип соціальної справедли-
вості та не відповідає загальноприйнятій у роз-
винутих країнах ідеології людського розвитку, де 
навчання є безкоштовним;

- однією з ключових проблем залишається 
матеріальне забезпечення працівників освіти, 
яке не відповідає навантаженню і піддає сумні-
ву державну відповідальність за працю освітян. 
Це призводить до невиправданого падіння авто-
ритету педагогічної роботи, неможливості задо-
вольнити найнагальніші потреби працівників 
освітньої галузі і їхніх родин та інших негатив-
них тенденцій, що однозначно знижують якість 
освіти і виховання.

Висновки. Таким чином, з огляду на вище-
зазначене, акцентуємо увагу на тому, що інсти-
туційне середовище у розвинутих країнах запо-
чатковує інклюзивні [18, с. 81] (у сенсі рівних, 
конкурентних можливостей) ринки, які не тільки 
надають потенційні можливості вільного вибору, 
але й такі, що найкращим чином відповідають 
можливостям самореалізації людини. Ті, хто є 
«генераторами» бізнесових ідей, зможуть розпо-
чати приватну справу, ті, хто працюють у галузях 
виробництва товарів і послуг, мають можливості 
обирати такий спосіб виробництва, який, перш 
за все, буде спрямовано, разом з отриманням 
прибутку, на технологічні удосконалення та під-
вищення продуктивності праці. 

Інституційне середовище також, як підкрес-
лено у пропонованій статті, ініціює доступ до 
двох інших чинників людського розвитку: інно-
ваційних технологій та освіти. Стійке економіч-
не зростання майже завжди супроводжується 
підвищенням стандартів розвитку людини. Ці 
стандарти слідують у річищі науки та підприєм-
ницьких інновацій, де прикладна наука співпра-
цює пліч-опліч з прибутковим бізнесом. Зазначе-
ний процес є можливим завдяки інститутам, які 
стимулюють приватну власність, жорстко контр-
олюють дотримання контрактів, створюють рівні 
умови для бізнесу і заохочують створення нових 
підприємств, що привносять нові технології в 
життя. Приклад Сполучених Штатів засвідчує, 

що країна, яка «вирощує» або заохочує до іммі-
грації з інших держав, таких підприємців і вче-
них як Альберт Ейнштейн, Джон Неш, Рональд 
Коуз, Джон фон Нейман, Руслан Меджитов, Ар-
тем Оганов, Алан Кей, Білл Гейтс, Стів Джобс, а 
також багатьох інших, що втілили в життя фун-
даментальні відкриття в галузях: економіки, ін-
формаційних технологій, теорії обчислювальних 
систем, ядерної енергетики, біотехнології тощо, 
має успішне майбутнє та високий рівень індексу 
людського розвитку.

Підґрунтям вищезазначеного висновку є наяв-
ність у розвинутих країнах можливостей для ре-
алізації потенційних здібностей шляхом доступу 
і опанування знань та набуття відповідних умінь 
у загальноосвітній школі, коледжах і універси-
тетах. У країнах «третього світу» більша частина 
населення не має можливості відвідувати школу, 
а для тих, хто в змозі це робити, якість викладан-
ня, методичне й інформаційне забезпечення є 
незадовільними. Низький рівень освіти у бідних 
країн є наслідком функціонування економічних 
інститутів, які не створюють стимулів для батьків 
відправляти своїх дітей до школи, а політичні ін-
ститути, у свою чергу, не в змозі спонукати уряди 
для створення і підтримки шкіл та університетів, 
які задовольняють потреби батьків і дітей. Такі 
держави платять «високу ціну» за недостатній рі-
вень освіти їх населення і відсутність інклюзивних 
освітніх ринків. Вони не в змозі мобілізувати та-
ланти, які зароджуються в країні.

Щодо нашої держави, то існуюча система інсти-
туційного забезпечення умов людського розвитку 
не відповідає потребам сьогодення. Започаткуван-
ня формальних норм, які вирішують лише окремі 
локальні проблеми без необхідного системного 
узагальнення, призводить до суперечливих тен-
денцій розвитку вітчизняного інституційного се-
редовища. Тому перед Україною постає невідклад-
не завдання удосконалення нормативно-правової 
бази інститутів людського розвитку – передусім 
у сферах охорони здоров’я, освіти, соціального 
захисту населення, її інституціоналізація у відпо-
відності до міжнародних стандартів. При цьому, в 
процесі реформування інституційного середови-
ща у частині людського розвитку, держава має, з 
одного боку, забезпечувати його ринкову орієн-
тацію з метою реалізації креативного потенціалу 
громадян, а з іншого – у повному обсязі викону-
вати загальноприйняту у цивілізованому світі 
функцію надання необхідної допомоги уразливим 
прошаркам населення, проблеми яких особливо 
загострюються під час економічних криз і рецесій.
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Statement of the problem. The implementation 
of one of the strategic priorities of Ukraine – the in-
tegration into the European Union – cannot be done 
without the perception of European values and crite-
ria of economic and social progress. That’s why there 
is a need for developing a new approach to defining 
objectives and factors of economic development, 
which primarily consists of revaluation of the place 
and role of a person in economic and social process-
es, transfer to «person-centered» dimension of social 
life, displacement of the individual at the center of 
socio-economic system.

There is a coherent understanding that the socio-
economic progress in today’s global community is 
determined not so much by the material and tech-
nical basis of production but by the qualitative and 
structural changes that directly and immediately are 
determined by the human factor.

As a result, the concept of human development 
which comes from the fact that the dynamic eco-
nomic growth must be facilitated by such factors 
of human development, as scaling up knowledge 
and skills of economic subjects while expanding 
the capacity of the effectiveness of human capital, 
which, in turn, is directly determined by the qual-
ity of the institutional environment is prevalent in 
the civilized world. In other words, development of 
human capabilities is only possible in a favorable in-
stitutional environment. Unfortunately, existing liv-
ing conditions in Ukraine today do not meet global 
standards in areas such as welfare, democracy and 
environmental safety. 

The aim of the article is to identify the key issues 
in the institutional support of the development of 
human potential in Ukraine in transition and post-
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Summary. The problems in the institutional 
framework of human development in Ukraine are 
analysed. The institutional functioning of education, 
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health, social security and social partnership is 
examined, and institutional priority measures for 
their improvement are proposed in the article.

transition periods and to make recommendations 
for the creation of an enabling institutional environ-
ment in this area.

Justification of scientific results. The institu-
tional environment can be defined as formal and in-
formal rules of behavior and interaction of economic 
and social processes at the macro-and micro-level, 
aimed at creating conditions for the fullest satisfac-
tion of material and non-material needs of a per-
son and improving the capacity of living a long and 
healthy life and getting a sufficient level of education, 
and having facilities for a decent existence. In other 
words – these are the fundamental political, social 
and legal rules under which the processes of repro-
duction and realization of human potential occur.

Traditional attitude towards human needs, based 
on the perception of priorities and goals of socio-
economic development that prevails in a given so-
ciety belongs to informal rules. The formal aspect 
of the institutional environment of human develop-
ment is its legislative basis, which includes the con-
stitution, various codes, laws, regulations, decrees 
and regulations at all levels, as well as sanctions for 
their non-compliance. However, institutions that 
ensure human development systems are: education, 
health and social security. Their status and effective-
ness is determined by quantitative and qualitative 
parameters of formal and informal components of 
the institutional environment of socio-economic de-
velopment.

The peculiarity of the institutional environment 
of human development in Ukraine is a contradic-
tion and inconsistency between formal institutions 
and their disparity to informal institutions that have 
been established in the state.



83FINANCIAL SPACE     № 1 (9) 2013

INSTITUTIONAL VECTOR OF ECONOMY DEVELOPMENT

Despite the fact that the social oriented na-
tional economy is enshrined in the Constitution of 
Ukraine, and the person is declared the highest val-
ue, the functions and activities of the social state still 
remain entirely unclear. The model (type) of a social 
state, to which Ukraine is striving (liberal, social 
democratic or conservative) has not been defined at 
the national level yet. This causes inconsistency and 
inefficiency of government measures aimed at build-
ing appropriate institutional environment.

It should be noted that in the first years of inde-
pendence, under the influence of catastrophic eco-
nomic crisis and moral deficit in the society a rapid 
shift towards liberal model of economic develop-
ment happened in Ukraine. The concept of reforms 
proposed at that transition period determined the 
need to improve the functioning of the economic 
system through the transition to a market economy 
under the «shock therapy». The social sphere of the 
society was not seen as a priority. Purely economic 
indicators were chosen as the performance criteria 
for the new system. This government policy led to 
tragic consequences in the Ukrainian society, espe-
cially with the absence of new social institutions that 
were able to replace the previous ones. As a result, in 
terms of Human Development Ukraine was rejected 
far back, and the social cost of reforms was too high. 
Ultimately, it is the social consequences of market 
reforms that were the main obstacle to further eco-
nomic and political transformations of the institu-
tional environment of the country.

Despite the declarative statements of those in 
power there is a traditional attitude to the needs 
and interests of people as something secondary in 
Ukraine, which is satisfied by the residual. Thus, the 
state interests are recognized as primary, and the 
dominant outstripping growth of material produc-
tion is the general trend and universal feature of the 
national economic development.

Socio-economic crisis of the 1990s worsened 
the situation in the field of human development in 
Ukraine. Transformation of the economic structure 
of our society from a command to a market economy 
had and still has a very serious flaw in the sense of 
underestimating the social and human dimension.

The progressive changes in the attitude towards 
people and creating the conditions for their develop-
ment have not occurred in the national institutional 
environment for over 22 years of independence.

It should be noted that in Ukraine, after obtain-
ing independence, a number of standardly legal acts 
which were directed on institutional formalization 
of the subsoil of social priorities, in particular, re-

garding guarantees in spheres of provision of pen-
sions, social guarantees, protection of maternity and 
children, wages, etc. was accepted.

Moreover, a comparative analysis of the Euro-
pean Code of Social Security and the current leg-
islation of Ukraine shows that social guarantees in 
terms of their constitutional definition considerably 
extended, and on some indicators even outstripped 
the European reference points. We note a significant 
number of legal documents regulating various as-
pects of the social sphere.

Human development of society is estimated not 
only on indicators of the income of the population, 
but also behind such factors as: expected life expec-
tancy, percent of the literate population and level of 
availability of education. Institutions which provide 
achievement of these purposes are, first of all, educa-
tion and health protection branches.

Despite of numerical declarations and imitations 
of the reforms, some transformations which hap-
pened in our society, less all were displayed on these 
institutes of human development. Having changed 
externally a form, they store, as before, the essence, 
methodology and work methods.

Thus, even taking into account that the number of 
administratively supervising structures in branches 
of education and health care prevails the paternal-
istic period, these spheres continue to be in a con-
dition of permanent crisis and don’t promote such 
ensuring development of national human capacity 
which is available in the vanguard countries. Thus, if 
education problems in a certain measure are legisla-
tively settled, reforms of health protection remain in 
legal limbo, especially it concerns the introduction 
of medical insurance.

Also, a significant barrier for the development of 
the health care industry is the principle of free medi-
cine, inherited from socialism and declared by the 
Constitution of Ukraine, and which actually means 
exclusively budgetary financing of this sphere. This 
principle does not correspond to the realities of mar-
ket economy and as a result predetermines a scanty 
condition of financing of health care system of 
Ukraine and shadowing of income in this area.

It is well known that the provision of services in 
the medical institutions in our country is not free 
(under the exceptions, as a rule, get officials). As the 
budget of the healthcare industry is filled with the 
state not always in accordance with the needs, the 
heads of medical institutions are forced to seek ex-
tra-budgetary funds.

The legislative regulation of this problem is possi-
ble only under condition of amending the Constitu-
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tion of Ukraine and the creation of new normative-
legal base for the functioning of the medical sphere, 
which would answer the institutional changes that 
have already occurred, as well as EU standards, as 
the legal service of the national medicine does not 
meet international requirements. Equally impor-
tant is the creation of the independent institution on 
the issues of medical ethics, the functions of which 
should be an expert analysis of the problems aris-
ing in genetic engineering, reproductive medicine, 
transplantation, investigation of cases of abuse and 
bribery in sphere of medical services. As an example, 
following France, which first established the national 
Committee on issues of medical ethics, similar com-
mittees have been created in Italy and Denmark, and 
in the future – almost in all countries of Western Eu-
rope and North America.

The system of pension and preferential provid-
ing appears an extremely important element in in-
stitutional and demographic structure of the Ukrai-
nian society More than a third of the population 
of the country has a right on privileges, benefits, 
guarantees and compensation. This right is deter-
mined by more than 50 legislative acts, Presidential 
decrees and orders of the Cabinet of Ministers of 
Ukraine and the Verkhovna Rada of Ukraine. Over 
the past years of independence more than ten laws 
by which numerous social privileges to citizens are 
established were adopted (only in the sphere of pay-
ment for electricity consumption 25 categories of 
citizens-beneficiaries were defined in 2013). How-
ever during this time it wasn’t accepted any stan-
dardly legal act which would define the only order 
of granting privileges.

The liberal model of social policy, on which the 
European Union countries are oriented, is based on 
expediency of providing the state social help to only 
those citizens who due to objective circumstances 
or limited working capacity can not provide satisfy-
ing even a minimum level of vital needs. Full public 
dependents can be: orphan children, disabled peo-
ple of the first group, and also lonely people who 
live in houses for people of advanced years of the 
state submission.

But ensuring the human development standard 
in civilized countries is impossible without active 
attempts of efficient members of society who have 
to earn by productive work or service, to have suf-
ficient level of the income that allows to hold own 
households and to accumulate acceptable contribu-
tions to future retirement age. State function in this 
case consists only in creation of opportunities for 
work and earnings.

Strategic factor in this sphere is the transition 
from a comprehensive state paternalism to establish-
ment of the relations of equal social partnership be-
tween employers, the state and economically active 
population, on the basis of system of legal, economic 
and organizational guarantees, and also accurate dif-
ferentiation of the rights and duties of social layers of 
society. In particular, the Law «On Collective Con-
tracts and Agreements» has to provide participation 
of the Cabinet and the ministries in general and in-
dustry agreements. The need for legal presence of the 
government at implementation of social partnership 
is especially actual in the conditions of traditional 
Ukrainian political instability and irresponsibility of 
the power before citizens of the country.

Therefore, the creation of regulations which re-
solve only separate local problems without necessary 
system generalization, leads to inconsistent tenden-
cies of development of the domestic institutional 
environment. Therefore, Ukraine is facing an urgent 
task of improvement of standardly legal base of insti-
tutes of human development – first of all in spheres of 
health care, social protection of the population, edu-
cation, its institutionalization in compliance with the 
international standards.

Conclusions. Thus, in the course of reforming 
of the institutional environment regarding human 
development, the state has to provide, on the one 
hand, its market orientation for the purpose of re-
alization of creative potential of citizens, and on the 
other – in full to carry out the function of granting 
the necessary help standard in the civilized world 
from another to vulnerable layers of the population 
which problems are especially pointed during eco-
nomic crises and recessions.
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Постановка проблеми. Досвід багатьох країн 
світу показує доцільність залучення інвестицій. 
Для України, як і для інших постсоціалістичних 
країн, існує низка перешкод на шляху здійснен-
ня цього процесу. До них можна зарахувати від-
сутність відповідного інвестиційного клімату в 
країні, що показує низький рівень інвестицій-
ної привабливості; недосконалість ринкового 
механізму економіки; нестабільність політичної 
ситуації; недосконалість податкової системи; 
низький рівень ділової і професійної кваліфіка-
ції підприємців; недостатньо привабливі інвес-
тиційні проекти і, водночас, брак зацікавлених 
партнерів; відсутність діючої системи страху-
вання інвестицій; надмірна монополізація еко-
номіки; не конвертованість гривні тощо.

На сучасному етапі розвитку економіки про-
блематика зниження інвестиційної привабливос-
ті вітчизняних підприємств, ділової активності 
на інвестиційному ринку України та дестабіліза-
ція національної економіки в період після фінан-
сово-економічної кризи є достатньо актуальни-
ми й пріоритетними завданнями для вирішення 
проблем як на макро-, так і на мікрорівнях та при 
формуванні державної інвестиційної політики.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Проблематику інвестиційної привабливості та 
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ресада, В. Струніна, Л. Чорна та інших.
Обґрунтування отриманих наукових ре-

зультатів. Збільшення обсягів залучення інвес-
тицій є засобом забезпечення умов виходу під-
приємств з економічної кризи, сприяє процесу їх 
економічного зростання, стимулює впроваджен-
ня новітніх технологій, зростання продуктив-
ності праці та в цілому підвищення життєвого 
рівня населення. Аналіз останніх джерел засвід-
чує, що на розвиток економіки підприємств в 
Україні впливає низка факторів, серед яких по-
літичні, економічні, соціальні, технологічні.

Політичні фактори, що визначають ділове се-
редовище країни та можливості одержання клю-
чових ресурсів для підприємств та їх ефектив-
ного функціонування, з одного боку, вказують 
на стабілізацію ситуації на підприємствах. Це 
створює сприятливе підґрунтя для структурних 
перетворень. Проте з іншого боку, заполітизова-
ність влади, нестабільність політичних процесів 
й нормативно-правових засад економічної ді-
яльності мають несприятливий вплив на ефек-
тивність запровадження стратегічних програм 
розвитку підприємств.

Економічні фактори є базисом для функціо-
нування галузей народного господарства і ство-
рюють картину розподілу ресурсів на всіх рівнях 
економіки. Одним із найкритичніших із групи 
економічних факторів є несприятливість інвести-
ційного клімату, що ставить під загрозу реалізацію 
інвестиційної стратегії в цілому. Тому важливим 
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з боку Уряду є проведення низки заходів спрямо-
ваних на зростання інвестиційної привабливості 
підприємств України. Позитивна динаміка макро-
показників, стабілізація курсу національної валю-
ти, ефективна політика Уряду вказує на можли-
вість позитивних зрушень у цьому питанні.

Соціальні фактори визначають основні пе-
редумови економічного розвитку підприємств в 
певному соціумі.

Низка технологічних факторів мають індика-
тивний характер і вказують на основні причини 
негативних проявів функціонування підпри-

ємств в економіці країни. Так, в Україні існує 
необхідність масштабного оновлення основних 
фондів підприємств, яке має базуватися на 
принципах інноваційності. Для цього потрібно 
використовувати як світовий досвід, так і від-
новлювати національний механізм створення 
інноваційної техніки і технологій виробництва.

З’ясовано, що інвестиційний клімат включає 
низку факторів (інституціональні, економічні, 
соціальні), що характеризують інвестиційний 
процес на різних рівнях його реалізації (мікро-, 
мезо-, макрорівні) (табл. 1).

Таблиця 1
Фактори, що формують інвестиційну привабливість на різних рівнях економіки

Ф
ак

то
ри

 Рівень впливу

макрорівень мезорівень мікрорівень

Ін
ст

ит
уц

іо
на

ль
ні

- внутрішня і зовнішня політична 
стабільність країни;

- гарантія прав і свобод особи;
- ступінь державного втручання в 

економ000іку країни;
- торговельна політика країни;
- рівень інтегрованості національного 

законодавства у світове правове поле;
- стабільність господарського, фінансового 

та податкового права;
- захист інтелектуальної власності у країні;
- митна політика й участь і світових 

організаціях;
- захист прав вітчизняних та іноземних 

інвесторів

- внутрішня і зовнішня політична 
стабільність регіону; 

- гарантія прав і свобод особи;
- ступінь державного втручання в 

економіку регіону (галузі);
- підтримка малого та середнього 

бізнесу в регіоні (галузі);
- торгівельна політика регіону;
- захист інтелектуальної 

власності у регіоні;
- ступінь легкості отримання 

дозволів та підключення до 
комунікацій.

- стабільність внутрішньої 
політики підприємства;

- гарантія прав і свобод 
працівника;

- ступінь державного втручання 
в економіку підприємства;

- торговельна політика 
підприємства;

- діяльність підприємства 
відповідно до чинного 
нормативно-правого 
законодавства;

- розвиток комунікаційної 
мережі на підприємстві.

Ек
он

ом
іч

ні

- загальна характеристика економіки й 
стабільність національної валюти;

- темпи росту ВВП;
- податки, тарифи, пільги;
- можливість репатріації капіталів;
- характеристика банківської системи та її 

послуг в економіці країни;
- екологічна обстановка: вимоги 

стандартизації, квотування та штрафи в 
економіці країни;

- валютні та фінансові ризики.

- загальна характеристика 
економіки регіону (галузі);

- темпи росту ВРП; 
- вивчення потреб та ресурсів 

регіону (галузі);
- інформаційна кампанія в регіоні 

(галузі);
- екологічна обстановка: вимоги 

стандартизації, квотування та 
штрафи в економіці регіону 
(галузі);

- характеристики місцевих ринків.

- загальна характеристика 
економіки підприємства;

- темпи росту валової продукції 
підприємств; 

- норми середнього прибутку на 
підприємствах даного типу;

- легкість та доступність 
кредитних ресурсів для 
підприємств;

- фінансові ризики;
- рівень інформаційного 

забезпечення та доступу до 
глобальних мереж;

- вартість виробничих ресурсів.

С
оц

іа
ль

ні

- рівень соціального розвитку суспільства, 
соціальних умов та життя населення в 
країні;

- толерантність суспільства відносно інших 
віросповідань і національностей у країні;

- ступінь політичної активності населення в 
країні;

- рівень криміногенності в країні;
- рівень розвитку профспілкового руху в 

країні.

- рівень соціального розвитку 
суспільства, соціальних умов та 
життя населення в регіоні;

- ступінь політичної активності 
населення в регіоні;

- рівень криміногенності в 
регіоні.

- рівень розвитку профспілкового 
руху в регіоні.

- рівень освіченості та 
кваліфікаційної підготовки 
робочої сили;

- активність профспілок на 
підприємстві;

- соціально-психологічний клімат 
на підприємстві;

- стилі та форми управління на 
підприємстві.

Джерело: розроблено автором на основі узагальнення джерел [1, 2, 3].
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Таким чином, узагальнюючи погляди на-
уковців, вважаємо за доцільне вдосконали-
ти класифікацію чинників, що впливають на 
формування та розвиток сприятливої інвес-
тиційної привабливості підприємств України, 
систематизуючи їх за низкою ознак (табл. 2).

Методи оцінки інвестиційної привабливос-
ті підприємств можна визначити в межах п’яти 
основних підходів.

Перший підхід засновано на виявленні головно-
го, основоположного чинника, який однозначно ви-
значає інвестиційну привабливість підприємства. В 
якості такого фактора може бути динаміка виручки 
і прибутку, імідж об’єкта інвестування і т. д. Цей під-
хід відрізняється порівняльною простотою аналізу 
та розрахунків. У цьому сенсі він універсальний, і 
його можна використовувати для дослідження ін-
вестиційної привабливості підприємств різного 

рівня, типу та спрямованості діяльності.
Другий підхід спирається на врахування 

комплексу чинників, які з погляду свого впли-
ву на інвестиційну привабливість економічних 
систем вважаються приблизно рівноцінними. 
При цьому кожен фактор характеризується пев-
ним набором показників. Тут прийнято визна-
чати характеристики економічного потенціалу; 
загальні умови господарювання; розвиненість 
ринкової інфраструктури; соціально-економіч-
ні, фінансові та інші. Перевагою цього підходу 
є багатостороння оцінка інвестиційної при-
вабливості економічних систем [4]. Цей підхід 
дозволяє визначити ступінь інвестиційної при- визначити ступінь інвестиційної при-
вабливості багатьох економічних систем, зокре-
ма з використанням статистично оцінюваних 
показників, що дає можливість обґрунтування 
достовірності отриманих результатів (табл. 3).

Таблиця 2
Класифікація чинників, що впливають формування та розвиток сприятливої 

інвестиційної привабливості підприємств

Ознака класифікації Характеристика ознаки
за змістом політичні, економічні, соціальні, технологічні;
за рівнями впливу: макрорівень, мезорівень, макрорівень;
за загальним характером впливу інституціональні, економічні, соціальні;
за визначенням середовища політико-правове середовище, економічне середовище, соціальне середовище;
за природою впливу матеріальні, нематеріальні;
за терміном впливу короткострокові, довгострокові.

Джерело: складено автором на основі узагальнення [1; 2; 3; 4]

Таблиця 3
Складові та узагальнюючі коефіцієнти інвестиційної привабливості підприємства

Складові Узагальнюючі коефіцієнти Область бажаних 
значень Область ризику

1 Привабливість продукції 
для споживача

Кппп = попит на продукцію/ 
пропозиція ≥1 <1

2. Кадрова привабливість Ккпп = (число прийнят.-число звільн.)/ 
середньооблікова чисельність ≥0 <0

3.Інноваційна привабливість Кіпп = фонд накопичення/ чистий 
прибуток >0,7 <0,7

4. Територіальна привабливість Ктпп = витрати обігу/сукупні витрати <0,5 ≥0,5
5. Фінансова привабливість Кфпп = прибуток/активи >0,15 <0,15

6. Приватизаційна привабливість КПрпп = дохід/курс цінних паперів ≥0,5 <0,5

7. Екологічна привабливість Кепп = штрафи за екол.поруш./чистий 
прибуток 0 >0

8. Соціальна привабливість Кспп = середня зарплата/ вартість 
раціональної споживчої корзини ≥1 <1
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Третій підхід пов’язаний з аналізом на першо-
му етапі широкого спектру факторів, але на дру-
гому етапі інвестиційна привабливість підпри-
ємства розглядається як агрегований показник, 
який визначається двома характеристиками: ін-
вестиційним потенціалом і інвестиційним ризи-
ком [5]. Такий підхід, з одного боку, збільшує ін-
формаційну базу для прийняття обґрунтованих 
управлінських рішень, а, з іншого – робить більш 
доступною і зрозумілою для потенційного інвес-
тора як кінцевого споживача інформації про ін-
вестиційну привабливість підприємства [6].

Четвертий підхід пов’язаний з використан-
ням методу експертних оцінок. Головна його пе-
ревага перед іншими методами полягає в тому, 
що експерт може користуватися не тільки інфор-
мацією, заснованою на статистичних тимчасо-
вих показниках, а й нерегулярною, разовою, але, 
водночас, дуже важливою інформацією, хоча, як 
правило, і суто якісного характеру.

П’ятий підхід базується на кваліметричних 
оцінках, що являють собою комбінацію методів 
факторного аналізу та експертних оцінок. Оцін-

ка інвестиційної привабливості є основним ета-
пом роботи при ухваленні рішення про інвес-
тування, виборі відповідного об’єкта тощо. Сам 
по собі процес розрахунку цього інтегрального 
значення є непростим, оскільки, з одного боку, 
необхідно враховувати як можна більше істот-
них факторів, з іншого – це призводить до труд-
нощів з оперативністю використання методики, 
а також потреби у введенні вагових коефіцієнтів, 
що впливають на кінцевий результат. Для вирі-
шення цієї проблеми при розрахунку інтеграль-
ного показника інвестиційної привабливості 
необхідно використовувати мінімальний набір 
показників одного рівня з максимальним охо-
пленням значущих чинників [7].

Висновки. Вивчення та аналіз сукупності 
взаємодіючих факторів та показників оцінки 
інвестиційної привабливості дасть змогу здій-
снити аналіз стану інвестиційної привабливості 
підприємств в Україні, що дозволить максимізу-
вати соціально-економічний ефект функціону-
вання економіки України в цілому.
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Statement of the problem. The experience of many 
countries in the world shows the expediency of attract-
ing investments. There are some obstacles for the imple-
mentation of the process for Ukraine as well as for other 
post-socialist countries. These obstacles include the lack 
of appropriate investment climate showing the low level of 
investment attractiveness in the country; the imperfection 
of economics market mechanism; the instability of political 
situation; inadequate tax system; the low level of business 
and professional qualification of enterprises; insufficiently 
attractive projects and the lack of stakeholders; unavailable 
system of investment insurance; excessive monopolization 
of economics; no convertibility of UAH; etc.

The purpose of the article. On the present stage of 
economics development the problem of decreasing na-
tional enterprises’ investment attractiveness, business 
activity at investment bank of Ukraine and destabiliza-
tion of national economics in the period after finance-
economic crisis is rather urgent and priority task for 
solving problems both at macro- and micro-levels and 
while forming state investment policy.

Justification of scientific results. The increase of in-
vestments is a means of providing conditions for an en-
terprise to overcome the crisis, promoting their economic 
growth, stimulating the implementation of the latest tech-
nologies, increasing labour productivity and living stan-
dards of population in general. The analysis of the latest 
sources shows that a number of factors, such as political, 
economic, social and technological have an influence upon 
the development of enterprise economics in Ukraine.

Political factors determine business environment of a 
country and the opportunities to get key resources for en-
terprises and their efficient functioning. Economic factors 
are the basis for functioning economy branches and create 
the picture of resource distribution on all economics levels. 
Social factors determine the basic preconditions of enter-
prise economic development in a definite social environ-
ment. A set of technological factors have indicative char-
acter and point out the main reasons of negative effects of 
enterprises’ functioning in the economy of a country.

FACTORS AND INDICATORS OF FORMING ENTERPRISES’ 
INVESTMENT ATTRACTIVENESS

Viktoriia I. HUNKO
Candidate of Economics, Associate Professor of Economics Department of Cherkasy Institute of Banking of the 
University of Banking of the National Bank of Ukraine (Kyiv)

Summary. The factors having an influence on forming enterprises’ investment attractiveness are analyzed. 
The main approaches to the assessment of enterprises’ investment attractiveness are pointed out.

Key words: investment attractiveness, enterprise, factors of investment attractiveness, the indicators of enterprises’ investment attractiveness.

The investment climate is found to involve a set of 
factors (institutional, economic, social) characterizing 
investment process at the different levels of its imple-
mentation (micro-, meso- and macro-levels).

Thus, generalizing scientists’ opinions we consider it 
appropriate to improve the classification of factors that 
have an influence upon the formation and development 
of favourable investment attractiveness of Ukrainian en-
terprises; and to systematize them according to such fea-
tures: content – institutional, economic, social; the level 
of influence – micro-level, meso-level, macro-level; the 
general character of influence – institutional, economic, 
social; the definition of environment – political-legal 
environment, economic environment, social environ-
ment; the nature of influence – material, non-material; 
the term of influence – short-term, long-term.

The assessment methods of enterprises’ investment 
attractiveness may be considered in the terms of five ba-
sic approaches. The first approach is based on the identi-
fication of the main fundamental factor that determines 
the enterprise’s investment attractiveness uniquely. The 
dynamics of revenue and profit, the image of investee 
may be considered as such a factor. The second ap-
proach is based on considering a set of factors that are 
approximately equal according to their influence upon 
the investment attractiveness of economic systems. The 
third approach is connected with the analysis of a wide 
range of factors on the first stage; however, on second 
stage the enterprise’s investment attractiveness is con-
sidered as an aggregated indicator characterized by two 
features: investment potential and investment risk. The 
fifth approach is based on qualimetric estimates that are 
the combination of factor analysis and expert assess-
ment methods.

Conclusions. Thus, the study and analysis of the 
aggregation of interacting factors and indicators of in-
vestment attractiveness assessment will enable to ana-
lyze the state of enterprises’ investment attractiveness in 
Ukraine that will maximize the social-economic impact 
of economics functioning in Ukraine in general.
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Постановка проблеми. Прибуток як економічна 
категорія є головною рушійною силою ринкової еко-
номіки, що забезпечує інтереси держави, власників, 
підприємців і персонал підприємства, є не тільки 
стимулом господарської діяльності підприємств, але 
й основним джерелом розвитку їхньої діяльності. В 
умовах ринкової економіки роль прибутку у госпо-
дарському процесі безперервно зростає. Тому одним 
із актуальних завдань сучасності є ефективне управ-
ління формуванням прибутку на підприємстві. Ця 
задача може бути реалізована, якщо підприємство 
вивчає попит на ринку, має чітку цінову політику, за-
стосовує ефективні методи планування, обліку, ана-
лізу, контролю і управління обсягами виробництва, 
якістю продукції і витратами.

Знання основних механізмів формування 
прибутку є базою для розробки дієвих методів 
управління підприємства та рекомендацій щодо 
підвищення ефективності формування, розподі-
лу прибутку та його максимізації.

УДК 658.14
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Анотація. У статті досліджено один з ме-
тодів управління прибутком – «CVР-аналіз». 
Визначено особливості та основні проблеми 
використання цього методу в практичній діяль-
ності. Запропоновано удосконалений підхід CVР-
аналізу, а саме використовувати управлінський 
підхід до розподілу витрат як альтернативу 
традиційному.

Ключові слова: прибуток, аналіз, прогнозування, моделювання, планування.
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Аннотация. В статье рассмотрен один из 
методов управления прибылью – «CVР-анализ». 
Определены особенности и основные проблемы 
использования данного метода в практической 
деятельности. Предложен усовершенствован-
ный подход CVР-анализа, а именно использо-
вать управленческий подход к распределению 
расходов как альтернативу традиционному.

Аналіз останніх досліджень та публіка-
цій. Питання фінансового менеджменту, а саме 
управління фінансовими результатами підпри-
ємства, досить широко дискутуються в літерату-
рі, тому з окремих проблем можна спиратись на 
авторитетну думку відомих вітчизняних і зару-
біжних вчених-економістів, таких як: В. І. Бірман, 
І. О. Бланк, О. І. Барановський, А. Я. Кузнецова, 
А. А. Пересада, Г. М. Підлісецький, М. І. Савлук, 
Т.  С.  Смовженко, О. Ю. Стариков, та ін. Однак 
більшість наукових досліджень присвячено за-
гальному механізму діяльності підприємства, 
розробленню теоретичних основ, а невирішені 
питання щодо адаптації їх до практичного засто-
сування потребують подальшого вивчення.

Мета статті. Дослідити метод управління 
прибутком – «CVР-аналіз». Визначити особли-
вості та основні проблеми використання цього 
методу в практичній діяльності. Обґрунтувати 
удосконалений підхід CVР-аналізу, а саме вико-
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ристання управлінського підходу до розподілу 
витрат як альтернативу традиційному.

Обґрунтування отриманих наукових ре-
зультатів. Як відомо, на фінансовий результат 
підприємства мають вплив ряд факторів, серед 
основних з яких можна виокремити: витрати, 
ціну, обсяг і структуру реалізованої продукції 
[5, с. 235]. Простим і точним засобом визначен-
ня взаємозв’язку і взаємозалежності між цими 
факторами є методика аналізу співвідношень 
«витрати – обсяг – прибуток» (або CVP-aналіз; 
«Cost  – Volume – Profit»). Цей вид аналізу вва-
жається одним із найбільш ефективних засобів 
планування і прогнозування діяльності підпри-
ємства. Він дозволяє [2, с. 123]:

- оптимізувати пропорції між змінними і 
постійними витратами;

- оптимізувати пропорції між ціною і обся-
гами реалізації продукції;

- мінімізувати підприємницький ризик;
- оцінювати та прогнозувати фінансові ре-

зультати; 
- виявляти резерви та забезпечувати достат-

ній запас фінансової стійкості;
- обгрунтувати рекомендації по покращен-

ню роботи підприємства.
Аналіз «CVP» на практиці досить часто нази-

вають аналізам точки беззбитковості. Під точкою 
беззбитковості розуміють таку виручку і такий 
обсяг виробництва, що забезпечує покриття усіх 
витрат підприємства і отримання нульового при-
бутку. Точку беззбитковості в літературі також 
називають «критичною» [3], або «рівноваги» [1], 
або «мертвою» [3], або «поріг рентабельності» 
(ВЕР – «break-even point») [7].

Для розрахунку точки беззбитковості викорис-
товують три методи: графічний, рівняння і маржи-
нального доходу. Обов’язкова умова для всіх мето-
дів – поділ витрат на змінні і умовно-постійні. Як 
відомо, постійні витрати не залежать від обсягу 
виробництва, а змінні – змінюються із зростанням 
(зниженням) обсягу випуску і продажу.

Графічний метод пердбачає побудову графіка 
«витрати – обсяг – прибуток». (рис. 1, 2). Точка 
беззбитковості на графіку – це точка перетину 
прямих, побудованих за значеннями валової ви-
ручки і сукупних витрат. У точці беззбитковості 
отримана підприємством виручка дорівнює його 
сукупним витратам, при цьому прибуток дорів-
нює нуль. Виручка, що відповідає точці беззбитко-
вості є граничною виручкою. Обсяг виробництва 
(продажу) у точці беззбитковості є граничним 
обсягом виробництва (продажу). Якщо підпри-

ємство продає продукції менше граничного обся-
гу продажу, то воно зазнає збитків (зона збитку), 
якщо більше – має прибуток (зона прибутку). 

Модель «точки беззбитковості» (рис. 1) харак-
терна для короткострокового періоду, протягом 
якого розмір постійних витрат і рівень цін на 
продукцію сталі. В довгостроковому періоді умо-
ви операційної діяльності підприємства дещо 
змінюються [2, с. 56]: із зростанням обсягу реа-
лізації продукції періодично зростають постійні 
витрати (збільшується число машин і устатку-
вання, що використовується, ростуть аморти-
заційні відрахування і т. д.), змінюється ціна на 
продукцію. Характерно веде себе виручка від ре-
алізації: із зростанням обсягів реалізації спочат-
ку відбувається ріст виручки, з певного моменту 
насичення ринку темпи росту виручки зменшу-
ються. Всі ці зміни впливають на формування 
прибутку і трансформацію моделі «точки без-
збитковості» в довгостроковому періоді (рис. 3).

У довгостроковому періоді точка беззбитко-
вості постійно змінює своє значення і відповід-
но можна визначити декілька етапів змін (рис. 3). 
Кожний етап діяльності в довгостроковому пе-
ріоді – це початок і закінчення цієї діяльності в 
короткостроковому періоді. Закінчення певного 
етапу позначається новими змінами. Відповідно 
довгостроковий період діяльності підприємства 
можна розкласти на низку короткострокових, 
що дозволяє використовувати для розрахунків 
формування різних видів прибутку, алгоритми, 
характерні для короткострокового періоду.

Для визначення точки беззбитковості у між-
народній практиці досить часто застосовують 
метод рівнянь [2; 3; 7]. Згідно з цим методом для 
визначення точки беззбитковості формули ма-
ють вигляд:

                                                                                  (1)

де 
ТБ – точка беззбитковості в натуральному ви-

мірі; 
ПВ – постійні витрати;
Цод – ціна одиниці виробу;

 – середні змінні витрати.

або                                                                            (2)

де
ТБ – точка беззбитковості в грошовому вимірі;
ВР – виручка від реалізації;
ЗВ – змінні витрати
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Рис. 1. Модель точки беззбитковості

Рис. 2. Модель точки беззбитковості: залежність відносних показників

Рис. 3. Модель «точки беззбитковості» в довгостроковому періоді
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Різновидом методу рівнянь є метод маржи-
нального доходу, при якому точка беззбитковості 
визначається за формулою: 

                                                                                 (3)

де 
ТБ – точка беззбитковості в грошовому вимірі;
ПВсоб – питома вага постійних витрат в собі-

вартості продукції;
МДвир – частка маржинального доходу у виручці.

                  МД = ВР – ЗВ = ПВ + П                    (4)

де П – прибуток від реалізації.
Маржинальний доход – це різниця між вируч-

кою підприємства від реалізації продукції (робіт, 
послуг) і сумою змінних витрат, тобто це сума 
постійних витрат і прибутку підприємства.

Слід зазначити, що на зміни обсягів виробни-
цтва і реалізації продукції, її собівартість і при-
буток має вплив велике число факторів. Ці фак-
тори іноді діють в протилежних напрямках. Отже, 
зв’язок «обсяг виробництва – виручка від реаліза-
ції – собівартість – прибуток» в практичній фінан-
сово-господарській діяльності не абсолютний.

Відомий французький вчений Б. Коласс [4, 
с. 225] стверджує: «гіпотези, що присутні в аналізі 
моделі CVP, значно обмежують інтерес до нього». 
Він вказує на умови моделі: підприємство повинно 
продавати тільки один продукт (або декілька в по-
стійних пропорціях); підприємство не робить запа-
сів; ціна продажу не залежить від проданої кількос-
ті; чіткий розподіл затрат на постійні і змінні тощо.

Особливі труднощі при застосуванні цього 
методу виникають під час розподілу постійних 
витрат в умовах випуску декількох продуктів. 
Традиційно постійні витрати розподіляють за 
видами продукції пропорційно обсягам реалі-
зації. Тим же передбачається, що продукти, які 
краще продаються, покривають більше постій-
них витрат. Такий підхід не дозволяє об’єктивно 
оцінити необхідний вклад окремих видів продук-
ції в загальний результат. (табл. 1, 2).

За даними таблиці 1 можна визначити без-
збитковий обсяг реалізації загалом по підпри-
ємству, який складе 9190 гривень в місяць (3675/
(9565 – 5740)*9565). Маємо фактичний обсяг 
продажу (9565 гривень у місяць), який переви-
щує точку беззбитковості на 375 грн (9565 – 9190) 
і дозволяє мати рентабельну діяльність.

Таблиця 1
Основні показники виробництва та реалізації продукції

ПОКАЗНИКИ
ПРОДУКЦІЯ

РАЗОМ
№ 1 № 2 № 3

1. Обсяг реалізації, грн. за місяць 5400 1 855 2 310 9565
2. Змінні витрати на весь обсяг реалізації, грн за 
місяць

3240 1050 1450 5740

3. Постійні витрати, грн за місяць 3675 3675
4. Прибуток, грн за місяць 150

Таблиця 2
Розрахунок точки беззбитковості (традиційний метод)

ПОКАЗНИКИ
ПРОДУКЦІЯ

№ 1 № 2 № 3
1. Фактичний обсяг реалізації, од. за місяць 54 35 35
2. Ціна одиниці продукції, грн 100 53 66
3. Обсяг реалізації, грн за місяць 5400 1 855 2 310
4. Змінні середні витрати грн за місяць 60 30 41,43
5. Постійні витрати, грн за місяць 3675
6. Питома вага обсягу реалізації кожного виду продукції в 
загальній виручці, %

56,46 19,39 24,15

7. Розподіл постійних витрат за видами продукції пропорційно 
обсягам реалізації 
(3675 грн*п.6/100 %)

2074,75 712,72 887,53

8. Точка беззбитковості, од. 51 31 36
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Порівняння отриманих даних (табл. 2) міні-
мально допустимих обсягів продажу з фактични-
ми окремо за видами продукції, дозволяє ствер-
джувати те, що всі види продукції забезпечили 
покриття своїх витрат, але прибуток принесла 
лише продукція № 1 і № 2. Фактичний обсяг реа-
лізації продукції № 3 склав 35 одиниць, а її точка 
беззбитковості має 36 одиниць. Тому виробни-
цтво даної продукції має збитковий результат.

Альтернативою традиційного підходу є управ-
лінський підхід до розподілу витрат, що певною 
мірою знімає обмеження першого. Він передба-
чає два етапи розподілу:

1. Спочатку визначається частина постій-
них витрат, які точно можна виокремити і зара-
хувати на конкретний вид продукції;

2. Решта витрат, що важко визначити, роз-
поділяється пропорційно обсягам реалізації 
(традиційним методом).

За умови більш точного розподілу постійних 
витрат точка беззбитковості окремих видів про-
дукції змінилася. Отримані результати свідчать, 
що свої витрати повністю покрила і забезпечила 
прибуток продукція № 1 і № 2, а фактичний об-
сяг реалізації продукції № 3 не досягає точки без-
збитковості. 

Водночас, як традиційний аналіз говорить, 
що все добре і кожний вид продукції продається 
в достатньому обсязі, щоб покрити свої витрати, 
реальна картина дещо гірша і саме управлінський 
підхід до розподілу постійних витрат в СVР-
аналізі дозволяє мати більш об’єктивну оцінку 
(табл. 4).

На нашу думку, управлінській підхід перед-
бачає більш точний розподіл постійних витрат 
в умовах випуску декількох видів продукції і до-
зволяє визначати реальну величину порогу рен-
табельності окремих видів продукції.

При застосуванні цього методу досить ши-
роко керуються критерієм, який передбачає, що 
успішну роботу підприємства можна констату-
вати, якщо його поріг рентабельності низький, 
а погіршення фінансового стану підприємства, 
якщо відбувається ріст порогу рентабельності. 
Це дійсно так, але лише у випадку коли не змі-
нюються масштаби підприємства. А коли обсяг 
продажу росте (розширюється і росте підпри-
ємство), обов’язково відбувається і збільшення 
постійних витрат. Так, зі збільшенням обсягів 
виробництва зростуть витрати на ремонт і об-
слуговування обладнання. Розширення вироб-
ництва призведе до появи орендної плати за нові 

Таблиця 3
Розрахунок точки беззбитковості (управлінський підхід)

ПОКАЗНИКИ
ПРОДУКЦІЯ

№1 №2 №3
1. Фактичний обсяг продажу, од./місяць 54 35 35
2. Ціна одиниці продукції, грн/од. 100 53 66
3. Обсяг реалізації, грн/місяць 5400 1 855 2 310
4. Змінні середні витрати грн/од. 60 30 41,43
5. Постійні витрати (лізингові платежі), грн/місяць - 350 -
6. Постійні витрати (орендні платежі), грн/місяць 560 - -
7. Постійні витрати, грн/місяць 2765
8. Питома вага обсягу реалізації кожного виду 
продукції в загальній виручці, %

56,46 19,39 24,15

9. Розподіл постійних витрат за видами продукції 
пропорційно обсягам реалізації(2765 грн.*п.8)

1561 536,23 667,76

10. Точка беззбитковості, од.                                  =53                                   =38                             =27

Таблиця 4
Точка беззбитковості продукції за різними методами

ПОКАЗНИКИ
ПРОДУКЦІЯ

№1 №2 №3
1. Фактичний обсяг реалізації, од. за місяць 54 35 35
2. Точка беззбитковості, од. (традиційний підхід) 51 31 36
3. Точка беззбитковості, од. (управлінський підхід) 53 38 27
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приміщення, залучення додаткового персоналу 
(його оплату праці), росту витрат на рекламу і 
просування товарів. 

Отже, при збільшенні розмірів підприємства 
значення порогу рентабельності зростає, що не 
можна оцінювати в даному випадку негативно. 

На різних етапах роботи підприємства поріг 
рентабельності різний, а незначні зміни виручки 
від реалізації визивають суттєві зміни прибутку. 
В зв’язку з цим, ми вважаємо, що для успішної 
роботи підприємства, потрібно регулярно про-
водити аналіз порогу рентабельності і плануван-
ня прибутку. При цьому доцільно виконувати 
декілька етапів:

- розрахунок мінімально допустимого обся-
гу продаж – порогу рентабельності – в цілому по 
підприємству і за кожним видом продукції;

- розрахунок запасу фінансової стійкості. 
Це дозволяє оцінити наскільки реальний продаж 
перевищує мінімальний допустимий рівень. Ріст 
запасу стійкості свідчить про покращення фі-
нансового стану підприємства, зниження – про 
необхідність коректування (зниження витрат, 
збільшення ціни реалізації, зміни пропорцій між 
продажем окремих товарів);

- визначення стабільності прибутку до 
змін обсягів продажу (розрахунок операційно-
го левериджу);

- планування обсягів продажу.
Хоча для вітчизняних підприємств CVP-aналіз 

ще не є офіційно рекомендованим, і у зв’язку з 
цим поки що не досить широко використовуєть-
ся, він має значні переваги в процесі управління 

результатами підприємства. Аналітичні можли-
вості цього методу дозволяють цілеспрямовано 
управляти, знаходити оптимальне співвідношен-
ня між постійними і змінними витратами, ціною 
та обсягами виробництва продукції, ефективно 
прогнозувати та планувати прибуток підприєм-
ства. Все це дає можливості підприємству в умо-
вах реального ринкового господарювання збіль-
шувати потенціал формування прибутку.

Висновки. Для проведення CVP-aналізу ви-
користовують три методи: графічний, рівняння 
і маржинального доходу. Обов’язкова умова для 
всіх методів – поділ витрат на змінні і умовно-
постійні. У цьому випадку, особливі трудно-
щі, що обмежують застосування такого методу, 
пов’язані саме з розподілом постійних витрат в 
умовах випуску декількох видів продукції. 

На нашу думку, управлінський підхід до роз-
поділу постійних витрат в СVР-аналізі, забезпе-
чує більш об’єктивну оцінку результатів діяль-
ності підприємства і дає можливість ефективно 
планувати, прогнозувати і управляти витратами 
та результатами. Але слід зауважити, що про-
блема більш точного розподілу постійних витрат 
дещо ускладнює розрахунки. Тому при роботі з 
фактичними і плановими даними необхідно по-
стійно балансувати між точністю і доцільністю 
отримуваної інформації, пам’ятаючи про вар-
тість цих робіт. Саме ці умови приводять до різ-
ної ефективності від використання моделі «СVР-
аналіз» на кожному окремому підприємстві. До-
речним в цьому випадку є використання ЕОМ.
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Aim of the article. To investigate the method of 
management an income – «CVР-analysis». To define 
features and basic problems of the use of this meth-
od in practical activity. To ground the improved ap-
proach of CVР-analysis, namely the use of the ad-
ministrative going near allocation of charges as an 
alternative traditional.

Justification of scientific results. As known, on 
the financial result of enterprise the row of factors 
among basic it is possible to distinguish from that 
has an influence: charges, price, volume and struc-
ture of the realized products. The simple and exact 
means of determination of intercommunication and 
interdependence between these factors is methodol-
ogy of analysis of correlations of «expense – volume 
– income» (or CVP-analysis; «Cost – Volume – Prof- (or CVP-analysis; «Cost – Volume – Prof-(or CVP-analysis; «Cost – Volume – Prof-
it»). This type of analysis is considered to one of the 
most effective facilities of planning and prognostica-
tion of activity of enterprise. He allows:

- to optimize proportions between variables 
and permanent charges;

- to optimize proportions between a price and 
volumes of realization of products;

- to minimize an enterprise risk;
- to estimate and forecast financial results;
- to find out backlogs and provide the sufficient 

supply of financial firmness;
- to ground recommendations on the improve-

ment of work of enterprise.
Analysis of «CVP» in practice often enough name 

to the analyses of break-even point. Under a break-

Statement of the problem. An income, as an 
economic category, is the main motive body of mar-
ket economy, provides interests of the state, owners, 
businessmen and personnel of enterprise, comes for-
ward not only the stimulus of economic activity of 
enterprises but also basic source of development of 
their activity. In the conditions of market economy 
the role of income in an economic process grows 
continuously. Therefore one of actual tasks of con-
temporaneity is an effective management forming of 
income on an enterprise. This task can be realized, 
if an enterprise studies demand at the market, has 
clear price politics, applies the methods of planning, 
account, analysis, control and management produc-
tion volumes, quality of products and expenses.

Knowledge of basic mechanisms of forming of in-
come is a base for development of effective methods 
of management of enterprise and recommending the 
increase of forming efficiency, distributions arrived 
her maximizations.

Analysis of the last researches. Questions of fi-
nancial management, namely managements widely 
enough discussed the financial results of enterprise 
in literature, therefore on separate problems it is 
possible to lean against authoritative opinion of the 
known home and foreign scientists-economists. 
However swingeing majority of scientific researches 
devoted general mechanism of activity of enterprise, 
to development of theoretical bases, and open ques-
tion of adaptation of them to practical application 
require a further study.

CVP-ANALYSIS AS A FINANCIAL RESULTS MANAGEMENT TOOL
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Summary. The article deals with the method 
of managing profit – «CVR analysis». The features 
and main problems of using this method in practice 
have been pointed out. An improved approach of 
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CVR analysis, namely the use of the management 
approach to cost sharing as an alternative to 
traditional, one has been offered.
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even point understand such profit yield and such 
production that provides coverage of all charges of 
enterprise and receipt of a zero income volume. A 
break-even point in literature is also named «criti-
cal», or «equilibrium», or «dead», or «threshold of 
profitability» (ВЕР – «break – even point»).

For a calculation break-even points use three 
methods: graphic, equalization and margin profit. 
An obligatory condition for all methods is dividing of 
charges into variables and conditionally-permanent. 
As known, permanent charges do not depend on a 
production volume, and variables – change with the 
increase (by a decline) of volume of output and sale.

Graphic method provides for construction of 
chart of «expense – volume – income».

For determination of break-even point in inter-
national practice often enough apply the method of 
equalizations. According to this method for deter-
mination of break-even point there are formulas.

A margin profit is a difference between the profit 
yield of enterprise from realization of products (works, 
services) and sum of variable charges, id est it is a sum 
of permanent charges and income of enterprise.

It should be noted that the large number of fac-
tors has an influence on the changes of production 
and realization of products volumes, her prime price 
and income. These factors sometimes operate in 
opposite directions. Thus connection a production 
«volume is a profit yield from realization is a prime 
price – an income» in practical financially-economic 
activity far is not absolute.

The special difficulties at application of this 
method arise up at allocation of permanent charges 
in the conditions of producing of a few foods. Tra-
ditionally permanent charges distribute after the 
types of products proportionally to the volumes of 
realization. It is envisaged the same, that foods that 
are for sale better cover more permanent charges. 
Such approach does not allow objectively to esti-
mate the necessary contribution of separate types 
of products to the general result.

The alternative of traditional approach is the ad-
ministrative going near allocation of charges, that in 
a certain measure takes off limitation first. He envis-

ages two stages of distribution:
1. Part of permanent charges that exactly can be 

distinguished and take on the concrete type of prod-
ucts is determined at first;

2. Other charges, that it is difficult to define, are pro-
rated volumes of realization (by a traditional method).

To our opinion, administrative approach envis-
ages more exact allocation of permanent charges in 
the conditions of producing of a few types of prod-
ucts and allows to determine the real size of thresh-
old of profitability of separate types of products.

Thus, at the jumboizing of enterprise of value of 
threshold of profitability grows, that it is impossible 
to estimate in this case negatively.

On the different stages of work of enterprise the 
threshold of profitability is different, and the insig-
nificant changes of profit yield from realization cause 
the substantial changes of income. In this connec-
tion, we consider that for successful work of enter-
prise, it is needed regularly to conduct the analysis 
of threshold of profitability and planning of income.

Conclusions. For realization of CVP-analysis 
use three methods: graphic, equalization and mar-
gin profit. An obligatory condition for all methods is 
dividing of charges into variables and conditionally-
permanent. In this case, special difficulties that limit 
application of this method related exactly to alloca-
tion of permanent charges in the conditions of pro-
ducing of a few types of products.

To our opinion, administrative going near al-
location of permanent charges in СVР-analysis, 
provides more objective estimation of results of 
activity of enterprise and gives an opportunity 
effectively to plan, to forecast and manage charg-
es and results. But it is necessary to notice that 
problem of more exact allocation of permanent 
charges something complicates calculations. 
Therefore during work with fact and planned 
sheets it is necessary constantly to balance be-
tween exactness and expediency of the got in-
formation, remembering about the cost of these 
works. Exactly these terms result in different ef-
ficiency from the use of model «СVР-analysis» 
on every separate enterprise.
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Постановка проблеми. Концепція розвитку 
соціально-демографічного потенціалу (СДП) 
сьогодні набуває актуальних ознак за потреби 
формування нової парадигми людського розви-
тку з чіткими (недеформованими, непідставо-
вими) орієнтирами на гуманістичну ідею та по-
шуком шляхів збереження (відновлення) серед-
овища життєдіяльності для наступних поколінь. 
Під впливом таких викликів новий науковий 
напрям потенційної регіоналістики посилюється 
більш комплексним вивченням проблем розви-
тку суспільства через дослідження категорії СДП 
(ідея потенційної регіоналістики сформульована 
в працях С. Пасєки, виходячи з теоретичних на-
працювань вчених Львівської наукової школи [1; 
2]). Ця категорія дозволяє різновекторно підійти 
до проблем розвитку регіону з висвітленням пи-
тань демографічного, економічного, культурно-
го, духовного і соціального характеру.

Аналіз останніх досліджень та публікацій. 
Збагачення економічної думки концепцією роз-
витку СДП в цілісному змістовному наповненні 
сьогодні здійснюють вчені Інституту регіональ-
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Анотація. У статті здійснено науково-те-
оретичне обґрунтування впливу розвитку со-
ціально-демографічного потенціалу регіону 
на його економічне зростання. Виокремлено 
концептуальні положення розвитку соціально-
демографічних потенційних характеристик 
населення, що за результатами своєї діяльнос-
ті здатне здійснювати потужні детермінації 
стану регіональної економічної системи. Ак-
центовано увагу на винятковість розвитку мо-
ральності суспільства, а також ефективізацію 
використання ресурсу часу як важливих потен-
ційних складових соціально-демографічного по-
тенціалу регіону.

Аннотация. В статье осуществлено научно-
теоретическое обоснование влияния развития 
социально-демографического потенциала региона 
на его экономический рост. Выделены концепту-
альные положения развития социально-демогра-
фических потенциальных характеристик населе-
ния, которое по результатам своей деятельности 
способно осуществлять мощные детерминации 
состояния региональной экономической системы. 
Обращено внимание на исключительность раз-
вития нравственности общества, а также ефек-
тивизацию использования ресурса времени как 
важных потенциальных составляющих социально-
демографического потенциала региона.
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них досліджень НАН України (м. Львів). Теоре-
тико-методологічне обґрунтування пріорите-
тів розвитку СДП у регіональному вимірі здій-
снено на основі напрацювань таких видатних 
українських вчених, як С.  Вовканич, С.  Злупко, 
М. Долішній, А. Колот, В. Куценко, В. Мікловда, 
О. Новікова, С. Пирожков, М. Пітюлич, У. Садо-
ва, М. Семикіна, Л. Семів, М. Чумаченко, Л. Ша-
ульська, Л. Шевчук та інших. В їх працях висвіт-
лено важливі проблеми соціального характеру з 
концептуальним баченням їх рішення, зокрема 
що стосується освітнього, інтелектуального, ме-
дико-біологічного, врешті трудового потенціалу, 
який нині є надзвичайно популярним предметом 
досліджень. Водночас, теоретичним базисом цієї 
статті слугують положення теорій регіональної 
економіки, серед яких теорії розміщення, регіо-
нального розвитку, переміщення, концепції де-
мографічного потенціалу (зокрема закон Рейлі) 
та інші. Теорії, що відображають регіональний 
розвиток, утворюють систему знань під назвою 
регіоналістика [3, с.  10–14]. Одним з її осново-
положників вважають А.  Вебера, який здійснив 
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перелом у теорії розміщення, прагнучи створити 
«вічну» або чисту таку теорію. 

Важливі теоретичні здобутки представників 
теорії економічного зростання (зокрема Й. Шум-
петера, М.  Туган-Барановського, модель цикліч-
ного економічного розвитку (зокрема теорія 
довгих хвиль Н.  Кондратьєва), кейнсіанська та 
неокейнсіанська моделі економічного зростання 
А. Гаррода, Є. Домара, Н. Кальдора, Дж. Робінзо-
на, неокласична модель економічного зростання 
Р.  Солоу та інші) слугували основою виявлення 
сфери впливу розвитку складових СДП на еко-
номічну систему регіону з наслідковістю спричи-
нення економічного зростання1.

Мета статті – науково-теоретичне обґрунту-
вання концептуальних напрямів розвитку СДП 
у контексті його детермінації економічного зрос-
тання регіону.

Обґрунтування отриманих наукових ре-
зультатів. Вивчення СДП як досить складної ка-
тегорії (його носієм виступає все населення регі-
ону незалежно від вікових, професійних та інших 
характеристик, коли, наприклад, трудовий по-
тенціал в основному формує економічно активне 
населення [4, с. 52]) за комплексним підходом є 
дещо обмеженим. Що ж стосується виокремлен-
ня з-поміж наукових шкіл і течій економічної 
теорії концепції СДП регіону, то таких цілісних 
обґрунтувань у вітчизняній науці не виявлено. 
Водночас, СДП слід досліджувати як важливу 
детермінанту стану і перспективних змін регі-
ональної економіки. По суті він охоплює сферу 
досліджень соціально-економічних (позадемо-
графічних) детермінант перебігу демографічних 
процесів у регіоні (формування і зміну репродук-
тивних установок), вивчення системи цінностей 
мешканців території щодо потреби мати дітей, 
вивчення впливу демографічних змінних на по-
задемографічні характеристики (соціальний ста-
тус сім’ї, успішне просування по службі тощо), 
застосування методів демографічного аналізу 
для вивчення соціальних процесів у регіоні (для 
прикладу, методики побудови статистичних «та-
блиць доживання» з метою аналізу тривалості 
перебування групи в певному освітньому, про-
фесійному статусі тощо) [5, с. 152].

Власне недостатнє висвітлення концепту-
альних проявів СДП та його впливів на регі-
ональну економіку обумовлює актуальність 
цього дослідження. 

Найперше дискусійним питанням постає 
співвідношення концепції розвитку СДП регіону 
з положеннями економічної теорії. Поглиблення 
соціальних орієнтирів сучасної економічної на-
уки є більш ніж очевидним. За таких умов вини-
кає потреба теоретико-методологічного обґрун-
тування детермінації соціально-демографічними 
характеристиками населення ринкових механіз-
мів та системи економічних відносин. Відповідно 
з’ясування таких впливів дозволить сформувати 
концептуальні напрями розвитку СДП регіону 
з метою стимулювання його економічного зрос-
тання та подолання недоліків ринку.

Перш ніж виявити такі детермінації та напря-
ми розвитку потенційних соціально-демографіч-
них характеристик населення, уточнимо автор-
ське розуміння категорії СДП регіону. СДП розу-
міємо як наявність та запас ресурсів населення, 
що здатні до самовідтворення, відзначаються 
мінливістю та, при ефективному використанні 
яких, забезпечується досягнення поставлених ці-
лей соціодемографічного й економічного розви-
тку регіону, де таке населення постійно проживає 
та здійснює свою діяльність. Обмежений підхід 
вивчення цієї категорії є кількісним, проте у кон-
кретних середовищних умовах він трансформу-
ється у кваліметричний вимір з домінуванням 
якісних характеристик населення. 

Компонентну структуру СДП на особистісно-
му рівні формують здоров’я, мораль, активність, 
інтелект, організованість, освіта, професіоналізм 
та ресурси робочого часу [6, с.  407; 7]. На рівні 
систем вищого порядку, зокрема й регіону, такі 
складові акумулюються в демографічну, медико-
біологічну, екогомологічну, економічну, кваліфі-
каційну, соціально-культурну, психологічну, ор-
ганізаційно-управлінську і темпологічну потен-
ційні характеристики населення [8]. Саме в роз-
різі згаданих складових слід простежувати детер-
мінації розвитком СДП економічного зростання 
регіону як наслідкового відображення впливу на 
регіональну економічну систему. 

Розвиток СДП відображає специфічність 
його фазного становлення та є наслідковим 
відносно формування і використання потен-
ційних складових. По суті розвиток СДП відо-
бражає його станові переходи у прогресивному 
чи регресивному напрямках, що призводить до 
зміни внутрікомпонентних взаємозв’язків та, 
як наслідок, реагування чутливих щодо нього 

  1Виокремлення категорії «економічна система» підкреслює визначення регіону за системним підходом, який формують поселенська, соціальна (зо-
крема соціальна інфраструктура), економічна (зокрема регіональний ринок праці), освітня, інноваційна та управлінська (регіональна політика) під-
системи, які поєднані специфічними комунікаційними зв’язками (інформаційними потоками).
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явищ і процесів різного просторового виміру. 
Очевидно, що найбільш чутливими до законо-
мірностей розвитку СДП регіону будуть явища 
і процеси, які формуються та проявляються на 
регіональному рівні.

Таким чином, розвиток СДП нерозривно 
пов’язаний із трансформаціями його компо-
нентної структури, яка може проявлятись:

1) у позитивному аспекті – як оптимізація 
пропорцій між потенційними складовими СДП 
із метою його стимулюючої детермінації еконо-
мічного зростання регіону;

2) у негативному аспекті – як диспропорції 
між тенденційними особливостями розвитку 
окремих складових СДП, наслідком чого є пору-
шення умов збалансованого розвитку регіону;

3) у стагнаційному аспекті – як усталеність 
взаємозв’язків між складовими СДП, що у ви-
падку негативних для економічного зростання 
регіону пропорцій веде до формування інститу-
ціональних пасток, а за умов гармонійних взає-
мозалежностей дозволяє підвищувати ефектив-
ність ринкових механізмів.

Виявлення таких трансформацій, що передує 
з’ясуванню детермінації розвитком СДП еконо-
мічного зростання регіону, потребує глибинно-
го аналізу його структури. Такий аналіз можна 

здійснювати за різними підходами залежно від 
розуміння структури в загальному сенсі. Зокре-
ма, структуру СДП можна окреслювати із пози-
цій хорологічності, темпологічності, функціо-
нальності й ізометричності (згідно з висновками 
У. Садової [5]). У блоці функціональної структу-
ри слід висвітлювати трансформаційний її під-
вид, що дає змогу виявити станові положення в 
компонентній структурі СДП регіону, які зміню-
ються внаслідок впливу:

- інноваційних процесів, що є здебільшого сві-
домо регульованими, цільово спрямованими, регла-
ментованими на найвищому законодавчому рівні;

- інерційних закономірностей, які обумов-
лені екзогенними впливами, зокрема з боку сис-
тем вищого порядку;

- реформаторських концептуальних змін, 
що ведуть до «ламання» існуючих взаємозв’язків 
та виникнення нового системоформуючого ядра.

Методичний підхід до аналізу трансформацій 
у структурі СДП регіону, що відображає харак-
тер його розвитку, охоплює визначені у табл.  1 
етапи.

Розуміючи теоретичну сутність трансформацій 
у компонентній структурі СДП, з’ясуємо, якими 
повинні бути концептуальні напрями розвитку со-
ціально-демографічних характеристик населення 

Таблиця 1
Етапність дослідження трансформацій у структурі СДП регіону як передумов його розвитку

№ 
з/п Назва етапу Базова обмеженість дослідження Можливі додаткові зрізи 

дослідження
1 2 3 4

1
Обґрунтування необхідності 
аналізу трансформацій у 
структурі СДП регіону

Формулювання ключових положень на 
користь необхідності такого аналізу та його 
прикладної значущості

Визначення зацікавлених суб’єктів 
у використанні результатів такого 
аналізу

2 Формулювання гіпотези 
дослідження

Конкретизація можливих причин та 
наслідків трансформацій у структурі СДП

Формування управлінського 
інструментарію впливу на СДП через 
коригування дії екзо- та ендогенних 
факторів як причин трансформацій

3 Побудова концептуальної моделі 
станового переходу СДП регіону

Визначення загальних теоретичних засад 
трансформацій у структурі СДП

Визначення різних варіантів 
трансформацій у структурі СДП 
залежно від причинності станових 
переходів

4
Конкретизація компонентної 
структури СДП регіону та 
індикаторів, що її характеризують

Визначення потенційних складових 
та індикаторів, які відображають їх 
зміни, виходячи з теоретичного базису 
дослідження

Виокремлення нових потенційних 
складових у силу модернізаційних 
процесів та загальноцивілізаційного 
прогресу (наприклад, інноваційності, 
креативності тощо)

5 Формування інформаційного 
забезпечення дослідження

Підбір даних офіційної статистики, у 
тому числі в регіональному зрізі, що 
характеризують потенційні складові

Проведення комплексного 
соціологічного дослідження з 
метою розширення інформаційного 
забезпечення

6
Розробка методичного ходу 
визначення трансформацій у 
структурі СДП регіону

Формування економіко-математичних 
та статистичних підходів визначення 
трансформацій у структурі СДП регіону в 
різні часові періоди 

Адаптація методичного ходу 
визначення трансформацій у 
структурі СДП регіону до інших 
територіальних вимірів (для 
прикладу, держави)
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7

Проведення розрахунків 
щодо виявлення структурних 
пропорцій СДП у різні часові 
періоди

Безпосередні розрахунки згідно 
методичного ходу (інтегрального, 
часткового індексів) з узагальненням 
результатів у різні часові періоди та 
виявленням міжкомпонентних пропорцій 
(деформацій)

Моделювання трансформаційної 
структури згідно визначених 
тенденцій на наступні періоди

8
Співставлення розрахункових 
результатів з процесами 
інституціонального середовища 

З’ясування основних причин 
міжкомпонентних деформацій залежно від 
оцінки тенденцій в інституціональному 
середовищі розвитку СДП

Моделювання детермінацій 
попередніми станами 
інституціонального середовища 
розвитку СДП на поточний та 
наступні періоди

9
Формулювання рекомендацій з 
оптимізації трансформаційної 
структури СДП регіону

Визначення пріоритетних методів, 
способів долання виявлених негативних 
(міжкомпонентних диспропорцій) та 
посилення (подовження) позитивних 
тенденцій

Конкретизація ресурсного 
забезпечення управлінських 
рішень стосовно оптимізації 
трансформаційної структури СДП 
регіону

Джерело: складено автором

в контексті забезпечення стимулюючих впливів на 
економічне зростання регіону.  Загальновідомо, що 
економічне зростання (і згідно з неокласичною та 
посткейнсіанською моделями) детермінується вза-
ємодією ключових факторів виробництва, з-поміж 
котрих вирізняється трудовий потенціал (у розу-
мінні трудової теорії вартості – трудові ресурси). 
Тому, виходячи із завдань нашого дослідження, 
основні детермінації розвитком СДП економічно-
го зростання будуть формуватись на тлі викорис-
тання потенційних характеристик населення ре-
гіону без обмежень особами лише працездатного 
віку. Це важливо в силу розширення (подовження) 
трудової діяльності сучасної людини, її нових мож-
ливостей у реалізації особистісних здібностей з ви-
користанням інформаційних технологій, проявом 
творчості й креативної ідейності та впливом на ді-
яльність інших осіб, що прямо відображається на 
економічних індикаторах розвитку регіону.

Виходячи з положень теорії регіональної еко-
номіки, на рис.  1 відображено основні сфери 
впливу на регіональну економічну систему з на-
слідковістю економічного зростання з боку по-
тенційних соціально-демографічних характерис-
тик населення регіону. Розуміння таких сфер дає 
змогу виокремити концептуальні напрями роз-
витку СДП цілісно чи з пріоритетністю окремих 
складових, виходячи з економічної ситуації в ре-
гіоні. При цьому важливо не допускати спрямо-
ваності на забезпечення постійного економічного 
зростання, але й враховувати просторовий чин-
ник із забезпеченням конвергентних процесів ре-
гіонального розвитку і балансуванням інтересів 
різних соціальних верств населення. 

За нинішніх умов загальноцивілізаційного 
поступу в структурі СДП усе більшої ваги на-
бувають кваліфікаційні, психологічні та тем-

продовження таблиці 1

пологічні характеристики населення. Пріори-
тетність перших для економічного зростання 
регіону не викликає жодних сумнівів, адже 
відображає якісний бік діяльності людини з 
проявами фаховості, високого професіоналіз-
му та схильностей до інноваційної активності. 
З-поміж психологічних характеристик актуа-
лізуються риси моральності, що в сучасному 
суспільстві часто проявляються у спотвореній 
формі із фактичним приховуванням істинних 
поведінкових мотивів. У результаті все більшої 
«поваги» набувають такі психологічні характе-
ристики людини та її поведінки, як здатність 
досягати цілей, стресостійкість, наполегли-
вість, витривалість та ін. Натомість руйнують-
ся усталені схильності гармонійного розвитку 
особистості, здатної реалізовуватись не лише 
в професійній сфері, але й комбінувати творчу, 
суспільну й сімейну кар’єри.

Вкрай загрозливими постають тенденції, що 
сьогодні особливо чітко простежуються в роз-
винених країнах, щодо руйнування традицій-
ного типу інституту сім’ї, який зокрема уста-
лений на теренах слов’янських держав, у тому 
числі України. Узаконення різних видів шлю-
бів, деформація підходів виховання дітей тощо 
прямо руйнує потенціал такого суспільства до 
подальшого розвитку. На тлі високого рівня за-
доволеності матеріальних потреб такі процеси 
ведуть до морального, а надалі і до повного за-
непаду суспільства. Тому серед концептуальних 
напрямів розвитку СДП регіону питання збере-
ження цінності сім’ї за її традиційним підходом 
з українськими традиціями виховання, побуто-
вого укладу, ведення особистого господарства 
повинно займати пріоритетне місце в націо-
нальній інформаційній політиці. 
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Висновки. У підсумку слід уточнити ключо-
ві положення концепції розвитку СДП регіону, 
яка має цілком обґрунтоване право фігурува-
ти з-поміж економічних теорій з акцентом на 
виняткову роль у забезпеченні економічного 
зростання визначеної території (регіону):

1. СДП регіону – це динамічна комплексна 
категорія. Її цілісний розвиток дозволить здій-
снювати цілеспрямований вплив на важливі 
сфери суспільного, у тому числі економічного, 
життя населення регіону.

2. Розвиток СДП регіону повинен здійсню-
ватись з урахуванням внутрікомпонентних про-
порцій із недопущенням надмірних темпових 
випереджень одними потенційними складовими 

відносно інших. Підвищене прагнення покра-
щення кваліфікаційних й економічних харак-
теристик може слугувати наслідком «розриву» 
суспільства й руйнації усталених моральних 
цінностей.

3. Розвиток СДП регіону повинен вра-
ховувати загальнодержавні процеси та здій-
снюватись виключно згідно задекларованих 
національних орієнтирів з недопущенням по-
дальших міжтериторіальних дивергенцій за 
показниками економічного зростання. Саме на 
національному рівні повинні бути чітко декла-
ровані концептуальні напрями розвитку СДП 
із забезпеченням його стимулюючого впливу 
на економічне зростання, тобто забезпечення 
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Медико-біологічні 
характеристики 

Екогомологічні 
характеристики 

Економічні 
характеристики 

Кваліфікаційні 
характеристики 

Соціально-культурні 
характеристики 

Психологічні 
характеристики 

Організаційно-
управлінські 

характеристики 

Темпологічні 
характеристики 

Пропозиція праці в кількісному аспекті із подальшою 
наслідковістю формування конкурентного середовища та 
мотивації покращення якісних характеристик населення 

Пропозиція праці в якісному аспекті з відображенням 
ефективності використання потенцій у продуктивній 
життєдіяльності (трудовій, суспільній, сімейній, творчій кар’єрі) 

Вторинна зайнятість через ведення особистого селянського 
господарства, волонтерство, громадську діяльність, 
пропагандистську активність, особистий приклад тощо  

Визначення обсягів випуску продукції (надання послуг) через 
рівень економічної активності населення, його купівельна 
спроможність за результатами трудової діяльності  

Ефективізація виробництва через інтелектуалізацію, 
інноватизацію людської діяльності (зокрема трудової) 

Традиції продуктивної (результативної) життєдіяльності, забезпечення 
благоустрою житла, ведення особистого господарства, сімейний (родинний) 
уклад з формуванням системи зв’язків в економічній діяльності  

Визначення обсягів інноваційної діяльності, її якісних 
характеристик, моральність в економічній діяльності (у тому 
числі перевага над матеріальними зисками) 

Підприємницькі схильності, громадська, політична активність, 
ініціювання (здійснення) важливих модернізаційних процесів 

Підвищення продуктивної діяльності людини (зокрема 
трудової) через ефективне використання ресурсу часу, більш 
всебічних розвиток особистості-носія СДП 

Рис. 1. Зв’язок розвитку СДП та регіональної економічної системи
Джерело: складено автором
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трансформації соціально-демографічних ха-
рактеристик населення (здоров’я, моралі, ак-
тивності, організованості, освіти, інтелекту, ре-
сурсів робочого часу) через продуктивну діяль-
ність (трудову, громадську, суспільну, сімейну) 
у підвищені економічні результати.

4. У контексті детермінації розвитком СДП 
економічного зростання згідно з сучасними ви-
кликами, насамперед, слід акцентувати увагу на 
підвищення продуктивних характеристик люд-
ської життєдіяльності. За таких умов сучасна 
ринкова система повинна ґрунтуватись на ство-
ренні сприятливих середовищ них умов для ви-
користання здібностей людини та їх розвитку, 
що б знаходило своє відображення у результатах 
відповідної діяльності. 

5. Забезпечення економічного зростання ре-
гіонів можливе при продуктивній, інноваційній 
діяльності людини, що базована на розвиненій 
системі соціальних взаємодій з виключним до-
триманням моральних цінностей (доброзичли-
вості, орієнтації на еталонні стандарти поведін-
ки, рівності, справедливості, чесності, обов’язку, 
цінності життя і здоров’я людини тощо) та збе-
реження у суспільстві сформованої інституціо-
нальної основи сім’ї, родини, нації.

У випадку упущення таких важливих соці-
альних питань на тлі гострих кризових явищ та 
виключності в державному управлінні фінансо-
вих питань, стратегічні перспективи успішного 
розвитку Української Держави є недосяжними.
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Stating of the problem. The concept of socio-
demographic potential (SDP) now becomes relevant 
in case of need of the formation of a new paradigm of 
human development with clear (unstrained) marks 
focused on the humanistic idea and finding ways 
to save (restore) the living environment for future 
generations. Under the influence of these challenges 
new scientific approach of potential regionalistics 
increases with the help of more comprehensive study 
of the problems of society’s development through 
research of the SDP category. This category allows 
varied approach to the problems of the region 
highlighting the demographic, economic, cultural, 
spiritual and social issues.

Purpose of the article – scientific and theoretical 
basis of conceptual directions of the development of 
SDP in the context of its determination of economic 
growth in the region.

Ground of scientific results. Studying of SDP 
as a very complex category (its carrier serves the 
entire population of the region, regardless the 
age, professional and other characteristics, for 
example, when working potential mainly forms the 
economically active population in a comprehensive 
approach) is somewhat limited. Concerning the 
severance of concepts among scientific schools 
and trends of economic theory of SDP region, 
these holistic studies in science were not found. 
Meanwhile, the SDP should be investigated as an 
important determinant of the present situation 
and prospective changes of the regional economy. 
Essentially it covers the area of socio-economic 
researches (out of demographic) determinants of 
the flow of demographic processes in the region 
(the formation and change of reproductive units), 

CONCEPTUAL DIRECTIONS OF THE DEVELOPMENT 
OF SOCIO-DEMOGRAPHIC POTENTIAL OF THE REGION

Maryana M. BIL
Candidate Public Administration, researcher of the department of social and human development in the region 
of the Institute of Regional Researches of the National Academy of Science of Ukraine

Summary. The scientific and theoretical basis of 
the influence of socio- demographic potential of the 
region on its economic growth was performed in the 
article. It was highlighted conceptual development of 
the social and demographic potential characteristics 
of the population due to the results of their activities 

Key words: socio-demographic potential, employment potential, conceptual model of development.

which can realize powerful determination of the state 
of regional economic system. The attention was paid 
to the exclusiveness of the development of social mo-
rality, as well as to the effectiveness of time resource 
usage as important potential components of the so-
cio-demographic potential of the region.

the study of inhabitants’ values of their need to have 
children on the special territory, to study the affect 
of demographic variables on out of demographic 
characteristics (social status of the family, successful 
career, etc.), the use of demographic analysis for the 
study of social processes in the region (for example, 
methods of making statistic «table of survival» with 
the aim of analysis of length of stay in a group of 
educational, professional status, etc.).

Actually insufficient coverage of conceptual 
manifestation of SDP and its impact on regional 
economy makes the relevance of this study.

Development of SDP reflects the specificity of 
its phase formation and is relative concerning the 
formation and use of potential constituents. In fact, 
the development of the SDP reflects its stages of 
transition in the progressive or regressive direction 
leading to the change of interconnection and, as 
a result, sensitive response to its phenomena and 
processes of different spatial dimension. Obviously, 
the most sensitive to the regularities of the 
development of SDP of the region are phenomena 
and processes formed and manifested at regional 
level.

Thus, the development of SDP is indissolubly 
linked to the transformation of its component 
structure that can occur:

1) in a positive aspect – as optimization of the 
proportions between potential components of SDP 
with the aim of its stimulating determination of 
economic growth in the region;

2) in the negative sense – as the disparity 
between the biased characteristics of the individual 
components of the SDP resulting the breaking of 
sustainable development in the region;
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3) in terms of stagnation – as sustainability of 
relationships between SDP components, in case of 
negative economic growth for the region proportions 
leads to the formation of institutional traps, and in 
terms of harmonious interdependence can improve 
the efficiency of market mechanisms.

Under present conditions of general civilizational 
progress in the structure of SDP qualification, 
psychological and tempological characteristics of 
the population become more and more important. 
The priority of the first characteristics of economic 
growth in the region is not in doubt, because it 
reflects qualitative aspects of human manifestations 
of competence, professionalism and inclination 
to innovative activities. Among the psychological 
characteristics such traits of morality are actualized 
which in modern society are often observed in 
distorted form with actual concealment of their 
true behavioral reasons. As a result, more and more 
«respect» take such psychological characteristics of a 
man and his behavior as the ability to achieve goals, 
stress tolerance, perseverance, endurance, etc. Instead, 
it is broken tendencies of harmonious development 
of a personality which can realize oneself not only in 
professional life but also in combining creative, social 
and family careers.

An alarming trend facing today can be seen 
especially in developed countries concerning the 
destruction of the traditional type of the family, which 
is particularly well-established on the territory of the 
Slavic countries, including Ukraine. Legalization 

of different types of marriages, deformation of 
approaches of children upbringing, etc. destroys 
the potential of the society to further development. 
At high level of satisfaction of material needs such 
processes lead to moral and later to complete collapse 
of the society. Therefore, among the conceptual 
directions of the development of SDP of the region 
the question of saving family values with its national 
approach of the Ukrainian traditions of education, 
household structure, keeping a farm should take 
priority in national information policy.

Conclusion. The result should clarify key 
provisions of the concept of the development of 
SDP of the region which has a well-grounded right 
to appear among economic theories focusing on the 
exclusive role in the economic growth of a particular 
area (region).

Development of SDP of the region should take 
into account national processes and be implemented 
in accordance with the declared national guidelines 
to prevent further inter-territorial divergences in 
terms of economic growth. At the very national level 
it should be clearly declared conceptual directions 
of the development of SDP with the provision 
of its stimulating affect on economic growth, 
i.e. the transformation of socio-demographic 
characteristics of the population (health, morality, 
activities, organization, education, intelligence, 
time resources) through productive activities 
(employment, community, social, family) into 
higher economic results.
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Постановка проблеми. Формування високо-
конкурентної економіки регіонів вимагає фор-
мування конкурентоспроможної робочої сили 
та ефективних соціально-трудових відносин. Це 
пов’язано з тим, що в ринкових умовах найсуттє-
віші перетворення відбуваються, насамперед, у 
соціально-трудовій сфері, зокрема в оплаті праці.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Різні аспекти проблеми оплати праці як факто-
ру сталого соціально-економічного розвитку ре-
гіону досліджено вітчизняними і зарубіжними 
вченими. Серед вчених України і країн СНД слід 
відзначити таких як О.  Амоша, Л.  Балабанова, 
С. Бандур, Д. Богиня, М. Волгін, Б. Генкін, В. Да- Бандур, Д. Богиня, М. Волгін, Б. Генкін, В. Да-Бандур, Д. Богиня, М. Волгін, Б. Генкін, В. Да- Богиня, М. Волгін, Б. Генкін, В. Да-Богиня, М. Волгін, Б. Генкін, В. Да- Да-Да-
нюк, В. Гриньова, О. Грішнова, А. Доронін, Є. Ка- Грішнова, А. Доронін, Є. Ка-Грішнова, А. Доронін, Є. Ка- Доронін, Є. Ка-Доронін, Є. Ка- Є. Ка-Є. Ка- Ка-Ка-
чан, А. Колот, Т. Костишина, І. Кравченко, О. Кру- А. Колот, Т. Костишина, І. Кравченко, О. Кру-А. Колот, Т. Костишина, І. Кравченко, О. Кру- Колот, Т. Костишина, І. Кравченко, О. Кру-Колот, Т. Костишина, І. Кравченко, О. Кру- Костишина, І. Кравченко, О. Кру-Костишина, І. Кравченко, О. Кру- Кравченко, О. Кру-Кравченко, О. Кру- Кру-Кру-
шельницька, С.  Лебедєва, Е.  Лібанова, Л.  Лісо-  Лебедєва, Е.  Лібанова, Л.  Лісо-Лебедєва, Е.  Лібанова, Л.  Лісо-  Лібанова, Л.  Лісо-Лібанова, Л.  Лісо-  Лісо-Лісо-
гор, Н.  Лук’янченко, Д.  Мельничук,  О.  Новікова, 
Ю.  Одегов, І.  Петрова, Г.  Слєзінгер, Ф. Хміль, 
М. Чумаченко, та інші. Водночас, у працях сучас- Чумаченко, та інші. Водночас, у працях сучас-Чумаченко, та інші. Водночас, у працях сучас-
них вчених та фахівців не завжди приділяється 
достатня увага проблемам оплати праці в контек-
сті соціально-економічного розвитку регіонів.

Метою статті є визначити сучасні проблеми 
в оплаті праці та розробити пропозиції щодо її 
удосконалення.

Обґрунтування отриманих наукових ре-
зультатів. Формування оплати праці в умовах 
трансформаційних змін в економіці України по-
винно бути основою для:
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аспекти в оплаті праці, які впливають на 
економічний розвиток регіону. Запропоно-
вано напрями удосконалення оплати праці в 
контексті соціально-економічного розвитку 
регіону.

Аннотация. В статье определены основные 
аспекты в оплате труда, которые влияют на 
экономическое развитие региона. Предложе-
ны направления усовершенствования оплаты 
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- підвищення платоспроможного попиту 
населення на товари і послуги як чинника, який 
сприятиме підвищенню рівня життя, економіч-
ному зростанню виробництва, соціально-еконо-
мічному розвитку регіонів;

- створення ефективних мотивів і стимулів 
до праці, підвищення її якості і продуктивності;

- створення умов для формування конку-
рентоспроможного персоналу;

- створення умов для реформування соці-
альної сфери регіонів як засобу зменшення дер-
жавних витрат і потенційного джерела інвести-
цій у реальний сектор економіки [2, с. 152].

Важливим аспектом використання робочої 
сили є оплата її праці. Згідно з даними Державної 
служби статистики України середньомісячна но-
мінальна заробітна плата штатного працівника у 
2011 році порівняно з 2010 роком збільшилась на 
17,6 % і становила 2633 грн.

Продовжує спостерігатися міжгалузева дифе-
ренціація в рівнях оплати праці. Найбільш опла-
чуваними в країні у 2011 році були працівники 
авіаційного транспорту та фінансових установ, 
у яких розмір заробітної плати у 2–3 рази пере-
вищив середній по економіці. Водночас, рівень 
оплати праці у закладах охорони здоров’я зали-
шається майже на третину нижчим за середній 
показник по економіці, в освіті – на 21 % менше. 
У цілому по країні 6 % освітян і працівників охо-
рони здоров’я отримують заробітну плату на рівні 
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прожиткового мінімуму для працездатної особи.
Також спостерігається тенденція зменшення 

кількості працівників, оплата праці яких зна-
ходиться у межах мінімальної заробітної пла-
ти, встановленої законодавством. Серед 9,9 млн 
працівників, яким оплачено 50 % і більше робо-
чого часу, встановленого на грудень 2011 року, 
0,6 млн осіб (5,6 %) мали нарахування у межах 
мінімальної заробітної плати.

Розподіл працівників із розмірами заробітної 
плати свідчить про відсутність залежності заробіт-
ної плати від професійно-кваліфікаційного рівня 
працівників як у сфері послуг, так і виробництва.

Індекс реальної заробітної плати у середньо-
му за 2011 рік порівняно з 2010 роком становив 
108,7 %, а впродовж року – 111,0 %.

Упродовж 2011 року зберігалася тенден-
ція щодо зменшення обсягу заборгованості 
з виплати заробітної плати, яка намітилась у 
2010 році. Загальна сума заборгованості на 1 
січня 2012 року досягла 977,4 млн грн, що на 
третину менше, ніж на початок 2010 року. Об-

Таблиця 1
Динаміка середньої заробітної плати за видами економічної діяльності за 2009–2011 рр.

Види економічної діяльності 2009 2010 2011

Співвідношення 
2011 р. до 

середньої по 
Україні

Ранжування за рівнем 
заробітної плати:

Ранжування за 
співвідношен-

ням 2011 р. 
до середньої
 по Україні

2009 2010 2011

Усього по Україні 1906 2239 2633 х х х х х
Промисловість 2117 2580 3120 118,5 3 3 3 2

Будівництво 1511 1754 2251 85,5 6 6 5 5
Торгівля 1565 1874 2339 88,8 5 5 4 4

Фінансова діяльність 4038 4601 5340 202,8 1 1 1 1
Державне управління 2513 2747 3053 116,0 2 2 2 3

Освіта 1611 1889 2081 79,0 4 4 6 6
Охорона здоров’я та надання 

соціальної допомоги
1307 1631 1778 67,5 7 7 7 7

сяг невиплаченої заробітної плати на 1 січня 
2012 року дорівнював 3 % фонду оплати праці 
попереднього місяця проти 4,3 % на початок 
2011 року.

Упродовж 2011 року сума невиплаченої заро-
бітної плати зменшилась майже у всіх регіонах 
України, найсуттєвіше – у м. Києві (на 41,8 млн 
грн), Харківській (на 37,8 млн грн) та Донецькій 
(на 33,2 млн грн) областях. У Закарпатській, Іва-
но-Франківській, Сумській та Херсонській об-
ластях зафіксовано збільшення суми боргу на 
1,2–29,7 %.

Найбільше зниження заборгованості зафік-
совано на економічно активних підприємствах 
промисловості (на 8,5 млн грн), будівництва (на 
61,8 млн грн), транспорту та зв’язку (на 24,3 млн 
грн), а також торгівлі, ремонту автомобілів, по-
бутових виробів та предметів особистого вжит-
ку (на 18, 0 млн грн) [1, с. 17–19].

Динаміка середньомісячної заробітної плати 
за видами економічної діяльності представлена 
у табл. 1.

Згідно з проведеним дослідженням спостеріга-
ється за обраними видами економічної діяльності 
упродовж 2009-2010 років однакові ранги за рівнем 
заробітної плати. зміни у 2011 році у бік зростан-
ня рангу простежуються в будівництві (5 проти 6), 
торгівлі (4 проти 5) та зниження в освіті (6 проти 4).

Ранжування за співвідношенням до серед-
ньої заробітної плати в України показало, що 
відповідно 1, 2, 3 позиції займають фінансова ді-
яльність, промисловість, державне управління, 
на останньому місці – освіта і охорона здоров’я 
та надання соціальної допомоги (рис. 1).

Важливим показником соціально-економіч-

ного розвитку регіонів є стан виплати заробітної 
плати працівникам (рис. 2).

Основними завданням удосконалення опла-
ти праці в контексті соціально-економічного 
розвитку регіонів мають бути:

- визначення заходів на державному та регі-
ональному рівнях, спрямованих на забезпечення 
зростання номінальної заробітної плати та форму-
вання джерел її подальшого підвищення;

- забезпечення стабільного зростання реальної 
заробітної плати базуючись на макроекономічній си-
туації та фінансово-економічному розвитку регіонів;

- удосконалення механізмів державного і ко-
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Рис. 1. Ранжування за співвідношенням заробітної плати у 2011 р. до середньої по Україні
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Statement of the problem. Formation of 
highly competitive economy of regions requires 
the formation of a competitive workforce and 
effective social and industrial relations. This 
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Summary. The article highlights the main 
aspects in remuneration of labor, affecting the 
economic development of the region. Directions 
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to improve remuneration of labor in the context 
of socio-economic development of the region are 
offered.

is due to the fact that in market conditions the 
most significant transformations occur especially 
in social and labor sphere, particularly in 
remuneration of labor. 

лективно-договірного регулювання оплати праці;
- відновлення функцій заробітної плати з 

наближення її рівня до реальної вартості робо-
чої сили на ринку праці;

- реалізація заходів щодо посилення захис-
ту прав працівників регіонів на своєчасне одер-
жання заробітної плати та зниження ризиків в 
оплаті праці [3, с. 150–152].

Формування концептуальних підходів до 
удосконалення оплати праці в контексті соці-
ально-економічного розвитку регіонів повинно 
базуватись на таких принципах:

- удосконалення оплати праці з урахуван-
ням результатів моніторингу галузевого та регі-
онального рівня оплати праці;

- поєднання системного й індивідуально-
го підходу в оплаті праці, що дозволить знизити 
суб’єктивізм в оцінці результатів праці та удоско-
налити індивідуалізацію в оплаті праці;

- відповідність цілей системи оплати праці і 
мотивації стратегічним цілям діяльності підпри-

ємства та соціально-економічного розвитку регіону;
- усунення де мотивуючих чинників: конфлік-

тності, внутрішнього дискомфорту, недосяжних 
цілей і завдань, відсутності необхідних ресурсів 
для виконання завдань, залежності оплати праці 
від індивідуального вкладу працівника;

- прозорість та зрозумілість системи оплати 
праці;

- справедливість в оплаті праці;
- своєчасність виплати винагороди;
- тотальність системи оплати праці, яка по-

єднує матеріальну і нематеріальну винагороду;
- надання повноважень підприємствам ре-

гіону і покладання на них контролю за дотри-
манням гендерної рівності.

Висновки. Таким чином, оплата праці, як стри-
жень соціально-трудових відносин, є ключовим 
показником у формуванні конкурентоспромож-
ності працівників. підприємства та сталого соці-
ально-економічного розвитку регіонів.
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The objective of the paper is to identify current 
problems in remuneration of labor and develop 
proposals for its improvement.

Justification of scientific results. Formation 
of remuneration of labor in the framework of 
transformational changes in the economy of Ukraine 
should be the basis for: increasing effective demand 
for goods and services as a factor that will increase 
the quality of life and economic growth of production, 
socio-economic development of regions; the creation 
of effective motives and incentives to work, improving 
of quality and performance labor, creating conditions 
for the formation of a competitive staff; creating 
conditions for reforming of social sphere of regions as 
a means to reduce state expenditures and a potential 
source of investment in the real sector of economy.

An important aspect of using the workforce is the 
payment for labor. According to the State Statistics 
Service of Ukraine data the average monthly salary of 
a staff member was increased by 17,6 % that was 2633 
UAH in 2011 compared to 2010.

The interdisciplinary differentiation in levels of 
remuneration of labor is being experienced. The 
professionals in aviation and financial institutions 
were the highest paid personal in the country in 2011 
and the amount of their salary was in 2-3 times higher 
than the average salary for the economy. At the same 
time, the level of remuneration of labor in health care is 
almost a third lower than the average for the economy, 
in education – 21 % less. Throughout the country, 6 
% of teachers and health workers receive wages at a 
minimum subsistence level for able-bodied persons.

The main objective of improving remuneration of 
labor in the context of socio-economic development 
should be: identifying measures at the national and 
regional levels directed to ensure nominal wage 
growth and the formation of sources of further 

improvement; providing sustainable growth in real 
wages based on the macroeconomic situation and 
financial regional economic development of regions; 
improving the mechanisms of state and collective 
bargaining regulation of remuneration of labor; 
recovering of the wages functions of approaching 
it to the real cost of labor in the labor market; 
implementing measures to enhance the protection of 
regional employees rights as to timely payment and 
risk reduction in remuneration of labor.

Formation of conceptual approaches to improve 
remuneration of labor in the context of socio-
economic development should be based on the 
following principles: improving remuneration of 
labor based on the results of monitoring of sectoral 
and regional remuneration level; the system and 
individual approach combining to remuneration 
that would reduce subjectivity in evaluation of 
work and improve the individualization of wages; 
agreement between system of remuneration 
objectives and motivation of the strategic objectives 
of the enterprise and socio-economic development 
of the region; removing of demotivating factors: 
conflict, internal discomfort, inaccessible goals and 
objectives, lack of resources required to perform 
the tasks, the individual remuneration depending 
on the employee contribution; transparency and 
clarity of the remuneration system, fairness in wages, 
timely payment of compensation; totality wages 
system combining tangible and intangible reward, 
authorizing businesses of the regions and laying 
them to monitor gender equality.

Conclusions. Thus, the remuneration of labor, 
as the core of social and industrial relations is a key 
indicator in forming of employees and enterprise 
competitiveness and sustainable socio-economic 
development.
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Постановка проблеми. В системі управління 
економікою регіону є значні перешкоди для здій-
снення ефективної модернізації, яка відповідає 
національним інтересам та пріоритетам регіо-
нального розвитку. Трансформаційні процеси в 
економіці України спричинили негативні тенден-
ції, які характеризуються нераціональним вико-
ристанням виробничого потенціалу, деградацією 
соціально-трудового потенціалу, погіршенням 
екологічної ситуації. Ефективне управління роз-
витком соціально-трудового потенціалу в умовах 
модернізації економіки регіону вимагає базуван-
ня на конкретних інституціональних важелях, 
які розподілені в розрізі державно-адміністра-
тивних, нормативно-правових, фінансово-кре-
дитних, податкових та соціально-психологічних. 
Головну небезпеку при цьому складають, так зва-
ні, інституціональні пастки. Вони зумовлюють 
безліч негативних явищ і гальмують інновацій-
ний розвиток соціально-трудового потенціалу. 
Це призводить до зростання тінізації економі-
ки, зниження частки доходів у валовому вну-
трішньому продукті, невиконання державних 
зобов’язань з перерозподілу матеріальних благ, 
заборгованість по заробітній платі, криміналі-
зації тощо. Активні впливи розвитку соціально-
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трудового потенціалу на модернізаційні процеси 
в економіці регіону вимагають застосування ре-
гуляторних підходів до їх коригування. У зв’язку 
з цим актуалізується необхідність формування 
механізму забезпечення розвитку соціально-тру-
дового потенціалу регіону, який за цілеспрямова-
ністю повинен передбачати ефективізацію впли-
ву соціально-трудових потенцій на інноваційний 
розвиток економіки регіону в цілому.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Ре-
зультати комплексного дослідженя різних про-
блем використання соціально-трудового потен-
ціалу представлені багатьма вченими. Зокрема 
тут варто відзначити напрацювання таких вче-
них, як О. Амоша, В. Антонюк, С. Бандур, О. Ваш-
ків, О. Грішнова, І. Іваненко, A. Колот, І. Левіна, 
Е. Лібанова, І. Моторна, В. Новіков, О. Новікова, 
В. Онікієнко, І. Петрова, С. Пирожков, О. Пищу-
ліна, У. Садова, Л. Семів, М. Семикіна, Л. Шауль-
ська та інших. Незважаючи на вагомість отри-
маних наукових результатів, недостатньо вивче-
ними в науковій літературі залишаються інсти-
туціональні важелі забезпечення інноваційності 
розвитку соціально-трудового потенціалу.

Метою статті є дослідження інституціональ-
ного середовища і визначення стратегічних на-
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прямів розвитку соціально-трудового потенціа-
лу регіону спрямованих на інноваційний розви-
ток економіки. 

У контексті досягнення мети було поставлено 
такі завдання:

- проаналізувати інституціональне серед-
овище і інституціональні важелі забезпечення 
інноваційності соціально-трудового потенціалу 
регіону; 

- окреслити нові стратегічні орієнтири Чер-
каської області на період до 2015 року, де ключову 
роль має відігравати розвиток соціально-трудо-
вого потенціалу на інноваційних засадах.

Обґрунтування отриманих наукових ре-
зультатів. Дослідження інституціональної осно-
ви розвитку соціально-трудового потенціалу ре-
гіону повинно передбачати полівекторний аналіз 
відповідних інститутів як важливих чинників 
та водночас чутливих індикаторів змін у компо-
нентній структурі соціально-трудового потенці-
алу з забезпеченням чітко скоординованої систе-
ми соціальних взаємодій. Забезпечення розвитку 
інноваційності соціально-трудового потенціалу 
регіону – надзвичайно складне завдання, вико-
нання якого можна досягти через консолідацію 
зусиль за різними вимірами управлінської діяль-
ності. Якщо конкретизувати інституціональні 
важелі забезпечення інноваційності соціально-
трудового потенціалу регіону, то тут інституці-
ональна площина зводиться до організаційної 
форми. Загалом інституціональні важелі можна 
розглядати двояко – як сукупність норм, прин-
ципів, стандартів, згідно з якими повинні взає-
модіяти між собою учасники соціально-трудових 
відносин, або як сформовані системні утворення 

з визначеною організаційною структурою, тобто 
управлінські суб’єкти стосовно розвитку соці-
ально-трудового потенціалу.

Інституціональні важелі можна розрізняти за 
різними класифікаційними підходами, зокрема 
в класичному розумінні прямої і непрямої дії, 
ринкових та неринкових. Визначення інститу-
ціональних важелів забезпечення інноваційнос-
ті соціально-трудового потенціалу регіону слід 
здійснювати більш ретельно, зважаючи на:

- складну структуру соціально-трудового 
потенціалу, що вимагає комплексного підходу в 
регулюванні;

- наявність численних структурних транс-
формацій у тенденціях розвитку різних потен-
ційних складових, що зокрема зумовлюються по-
тужним динамізмом інституціонального серед-
овища;

- посилені факторні впливи екзогенного ха-
рактеру на розвиток соціально-трудового потен-
ціалу з деструктивними проявами;

- необхідність забезпечення розвитку соці-
ально-трудового потенціалу на інноваційних за-
садах як потужного індикатора загального соці-
ально-економічного розвитку регіону та фактора 
сприяння його модернізації.

В. Полюга розподіляє інституціональні важелі 
на державно-адміністративні, нормативно-пра-
вові, фінансово-кредитні, податкові, соціаль-
но-психологічні [1, с.  6–7]. У табл. 1 зазначено 
складові згаданих важелів, які найбільш активно 
застосовують у нинішніх умовах для підтримки 
розвитку інноваційності соціально-трудового 
потенціалу регіону місцевими органами держав-
ної влади. 

Таблиця 1
Інституціональні важелі забезпечення інноваційності соціально-трудового потенціалу регіону

№ з/п Група важелів* Складові* Пріоритети застосування

1 Державно-
адміністративні 

Стратегічне  планування, підтримка зовнішніх 
зв’язків, наукові дослідження, охорона навколиш-
нього середовища, гарантування захисту та без-
пеки, контроль за дотриманням якісних вимог, 
кадрове забезпечення

Контроль за дотриманням якісних вимог щодо різ-
них стандартів суспільного життя, які сьогодні ма-
сово порушуються з одночасною низькою правовою 
культурою населення

2 Нормативно-правові Закони, стратегії, концепції, державні цільові про-
грами, постанови, укази тощо

Державне цільове програмування 
розвитку інноваційності із конкретизацією 
пріоритетів та ресурсного забезпечення

3 Фінансово-кредитні
Запровадження системи мікрокредитування, піль-
гове кредитування,  державне субсидіювання, лі-  державне субсидіювання, лі-державне субсидіювання, лі-
зинг, тренінги з фінансово-кредитних питань 

Пільгове кредитування тих суб’єктів 
підприємництва, які посилюють інноваційну 
складову в своїй діяльності

4 Податкові

Податкове регулювання, оптимізація структури 
податків; створення сприятливих умов для залу-
чення інвестицій; бюджетне фінансування про-
грам розвитку; надання податкових пільг 

Надання податкових пільг тим суб’єктам 
підприємництва, які посилюють інноваційну 
складову в своїй діяльності

5 Соціально-психологічні 
Ідеологічна (просвітницько-виховна робота), ін-
формаційно-довідкова діяльність, розробка імі-
джевої стратегії

Розробка іміджевої стратегії щодо формування 
інноваційного типу поведінки економічно 
активного населення

 Складено автором на основі джерела: [1, с. 6–7]
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Дослідження інституціональних важелів за-
безпечення інноваційності соціально-трудового 
потенціалу регіону має передбачати нерозривний 
зв’язок з тими інститутами, які володіють повно-
важеннями їх реалізації. Не слід обмежуватись 
лише органами державної влади, зокрема й регі-
онального рівня, адже інституційне середовище 
розвитку соціально-трудового потенціалу регіону 
формують усі інститути, що прямо чи опосередко-
вано детермінують його стан і перспективи змін. 

У системі інститутів розвитку соціально-тру-
дового потенціалу мають місце певні деструк-
тиви, наслідком яких є формування інституціо-
нальних пасток, під якими розуміємо ті норми, 
інститути й звичаї, які укорінились у соціально-
трудових відносинах, здійснюють на них у за-
гальному прояві суттєвий деструктивний вплив 
з виникненням значних втрат, й ухилення від 
яких за існуючих умов є неможливим. Серед пас-
ток, що нині особливо потужно деструктивують 
розвиток соціально-трудового потенціалу, варто 
звернути увагу на проблему дезінтелектуалізації 
економічно активного населення, що за останні 
роки поступово усталюється та «вкорінюється» 
у світоглядних засадах як допустима характерис-
тика трудової діяльності. Шляхи подолання зга-
даної пастки повинні фокусуватись та реалізува-
тись на регіональному рівні за такими базовими 
напрямами:

1) формування цінності, суспільної поваги 
до осіб, які здійснюють високоінтелектуальну 
працю, внаслідок чого престижність таких видів 
діяльності стимулюватиме до освоєння відповід-
них знань та навиків інших осіб;

2) цільової підтримки окремих високопро-
фесійних груп, які здійснюють ті види діяльності, 
що потребують достатнього рівня розвитку інте-
лектуального потенціалу; 

3) створення сприятливого середовища для 
неперервного підвищення інтелектуального рів-
ня молоді з метою забезпечення розвитку інно-
ваційності соціально-трудового потенціалу на 
довгострокову перспективу.

Потужною загрозою-деструктивним впли-
вом на соціально-трудовий потенціал регіону є 
деформація ціннісного сприйняття майбутніми 
поколіннями необхідності інтелектуального роз-
витку, що дуже тісно переплітається із ще однією 
інституціональною пасткою, яка деструктивує 
освітню складову в соціогуманітарному аспекті – 
знецінення рівня освіти через відсутність зв’язку 
з оплатою праці. Серед причин укорінення зга-
даної пастки варто відзначити: невідповідність 

освітньо-кваліфікаційної структури випускників 
потребам регіональних ринків праці; деформація 
структури витрат підприємств через вимушені 
неформальні платежі; необґрунтована сформо-
ваність безумовної престижності окремих про-
фесійних груп; низький рівень оплати праці з не-
відповідністю освітньо-кваліфікаційному рівню; 
відсутність гнучкої системи стимулювання за-
лежно від освітньо-кваліфікаційного рівня. 

Такий негативний стан справ супроводжуєть-
ся низькою правовою культурою населення, яка 
зокрема сьогодні дуже гостро проявляється і на 
регіональних споживчих ринках за умов масо-
вого виробництва та пропозиції низькоякісної 
продукції, зокрема продуктів харчування. Як на-
слідок, питання збалансованого харчування та 
розвиток потенції здоров’я стоїть під великим 
питанням і з погляду відтворення поколінь у 
більш тривалій перспективі та можливими збо-
ями у генетичному фонді.

Управління розвитком інноваційності соці-
ально-трудового потенціалу – складний дина-
мічний процес керованого впливу на потенційні 
складові в контексті визначених стратегічних орі-
єнтирів, зокрема забезпечення відповідного рів-
ня якості життя населення. При цьому має вра-
ховувалась необхідна фаза соціально-трудового 
потенціалу, адже досить часто вагомою методо-
логічною помилкою вітчизняних дослідників є 
ігнорування специфічних підходів управління 
потенціями в розрізі формування, використан-
ня, збереження чи розвитку. Позитивним при-
кладом тут є розподіл Д. Ядранського та Л. Міш-
ковець особливостей управління трудовим по-
тенціалом на рівні підприємства в розрізі фаз [2, 
с. 61]: формування – планування, освіта (первісне 
навчання), ознайомлення, адаптація, підготовка, 
введення в посаду; збереження – перепідготовка 
(підвищення кваліфікації), ротація, звільнення, 
перекваліфікація; використання – оцінка резуль-
татів (якості праці), матеріальна мотивація, роз-
становка персоналу, покарання, забезпечення 
умов праці, забезпечення трудового дисципліни. 
Аналогічно і на загальнодержавному, і на регіо-
нальному рівні повинна бути конкретизована 
цільова спрямованість інституціональних важе-
лів у розрізі можливих фаз соціально-трудового 
потенціалу – формування, використання, збере-
ження чи розвитку.

На рис. 1 представлено інституціональне се-
редовище забезпечення інноваційності соціаль-
но-трудового потенціалу регіону.

У нашому дослідженні – це розвиток, при-
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чому вагомий акцент здійснено на інноваційну 
складову.

На рис. 1 відображено загальну модель управ-
ління інноваційністю соціально-трудового по-
тенціалу, яка передбачає конкретизацію основно-
го інструментарію в розрізі важелів та методів у 
різних ієрархічних та функціональних площинах.

Особливої уваги тут вимагає виділення кон-
кретних структур із вказанням ієрархічного під-
порядкування та компетенцій щодо забезпечен-
ня інноваційності соціально-трудового потенці-
алу регіону.

При чому модель управління інноваційністю 
соціально-трудового потенціалу регіону в час-
тині участі держави не повинна обмежуватись 
місцевими органами державної влади. Власне 
інституційний мезовимір такого управління по-
винен передбачати активні взаємодії профільних 
структур облдержадміністрацій та підвідомчих 

їм органів, а також органів місцевого самовря-
дування з управлінськими інститутами інших 
ієрархічних рівнів, особливо що стосується ма-
кровиміру, адже розвиток соціально-трудового 
потенціалу – завдання національного масштабу, 
яке повинно здійснюватись у регіональному ви-
мірі в силу більшої ефективності управлінських 
рішень за таких умов.

Активні впливи розвитку соціально-трудо-
вого потенціалу на модернізаційні процеси в 
економіці регіону вимагають застосування регу-
ляторних підходів до їх коригування. У зв’язку 
з цим актуалізується необхідність управління 
розвитком інноваційності соціально-трудового 
потенціалу, що являє собою складний динаміч-
ний процес керованого впливу на потенційні 
складові в контексті визначених стратегічних 
орієнтирів, зокрема забезпечення відповідного 
рівня якості життя населення (рис. 1).

Рис. 1. Загальна модель управління інноваційністю соціально-трудового потенціалу регіону
Джерело: власна розробка автора

Завершення терміну дії Стратегії розвитку 
Черкаської області на період до 2015 року ви-
магає окреслення нових стратегічних орієнти-
рів, де ключову роль має відігравати розвиток 
соціально-трудового потенціалу на інновацій-
них засадах.

У зв’язку з цим у новій стратегії поряд із прі-
оритетами, які спрямовано на розвиток конкрет-
них видів економічної діяльності, важливо здій-
снити такі заходи:

- у демографічному аспекті: посилити стиму-
лювання народжуваності населення з подальшим 
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утримуванням позитивних тенденцій; здійсню-
вати протидію міграційному відтоку населення з 
метою недопущення надмірних втрат соціально-
трудового потенціалу – особливо економічно ак-
тивного населення сільських територій та носіїв 
високого інтелектуального потенціалу;

- в економічному аспекті: стимулювати зрос-
тання дохідності праці зайнятого населення че-
рез розвиток транспортного машинобудування – 
як ключової працемісткої галузі промисловості 
регіону, здатної забезпечити мультиплікативний 
ефект для утвердження малого і середнього біз-
несу, зростання самозайнятості; збільшувати 
обсяги внутрішнього інвестування капіталу в 
регіональну економіку з досягненням нею нор- економіку з досягненням нею нор-
мативних показників ВРП на душу населення;

- у соціальному аспекті: забезпечити роз-
виток об’єктів соціальної інфраструктури про-
порційно до показників стану розвитку соці-
ально-трудового потенціалу регіону, особливо 
що стосується демографічних характеристик; 
підвищувати якісну складову соціальних вза-
ємодій – через активізацію участі населення у 
різних формах соціального партнерства; сфор-
мувати інститут соціальної відповідальності, 
підвищувати моральність населення;

- в інтелектуальному аспекті: розгорнути 
рух за формування належної мережі забезпе-
чення неперервної освіти мешканців регіону; 
гуманізувати світоглядні погляди населення; 
стимулювати інноваційну активність молоді та 
осіб старшого віку, нагромаджувати інтелекту-
альну власність представників регіону тощо;

- у психофізіологічному аспекті: активізу-
вати пропаганду здорового способу життя на-
селення; активізовувати процеси формування 
інноваційного типу поведінки економічно ак-
тивного населення.

Одночасно постає необхідність розробки 
комплексного нормативно-правового докумен-
ту, який би регламентував стратегічні орієнтири 
розвитку соціально-трудового потенціалу регіо-
ну. Виходячи з таких міркувань, сформульовано 
проект Стратегії розвитку соціально-трудового 
потенціалу Черкаської області на період до 2025 
року, що регламентує пріоритетні стратегічні орі-
єнтири такого розвитку, виходячи з ресурсного 
потенціалу області та проблем, які сформувались 
у сфері соціально-трудових відносин і потребу-
ють негайного вирішення. Реалізація Стратегії 
повинна бути спрямована на подолання низки 
проблемних явищ і процесів, які утрудняють роз-
виток соціально-трудового потенціалу регіону та 

понижують ефективність використання наявних 
демографічних, економічних, інтелектуальних, 
соціальних та психофізіологічних потенцій еко-
номічно активного населення, що тут проживає 
чи постійно здійснює трудову діяльність.

Метою реалізації Стратегії є забезпечення роз-
витку соціально-трудового потенціалу регіону 
з посиленням його інноваційності, що створить 
нові можливості реалізації потенцій економіч-
но активного населення та в кінцевому підсумку 
призведе до підвищення якості його життя. Цілі 
реалізації Стратегії у контексті досягнення мети 
будуть такі:

1. Формування сприятливого середовища 
трудової, зокрема інноваційної, діяльності еко-
номічно активного населення, що б забезпечува-
ло розвиток інноваційності як потужного каталі-
затора соціально-економічного розвитку регіону 
в цілому.

2. Подолання дисбалансів у внутрікомпо-
нентній структурі соціально-трудового потенці-
алу регіону з недопущенням надмірного виперед-
ження зміни одних потенцій відносно інших, що 
в цілому призводить до структурних деформацій 
сфери соціально-трудових відносин.

3. Забезпечення розвиненої системи соці-
альних взаємодій у сфері соціально-трудових 
відносин, побудованих на засадах моральнос-
ті, що дозволить консолідувати продуктивні 
функції економічно активного населення із під-
вищенням результуючих показників трудової 
діяльності та подолати низку деформацій мен-
тального рівня зі сприйняттям девіантної пове-
дінки як допустимої норми.

Висновок. Кожна зі сформульованих цілей пе-
редбачає комплекс заходів, ефективна реалізація 
яких дасть змогу досягнути таких результатів, як: 
формування інноваційного типу поведінки еконо-
мічно активного населення, здатного продукувати 
та ефективно використання інноваційні ідеї та рі-
шення, що в цілому призведе до покращення умов 
життєдіяльності суспільства в регіоні та підвищен-
ня якості життя населення. Розвиток такого мента-
літету економічно активного населення дасть змогу 
будувати соціальні взаємодії на високоморальних 
засадах із активним обміном досвіду та, як наслі-
док, кращими результатами трудової, у тому числі 
інноваційної, діяльності; створення умов розвитку 
соціально-трудових потенцій економічно активно-
го населення, що дозволить носіям найвищого інте-
лектуального потенціалу повною мірою реалізува-
ти свої можливості, трансформуючи їх у відповідні 
економічні й соціальні результати. 
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Statement of the problem. In the manage-
ment of the economy of a region there are sig-
nificant impediments to effective upgrade that 
meets national interests and priorities of the 
regional development. Effective management of 
the development of social and labour potential 
in the modernization of the region’s economy 
demands specific institutional levers that in-
clude state-administrative, regulatory, financial, 
credit, tax and social-psychological ones. The 
main danger lies in so-called institutional traps. 
They cause many negative effects and hinder the 
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Summary. Institutional component of the inno-
vative development of social and labour potential 
of a region with the formation of mechanism of this 
development under the conditions of modernization 
changes in economy has been studied. The article 

presents the critical review of the legal provision of 
social and labour potential. Based on such conclu-
sions the recommendations concerning new strategic 
directions of Cherkasy region have been formulated.
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development of innovation social and labour 
potential. The need for mechanism formation 
to ensure the development of social and labour 
potential of the region is activated and it should 
provide the effective impact of social and labour 
potential in the innovative development of the 
regional economy as a whole.

Task definition. The aim of the article is to 
study the institutional environment and to de-
termine strategic directions of social and labour 
potential development of the region aimed at in-
novative economic development.
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Justification of scientific results. Research of 
the institutional framework of social and labour 
potential of the region should provide polyvector 
consideration of the relevant institutions as impor-
tant factors and sensitive indicators of changes in 
the component structure of social and labour po-
tential providing a well-coordinated system of so-
cial interactions. Fostering the development of in-
novative social and labour potential of the region 
is a complicated task that can be achieved through 
consolidation of efforts by different dimensions of 
management. If to specify the institutional levers of 
innovative social and labour potential of the region, 
then the institutional space is reduced to the orga-
nizational form. In general, institutional levers can 
be viewed in two ways – as a set of rules, principles, 
standards, according to which the members of in-
dustrial relations must interact, or as a formed sys-
temic unit with a defined organizational structure, i. 
e. management entities concerning the development 
of social and labour potential.

Consideration of the institutional levers of in-
novative social and labour potential of the region 
should provide inseparable links with those institu-
tions that are authorized to implement them. They 
should not be limited to governmental bodies, in-
cluding the regional level, because the institutional 
environment of social and labour potential of the re-
gion is formed by all institutions that determine its 
state and prospects of change directly or indirectly.

In the system of institutions of social and labour 
potential there are some destructives, the result of 
which is the formation of institutional traps, that refer 
to the norms, institutions and practices that are root-
ed in social and labour relations, have a destructive 
effect with significant losses and the evasion is im-
possible under existing conditions. Among the traps 
that destruct the development of social and labour 
potential, one should pay attention to the problem of 
desintellectualization of economically active popula-
tion that have gradually rooted in philosophical out-
look as a labour activity characteristic in recent years. 
Ways to overcome the above-mentioned traps should 
focus and be implemented on the regional level ac-
cording to the following basic directions:

1) formation of values, public respect to the 
persons engaged in the highly intellectual labour. As 
a result the prestige of the following activities will 
encourage the development of appropriate knowl-
edge and skills of others;

2) targeted support of specifi c highly-profes-targeted support of specific highly-profes-
sional groups engaged in the activities that require a 
sufficient level of intellectual capacity;

3) creation of favourable environment for 
long-life improvement of the intellectual level of the 
youth aimed at ensuring the development of innova-
tive social and labour potential.

Managing the development of innovative social 
and labour potential is a complex dynamic process 
of controlled influence on potential constituents in 
the context of defined strategic objectives, includ-
ing ensuring an appropriate level of quality of life. 
The necessary phase of social and labour potential 
should be taken into consideration, as ignoring spe-
cific management approaches to the management of 
potentials in terms of the formation, usage, preser-
vation or development is often a significant method-
ological problem of local researchers.

The expiration of Cherkasy Oblast Develop-
ment Strategy by 2015 requires defining new stra-
tegic guidelines, in which the development of so-
cial and labour potential according to innovative 
principles should play a key role. At the same time, 
there is a need to develop a comprehensive legal 
document to regulate strategic goals of social and 
labour potential of the region. Based on these con-
siderations, the author formulates the draft Strat-
egy of social and labour potential development of 
Cherkasy region by 2025, which regulates the pri-
ority strategic goals of such development, based on 
the resource potential of the region and the prob-
lems that have emerged in the field of industrial 
relations and need urgent attention.

The aim of the Strategy is to ensure the develop-
ment of social and labour potential of the region and 
reinforce its innovation that will create new possibili-
ties to potential economically active population and 
lead to improving the quality of life. The objectives of 
the Strategy to achieve the goal will be the following:

1. Th e creation of favourable labour environ-The creation of favourable labour environ-
ment, including innovative activity of economically 
active population, which would ensure the develop-
ment of innovation as a powerful catalyst for social 
and economic development of the region as a whole.

2. Overcoming imbalances in the component 
structure of social and labour potential of the re-
gion preventing excessive advance of some potential 
changes over others, which generally leads to struc-
tural deformation in the field of industrial relations.

3. The provision of the developed system of social 
interaction in social and labour relations, built on the 
principles of morality, which will enable to consolidate 
the productive function of the economically active 
population with an increase in labour activities results 
and to overcome a number of mental deformation per-
ceiving deviant behaviour as an acceptable norm.



118 ФІНАНСОВИЙ ПРОСТІР     № 1 (9) 2013

АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ РЕГІОНІВ

Conclusion. Each of the defined objectives 
provides a set of measures, the effective imple-
mentation of which will help to achieve such 
results as: the formation of an innovative type 
of behaviour of the economically active popula-
tion capable of producing and effective using of 
innovative ideas and solutions that will improve 
the overall state of the society in the region and 
enhance quality of life. The development of the 

mentality of the economically active popula-
tion will help to build social interaction on the 
high moral principles with an active exchange 
of experience and, consequently, better labour 
results, including innovative activity; to create 
conditions of social and labour potential of the 
economically active population, for it to fully re-
alize its potential with the appropriate economic 
and social outcomes.
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Постановка проблеми. Розвиток цивілізації 
показав, що визначальним виміром її розвитку 
був і є економічний, пізнанням якого була еко-
номічна теорія.

З початком ІІІ тисячоліття розвиток економі-
ки ставить такі завдання, вирішити які економіка 
може тільки в союзі з гуманітарними знаннями, 
зокрема з філософією. Ця співпраця включає в 
себе вирішення проблем методологічного на-
укового пізнання в економічній теорії, пробле-
ма наукового дослідження змін і модернізації у 
соціально-економічній сфері, людиномірності і 
соціальної відповідальності в економічній діяль-
ності, етичні дилеми економічної науки.

Подальший розвиток демократії вимагає ви-
вчення духовно-культурної, гуманітарної тема-
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Анотація. Статтю присвячено аналізу істо-
рії розвитку категорії «істина», неоднозначнос-
ті її оцінок та основних концепції істини. Їх ана-
ліз проводиться у контексті взаємодії, оскільки 
вони мають взаємодоповнюючий характер.

Показано, що проблема істини, шляхів її по-
шуку є провідною також і в економічній науці, 
що вимагає вивчення усіх напрямів, шкіл і течій 
економічної думки, а також їх раціональний син-
тез у цілісній економічній концепції. Особливого 
значення в економічній теорії набуває її оцінка з 
погляду добра і зла, справедливості і несправед-
ливості, людиномірності.

Висвітлено принципи історизму, конкрет-
ності, системності, об’єктивності, суперечнос-
ті, зростання складності економічних систем 
та наступності.

Аннотация. Статья посвящена анализу исто-
рии развития категории «истина», неоднозначно-
сти ее оценок и основных концепции истины. Их ана-
лиз проводится в контексте взаимодействия, по-
скольку они носят взаимодополняющий характер.

Показано, что проблема истины, путей ее поис-
ка является ведущей также и в экономической науке, 
требует изучения всех направлений, школ и тече-
ний экономической мысли, а также их рациональное 
синтез в целостной экономической концепции. Осо-
бое значение в экономической теории приобретает 
ее оценка с точки зрения добра и зла, справедливо-
сти и несправедливости, человекомерности.

Рассмотрены принципы историзма, конкрет-
ности, системности, объективности, противо-
речия, рост сложности экономических систем и 
преемственности.
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тики, яка зазнає істотної трансформації у новому 
світоглядному вимірі – економічному, а це зумов-
лює необхідність філософського антропологічно-
го людиноцентриського підходу, який базується 
на багатій вітчизняній та зарубіжній, особливо 
Європейській, гуманістичній спадщині.

Тому актуальним є питання співмірності фі-
лософської гносеологічної традиції з методоло-
гічними проблемами економічної теорії, люди-
номірності економічної діяльності, актуалізація 
прогностичної і гносеологічної функції, як філо-
софії так і економічної теорії.

У наш час вирішення вищезазначених про-
блем спирається на класичне поняття істини, 
сформоване Арістотелем, як відповідність думок, 
тверджень дійсності. Для Платона істина це збіг 
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речі з попередньою ідеєю, в християнсько-тео-
логічній інтерпретації – відповідність створе-
них речей наперед мислимій божественній ідеї, у 
кантівській філософії вона існує як трансценден-
тальна ідея.

Ці погляди в подальшому по-різному інтер-
претуються і мають свій подальший розвиток 
у філософії Гегеля, в марксизмі, в позитивізмі і 
прагматизмі, екзістенціалім (М. Гайдеггер, К. Яс-
перс, Е. Фромм, Й. В. Гете, Г. Зіммель) і феномено-
логії Е. Гуссерля.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
У сучасній соціальній філософії тема дослі-
дження філософських, насамперед етичних та 
гносеологічних, проблем бізнесу, економічної ді-ологічних, проблем бізнесу, економічної ді-
яльності розглядаються у працях В. А. Малахо-
ва, О. О. Кисельова, С. Б. Кримського, А. М. Єр-
моленка, Л.  О. Філіпович, З. І. Тимошенко, 
С. В. Шейко, В. А. Рижка, М. П. Іщенка, В. Ільїна, 
Г. Ф. Хоружого, З. Е. Скрипник, С. В. Пролєєва, 
С. В. Мочерного, В. Д. Базілевича, В. Г. Кременя, 
Ю. М. Осіпова, А. А. Герасимчука та ін.

Метою статті є дослідження феномену істини 
в гносеології економіки, бо всі економічні теорії 
представлялися їхніми авторами як істини. Гене-
зис категорії «істина», поняття економічної істи-
ни, методологія її отримання, вплив на економіч-
ну істину зовнішніх факторів, зокрема економіч-
ної ідеології є метою цього дослідження.

Обґрунтування отриманих наукових ре-
зультатів. Аналіз історичного розвитку філосо-
фії і методології науки відобража неоднознач-
ність оцінок категорії «істина», поставила питан-
ня необхідності аналізу її наукового пізнання. 
Істина – одна з головних категорій теорії пізнан-
ня й епістемології, що змінює свої визначення в 
різних контекстах. Переоцінка низки фундамен-
тальних понять, що відбувається сьогодні, перш 
за все таких, як відображення, суб’єкт, практика 
як критерій істини, дозволяє по-новому пробле-
матизувати категорію істини.

Серед основних концепцій істини особливо 
варті уваги такі: теорія кореспонденції, або від-
повідності знання реальності; теорія когеренції, 
або зв’язності, узгодження елементів знань, іс-
тинність на основі системності знань, його єд-
ності; прагматична теорія істини, що будується 
на визнанні методологічно-інструментального й 
етичного значення цієї категорії. Ті чи інші кон-
цепції повинні розглядатися у взаємодії, оскіль-
ки вони носять взаємодоповнюючий характер, 
по суті, не заперечуючи одна одну, а виражаючи 
різні аспекти дійсного знання. Кожна з них вар-

та конструктивної критики, але це не припускає 
ігнорування позитивних результатів цих теорій. 
Очевидно, що знання може бути співвіднесене 
з реальністю, повинне корелювати з іншим зна-
нням, оскільки воно системне і взаємозв’язане, 
а в системі висловів можуть бути співвіднесені 
пропозиції об’єктного і метамови (А. Тарський). 
Прагматичний підхід, у свою чергу, якщо його не 
спрощувати і не вульгаризувати, фіксує соціаль-
ну значущість, визнання суспільством, комуніка-
тивність істини. Відповідно, кожний з підходів 
пропонує свої критерії істинності, які при всій їх 
нерівноцінності повинні розглядатися в єдності 
і взаємодії, тобто в поєднанні емпіричних, на-
очно-практичних і поза емпіричних.

Перше класичне поняття істини сформулю-
вав ще Арістотель. Філософ вважав істинність не 
властивістю речей, а властивістю уявлень і думок. 
Він визначив її як відповідність думок, тверджень 
з дійсністю. В історії філософії це положення ви-
знавалося всіма матеріалістами, а найбільш роз-
виненим ученням, що сприймає арістотелівські 
ідеї як результативні, є марксистська, діалекти-
ко-матеріалістична концепція істини, створена 
на основі розуміння пізнання як відображення. 
Основні її ідеї полягають у тому, що істину розу-
міють тут як знання, яке відповідає дійсності. А 
характер і ступінь цієї відповідності змінюються в 
певних межах, уточнюється у зв’язку з прогресом 
науки і практики. Визнання об’єктивності істини 
– одне з принципових положень матеріалістичної 
теорії пізнання. Воно означає визнання в знанні 
такого змісту, який, розвиваючись, будучи відо-
браженням об’єктивної дійсності в свідомості 
суб’єкта, від самого суб’єкта не залежить, не за-
лежить ні від людини, ні від людства [1, с. 440].

Проте відповідність знання дійсності не 
встановлюється відразу. Одномоментно, воно 
є процесом, який можна описати за допомогою 
понять відносної й абсолютної істини. Вони ві-
дображують різні ступені: повну і неповну від-
повідність знань дійсності. Відносність істини 
– це незавершеність людського знання, його не-
точний, лише приблизно вірний і має історично 
обмежений характер. При всій незавершеності і 
відносності це дійсне знання відрізняється і від 
брехні, як навмисного прийняття неправильних 
уявлень за істину, і від помилки – ненавмисного 
ухвалення помилкових уявлень за істинні. Абсо-
лютність істини розуміється як вичерпне, повне, 
гранично точне знання, що збігається з об’єктом 
у всьому його обсязі. Абсолютна істина, за вира-
зом Ф. Енгельса, складається із суми відносних; 
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в цілому об’єктивна істина в реальному процесі 
пізнання існує як абсолютно-відносне знання 
про дійсність. Найважливішим методологічним 
принципом цього вчення є положення про те, 
що абстрактної істини немає, істина завжди кон-
кретна. Цей принцип вимагає повноти аналізу, 
обліку істотних зв’язків і відносини об’єкта з на-
вколишнім світом, включення його в історичні 
рамки і соціально-культурну практику.

Відкриттям у марксистській концепції істи-
ни стало обгрунтування практики як головного, 
визначального критерію істини. Саме практика, 
що володіє такими рисами як матеріальність, 
об’єктивність, соціально-історична обумовле-
ність, дозволяє перевірити ідеальні знання й уяв-
лення, втіливши їх у матеріальну діяльність. Всі 
об’єкти підкоряються об’єктивним законам при-
роди і суспільства. Відносність такого критерію 
істини виявляється в тому, що практика обмеже-
на рівнем розвитку виробничо-технічних і екс-
периментальних засобів і є не завжди можливим 
завершенням процесу перевірки. Це означає, що 
як критерій істини матеріальну практику мають 
окреслювати в процесі руху і розвитку.

Марксистська концепція істини вимагає сьо-
годні критичного сприйняття, оскільки, грунтую-
чись на ідеалах і нормах класичної науки XIX ст., 
вона багато в чому не відповідає сучасним на-
уковим уявленням. Передусім, стало очевидним, 
що практика в її матеріально-наочній формі не є 
універсальним критерієм істини, оскільки в та-
кій сфері, як логіко-математичне знання, а також 
у різних галузях гуманітарних знань, де об’єктом 
дослідження є тексти, застосовуються інші спо-
соби оцінки – логічні, семіотичні, семантичні, 
системні або культурно-історичні. З’ясувалося 
також, що положення «абсолютна істина – це 
сума відносних істин» помилкове, оскільки наука 
не розвивається просто шляхом накопичення, 
підсумовування дійсних знань. Водночас із нако-
пиченням іде безперервний процес переоцінки, 
переосмислення цих знань, особливо з появою 
принципово нових концепцій і відкриттів, як це 
було, наприклад, після створення А. Ейнштей-
ном теорії відносності і в результаті розробки 
концепцій квантової механіки.

Неможливо також прийняти традиційне ро-
зуміння об’єктивності істини як відтворення 
об’єкту таким, яким він існує сам по собі, зовні і 
незалежно від людини і його свідомості. Умовою 
об’єктивності істини в цій концепції є вилучення 
суб’єкта, його діяльності з результатів пізнання, 
що не відповідає реальному пізнавальному про-

цесу. Пізнавальний процес, що не зводиться до 
відображених процедур отримання чуттєвого 
образу як відбиток речі, постає сьогодні в сис-
темі інтерпретуючої діяльності суб’єкта, опосе-
редкований різними за природою знаковими і 
наочними – репрезентаціями, конвенціями, ін-
терпретаціями, що містять не тільки об’єктивно 
сутнісні, але і релятивні моменти соціального і 
культурно-історичного досвіду. Все це говорить 
про провідну роль суб’єктного, діяльнісного по-
чатку в пізнанні. Однак, тут одночасно виникає 
питання про природу істини, що не зводиться до 
збігу образу й об’єкта.

Традиційна концепція істини, заснована на 
арістотелівському уявленні про те, що істина є 
відповідністю знань дійсності, заперечує мож-
ливість зіставлення речі з поняттям-уявленням, 
поняттям, що повинне з необхідністю входити в 
цілісне розуміння істини. Відповідність предмета 
знанню про нього має різні сенси. Для Платона 
це збіг речі з попередньою ідеєю, в християнсько-
теологічній інтерпретації воно постає як відпо-
відність створених речей наперед мислимій бо-
жественній ідеї; у кантівській філософії воно іс-
нує як трансцендентальна ідея: «предмети зважа-
ють на наше пізнання» – нарешті, в гегелівській 
філософії ця думка знаходить нову грань: істина 
розглядається як «згода предмета з самим собою, 
тобто зі своїм поняттям». Матеріалістична інтер-
претація положення «істина є відповідність пред-
мета своєму поняттю» зазвичай містить вказівку 
на необхідність «піднесення» практики до теорії, 
дійсних відносин і предметів до ідеального буття 
їх суті – поняття, в якому цю суть виражено в за-
вершеному, повному вигляді.

У науці істина інколи розглядається як дві 
форми відповідності. Якнайповнішим і корек-
тнішим постає розгляд істини в єдності двох 
форм відповідності. Такі, зокрема, роздуми М. 
Гайдеггера, для якого «дійсне буття» й істи-
на означають узгодженість двояким чином: як 
збіг речі з переддумкою про неї і як узгодження 
«мислимого в думках з річчю». Мається на ува-
зі, що переддумка, передбачення про предмет не 
зводяться до свавілля суб’єкта, а базується на 
об’єктивних умовах буття соціального суб’єкту, 
формуються в його соціокультурному «фоні», 
в практичній діяльності, існують у вигляді сте-
реотипів, способу бачення, а також ціннісно-
світоглядних передумов і парадигм. Водночас 
слід враховувати, що положення про відповід-
ність знання предмету таїть небезпечне зведен-
ня проблеми істини до споглядально-сенсуаліс-



НАУКА, ОСВІТА, ІННОВАЦІЇ

122 ФІНАНСОВИЙ ПРОСТІР     № 1 (9) 2013

тичного змісту, тоді як положення про відповід-
ність предметові його поняттю може привести 
до догматизму, «підгонки» дійсного явища, яке 
багатше за абстракцію, під його поняття. Осо-
бливо небезпечно це для «живих діянь історії», 
соціальних процесів, коли реальне різноманіття 
життя «втискують» у рамки теоретичних схем і 
понять замість вироблення нових уявлень.

М. Гайдеггер, досліджуючи «основи здійснен-
ня правильності», дещо несподівано стверджує, 
що «суть істини є свобода». Проте, чи не озна-
чає це «залишити істину на свавілля людині»? 
Чи не принижується у такому разі істина «до 
суб’єктивності людського суб’єкта»? З погляду 
здорового глузду сутнісний зв’язок між істиною 
і свободою відсутній. Але свобода – це не тіль-
ки свавілля відкидати при виборі той або інший 
варіант, вона є «основа внутрішньої можливості 
правильності», «допуск у розкриття сущого як 
такого». У такому разі істина є розкриття сущого, 
завдяки якому існує відвертість. Таким чином, 
властива суб’єктові переддумка, передзнання – 
поняття, якому повинен відповідати дійсний 
предмет, – це глибинний горизонт особи, що во-
лодіє свободою, як атрибутом, у свою чергу, що 
зумовлює «умови можливості» істини в її сутніс-
них параметрах. Основою істинності знання, ви-
явлення дійсного предмета постає сам суб’єкт як 
цілісність, що припускає свободу і не зводиться 
до гносеологічного і раціоналістичного суб’єкта.

Сам суб’єкт може поставати правомірною і 
необхідною підставою для істини як відповід-
ності знання предмета і відповідності предмета 
поняттю. Суб’єкт стає підставою, оскільки він 
представляє в пізнанні істини соціальний і куль-
турно-історичний досвід, наочно-практичну ді-
яльність, через які і окреслюється «коло непота-
єнної», доступності сущого і упевнюється істина. 
Людина не володар істини і не її розпорядник, 
але «умова можливості» її розуміння і виявлення 
або в предметі, або в знанні. Наочно-практична 
діяльність, залишаючись головним посвідченням 
істини, не зводиться при цьому до деякої системи 
прикладних процедур, але постає в соціальному і 
культурно-історичному досвіді суб’єкта як вкорі-
нена не тільки в наочному світі, але і в буттєвості 
самого суб’єкта.

М. Гайдеггер запропонував також нове бачен-
ня вчення про істину у Платона, а його інтерпре-
тація притчі про печеру представила цю пробле-
матику як фундаментальну і вічну в теорії піз-
нання, як «зміну у визначенні сутності істини». 
Образно представлений рух пізнання – від тіней 

на стіні і предметів у світлі багаття до реальних 
речей у сонячному світлі за межами печери і, на-
решті, повернення до тих, хто тіні як і раніше 
приймає за суще, прагнення вивести їх з печери 
до сонця – дозволяє виявити проблеми, що від-
носяться до суб’єкта й істини та осягаються ним. 
Перш за все, очевидно, що людина, яка пізнає з 
необхідністю повинна проходити етапи свого 
звільнення від буденності, що тільки і служить 
«упорядковуючим» законодавством для всіх ре-
чей і відносин». Це зміна місцеперебування і 
того, що в нім присутнє як відкрите, «непотаєн-
не»; перенавчання – те, що Платон називає «пай-
дейя», а Гайдеггер перекладає як «освіта» в його 
первинному смислі, тобто «керівництво до зміни 
всієї людини в їй сутності». Між істиною і «осві-
тою» виявляється сутнісний зв’язок, який поля-
гає в тому, що «сутність істини і порядок її зміни 
тільки і роблять вперше можливою «освіту» в її 
основних контурах». З цього можна зробити ви-
сновок про те, що людина, якій можна довірити 
отримання істини, повинна бути особливим чи-
ном підготовлена до цього і перш за все повинна 
отримати свободу доступу до непотаєнного, або 
алетейї, істини [2, с. 345–361].

Істина, або сфера доступу до суті, стає залеж-
ною від «ступенів свободи» і місцеперебування 
того, хто пізнає. Кожному ступеню звільнення, 
«утворення» відповідає своя галузь непотаєного, 
свій рід істини. Необхідність боротьби за істину 
виявляється, таким чином, сутнісною ознакою її 
отримання. Цю думку М. Гайдеггер висловлював 
також в «Основних поняттях метафізики», нага-
дуючи, що греки розуміють істину як здобич, яка 
повинна бути вирвана у потаємності; істина – це 
якнайглибше протиборство людської істоти з 
найсуттєвішим, а не просто доказ тих або інших 
положень за письмовим столом, і як відкриття 
вона вимагає залучення всієї людини. Таким чи-
ном, поза людиною і незалежно від неї не може 
бути отримана істина, причетна до сущого. Пізні-
ше Платон вводить поняття ідеї, і не потаємність 
чи алетей «потрапляє в упряжку ідеї». Сутність 
істини перекладається на сутність ідеї, від якої 
залежить правильність бачення існування виду, 
погодження пізнання з самою річчю. Але тим же 
змінюється сутність істини, вона перетворюєть-
ся на адекватність, правильність сприйняття і 
вислову, тобто стає характеристикою людського 
ставлення до того, що існує [2, с. 327–345].

Розуміння суті істини як правильності уяв-
лення стає пануючим для всієї західної думки. Іс-
тина – це вже не основна межа самого буття, як 
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підпорядкування ідеї – відтепер і надалі характе-
ристика пізнання. Проте М. Гайдеггер не згоден 
з тим, що непотаєність, як у Платона, повинна 
прийматися тільки в «упряжці ідеї», вона є почат-
кова, найглибинніша сутність істини, про яку ще 
«достатнім чином навіть не запитано». Відзначе-
не Гайдеггером «роздвоєння» розуміння істини у 
витоках європейської філософії і встановлення 
істини як правильності уявлення «відповідно до 
положення справ» створило можливість повної 
незалежності від пізнаючої людини-суб’єкта, 
сама елімінація якої в класичній науці стала роз-
глядатися як умова отримання об’єктивної іс-
тини. Відвернення від людини, яка пізнає, стало 
також можливим після того, як у науці явним 
або неявним чином були прийняті допущення 
про ідеального дослідника. Він ніколи не поми-
ляється, досконало володіє всіма методами, має 
ідеальні прилади й умови дослідження, не від-
чуває впливу емоцій, дії природних, соціальних 
і культурних чинників.

Ідеальний суб’єкт перетворювався на могут-
ню спостерігаючу «свідомість взагалі», яку мож-
на було, маючи як передумову, вивести за межі 
пізнавальної діяльності і міркування про неї. Це 
і було зроблено. Все було зведено до представле-
ного в знаковій формі знання про об’єкт, методи 
його отримання і перевірки на адекватність, від-
повідність дійсності. Істина перестала мати яке-
небудь відношення до суб’єкта, сущого, буття, 
але стала «правильністю», адекватністю, тобто 
лише характеристикою предметного і методоло-
гічного знання. Це допущення, «об’єктивуючи» 
пізнання, у свою чергу створило можливість за-
стосування математики, що було серйозним про-
гресом у науковому пізнанні, але при цьому зни-
кли «безпосередній розсуд», людське «добування 
істини», був втрачений зв’язок і з життям люди-
ни, її сенсом і цінностями.

Процес об’єктивування, «вигнання людини» 
з наукового знання став предметом уваги Е. Гус-
серля. Він надавав цьому процесу фундаменталь-
не значення, оскільки бачив у нім причину кризи 
наук як вираження радикальної життєвої кризи 
європейського людства. Проте криза – це уявний 
крах раціоналізму, труднощі раціональної куль-
тури полягають не в самому раціоналізмі, але в 
його «збоченні натуралізмом і об’єктивізмом», 
у відчуженні «раціонального життєвого сен-
су». Гуссерль простежив процес виключення 
суб’єктивності, об’єктивування і математизації в 
європейській науці, показавши, що значна заслу-
га в здійсненні цього процесу належить Г. Галі-

лею, який здійснив заміщення єдино реального, 
даного в досвіді світу – світу нашого повсякден-
ного життя світом ідеальним. По суті, це і стало 
основою математизації. Галілей був перекона-
ний, що при такому підході ми можемо подолати 
суб’єктивізм і відкрити безвідносну істину. Тепер 
наукова, об’єктивна істина полягала «виключно в 
констатації фактичного світу, як фізичного, так і 
духовного», відкинувши «людські за своїм харак-
тером істини».

Е. Гуссерль цікавиться питанням чи може світ 
і людське існування володіти істинним сенсом 
у цьому світі фактичності? Природознавство як 
наука нічого не може сказати нам про наші життє- нічого не може сказати нам про наші життє-
ві потреби, про сенс або безглуздя всього людсько-
го існування. Наука втрачає свою життєву значу-
щість, оскільки забутий смисловий фундамент 
природознавства, людського знання взагалі – це 
«життєвий світ» як світ первинних очевидностей, 
світ «суб’єктивно-співвідносного». У ньому при-
сутні наші цілі й стремління, буденний досвід, 
культурно-історичні реалії, не тотожні об’єктам 
наукового аналізу. Таким чином, за Гуссерлем, на-
укове знання повинне бути «вписане» в загальний 
контекст «життєвого світу», в якому воно має по-
требу як у джерелі смислопокладання і загально-
людського досвіду. Необхідно також відновлення 
власне людських сенсів, які лежать в основі науки 
і явно або опосередковано включають проблему 
розуму у всіх його специфічних сенсах.

Для розуміння особливостей істини в гума-
нітарному пізнанні звернемося до ідей М. М. 
Бахтіна. Ще в 20-х роках XX століття в рукописі 
про «філософію вчинку» він уявив традиційну 
гносеологію як теоретизований світ», «самоза-
конний» світ пізнання, де суб’єкт, істина й інші 
категорії живуть своїм автономним життям. Тут 
діє чисто теоретичний, «історично недійсний 
суб’єкт» – свідомість взагалі. Змістовно-смис-
лова сторона пізнання відірвана від історичного 
акту його здійснення. У теоретизованому світі 
істина автономна, незалежна від «живої єдиної 
історичності» – людини пізнаючої. Її значущість 
надзвичайна, а її методична чистота і самовиз-
наченість зберігаються. Саме у цьому світі іс-
тина оцінюється як об’єктивна за змістом, не 
залежить «ні від людини, ні від людства». Ця не-
залежність постає як умова подолання реляти-
візму і свавілля в пізнанні [3].

Звичайно, сучасна європейська людина упев-
неніше почувається саме в теоретизованому світі. 
Тут вона має справу не з собою, а з іманентним 
законом, який, одержимий необхідністю сенсу, 
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здійснює шлях від посилання до висновку, тобто 
поступає не від себе, але слідуючи цьому закону. 
Зрозуміло, теоретизуючий світ культури у відомо-
му сенсі дійсний, має значущість. Але філософія 
пізнання в цілому, як і учення про істину зокрема, 
повинне будуватися не у відверненні від людини, 
як це прийнято в теоретизуючому світі раціона-
лістичної гносеології, але на основі довіри люди-
ні як цілісному суб’єктові пізнання. Цей підхід 
особливо значущий для гуманітарного пізнання, 
де представлена не стільки логіко-методологічна, 
скільки екзистенціально-антропологічна тради-
ція в трактуванні істини, пізнання в цілому.

Сучасні способи проблематизації істини, які 
носять філософсько-антропологічний характер, 
глибоко вкорінені в європейській і вітчизня-
ній історії філософії і представлені яскравими 
і плідними ідеями найвизначніших філософів 
XX століття. Необхідність розвитку цієї тради-
ції, як і зміни фундаментальних ідей теорії піз-
нання, усвідомлювалася ними повною мірою. 
Треба відзначити, що логіко-методологічна й 
екзистенціально-антропологічна традиції істи-
ни не рівноцінні, хоча обидві мають право на іс-
нування і є свого роду завоюванням філософії. 
Перша традиція виявилася найбільш корисною 
в науковому пізнанні з його об’єктивністю й ак-
туальністю, добре вписалася в ідеали раціональ-
ності та відповідала натуралістичному підходу в 
пізнанні. Як показав Гуссерль, саме ці особливос-
ті стали причиною її швидкого впровадження в 
європейську науку і культуру. Але за всієї її зна-
чущості вона може бути застосована тільки до 
ідеалізованого світу «теоретизму», де панують 
абстракції «свідомості взагалі», які претендують 
на вираження сутності і відволікання від всьо-
го неістотного. При цьому в розряд неістотного 
потрапляють найважливіші параметри людської 
особи і життєдіяльності, її соціальної і культур-
но-історичної обумовленості. Вони розглядають-
ся як «перешкоди» в пізнавальному процесі, що 
заважають отримувати істину, і стверджують, що 
знаючи ідеалізований процес і об’єкти, на основі 
формально-логічного висновку можна «обчис-
лити», які вони в реальності, навіть якщо на них 
впливають «перешкоди». Насправді це не можна 
обрахувати, тут немає прямого логічного зв’язку.

Традиційний логіко-гносеологічний підхід 
до пізнання істини зіграв історичну роль у фі-
лософії, науці, культурі в цілому. Напрацьовані 
поняття й ідеї, як і раніше, широко використо-
вуються в світі «теоретизму» але одночасно по-
винна бути виявлена природа цих абстракцій, 

усвідомлені їх дійсні смисли, а також їх «нежит-
тєвість», обмеженість і певного роду штучність 
та інструментальність.

Друга – екзистенціально-антропологічна тра-
диція пізнання істини не мала в європейській 
філософії, науці і культурі в цілому такого зна-
чення, як перша, і саме перш за все в цьому вони 
не рівноцінні. Для неї ніби ще не прийшов час, 
не визріли ідеї, не склався понятійний базис, а 
гуманістична значущість концепції ще не могла 
перемогти побоювань впасти в психологізм і ре-
лятивізм. Але вони нерівноцінні також і тому, що 
друга традиція відноситься не до якоїсь автоном-
ної галузі «наукових» або «позанаукових» знань, 
але до всього пізнання в цілому, де ці галузі – 
лише види знань. Друга традиція відрізняється 
цілісним підходом до результатів пізнавальної 
діяльності, оскільки бере до уваги не тільки ра-
ціональне, але й ірраціональне, не тільки істину, 
але і помилку.

Й. В. Гете писав про те, що «як з істинним, так і з 
помилковим пов’язані необхідні умови буття». Він 
вважав, що існує глибока інтегруюча необхідність 
помилки для цілісного життя, а сама істина в аб-
солютному значенні охоплює істинне й помилко-
ве в їх відносній протилежності. Р. Зіммель, який 
схвалював ці ідеї, показав, що Гете виходитиме з 
тісного зв’язку істини й особи, вважаючи, зокре-
ма, що оскільки ми пізнаємо істину, ми всі один 
з одним рівняні, і лише в можливості нескінчен-
них помилок виявляється різноманітність наших 
індивідуальностей. Таке бачення проблеми підно-
ситься над теоретичною протилежністю істинно-
го і помилкового. Істина, за Зіммелем, бачиться як 
така, що «оформляє людину, і як людину взагалі, і 
як цю особливу людину».

Цій традиції відповідає також розгляд у ціліс-
ності різних типів знань, визнання правомірнос-
ті їх існування і виконання різних функцій. При 
цьому пізнається їх гносеологічна своєрідність і 
поняття «науковий» не виконує оцінної функції, 
а лише позначає один із типів знань. Властивос-
ті того або іншого знання виводяться не з тра-
диційних «вічних» критеріїв раціональності, а з 
властивостей пізнавального суб’єкта, і практич-
них контекстів його діяльності і спілкування. Ти-
пології знань відповідають типології пізнаваль-
них здібностей індивіда і типології практик, кож-
ному виду знань властиві свої критерії строгості, 
адекватності й обґрунтованості. В основі такої 
позиції лежить усвідомлення історичної природи 
самої раціональності, розуміння того, що ірраці-
ональне служить необхідним компонентом будь-
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якої пізнавальної діяльності. Саме визначення 
того, що є ірраціональним, також зазнає зміни. 
Відповідно повинна бути переосмислена і при-
рода істини, що не зводиться тільки до наукової 
істини і її критеріїв.

Проблема істини, шляхів її пошуку є провід-
ною також і в економічній науці, оскільки вона 
орієнтується на пізнання сутності різноманітних 
явищ у природі, суспільстві і мисленні, законів 
розвитку матеріальних та нематеріальних сис-
тем. Її сутність полягає у дотриманні принципу 
відповідності знань дійсності, об’єктивному ста-
ну речей. Цю концепцію відстоювали Арістотель 
(який уперше визнав істину як відповідність 
наших знань дійсності), Ф. Бекон, П. Гольбах, 
Б. Спіноза, Л. Фейєрбах, Т. Аквінський, К. Маркс, 
В. Ленін та інші філософи. На відміну від них, 
представники неокласичної філософії, зокрема 
данський філософ С. К’єркегор, істину розгля-
дали як позбавлену об’єктивного змісту форму, 
що відображає передусім психічний стан особи. 
В економічній теорії неокласична форма істини 
найбільшою мірою втілилась у концепції гранич-
ної корисності.

Серед принципів класичної концепції істини 
виділимо: по-перше, положення про незалеж-
ність дійсності від знань, думок; по-друге, твер-
дження, що між знаннями і дійсністю можна 
встановити однозначну адекватність за відповід-
ним критерієм; по-третє, сама теорія відповід-
ності є логічно несуперечливою.

Класичне трактування істини як адекватного 
відображення об’єктивної дійсності суб’єктами 
пізнання дає підставу з’ясувати сутність однієї 
з найважливіших форм істини в гуманітарних 
науках – економічної. Економічна істина – адек-
ватне відображення та відтворення сутності 
економічних явищ і процесів, певної економіч-
ної системи загалом в об’єктивних за змістом 
теоріях (таких її елементах, як в ідеях, законах, 
категоріях, поняттях, окремих визначеннях, ви-
сновках, господарських експериментах тощо) в 
процесі їх діалектичного розвитку. Основними 
сторонами економічної істини є об’єктивний 
зміст економічних законів, понять та категорій 
(а отже, й інших елементів наукової теорії), з од-
ного боку, та діалектичного методу дослідження 
(його окремих елементів), за допомогою якого 
розкриваються ці закони, категорії тощо – з ін-
шого боку [4, с. 227].

Вперше розуміння істини як філософської 
категорії з погляду відповідності речей знанням 
про них початково втілене у працях Арістотеля, 

Б. Спінози та інших філософів. Істина, на думку 
Г. В. Гегеля, є діалектичним процесом розвитку 
знань, системою теорій, ідей, суджень і понять. 
Щодо економічної теорії це положення передба-
чає необхідність вивчення усіх напрямів, шкіл і 
течій економічної думки, ідей економічних мис-
лителів та їх раціональний синтез (узагальнення) 
у цілісній економічній концепції за допомогою 
наукової методології, відповідних законів та по-
будови таких концепцій.

Найважливішими законами побудови ціліс-
них економічних теорій є закон єдності та бо-
ротьби протилежностей в його гносеологічній 
функції (або принцип суперечності), закон кіль-
кісно-якісних змін та закон заперечення запе-
речення в їхній пізнавальній функції. Оскільки 
розвиток сучасних економічних систем, а отже, 
їхніх складових частин, елементів відбувається 
постійно, то й процес їх пізнання також є безкі-
нечним. Внаслідок цього економічна істина, як і 
будь-яка істина, має відносний характер.

Ще важливо дотримуватись вимог принципу 
наступності, тобто знаходження усього цінного в 
теоріях, ідеях попередників та їх інтеграції в нову 
повнішу економічну теорію. Це пояснюється 
тим, що в процесі еволюції економічних систем 
має місце послідовність і наступність, зумовлена 
здебільшого поступовим розвитком продуктив-
них сил. Еко номічна теорія, в якій відображаєть-
ся існуючий етап розвитку економічної системи, 
повинна діалектично заперечувати попередні 
елементи теорії, концепції, ідеї тощо, тобто з до-
триманням їхніх позитивних сторін.

Таке співвідношення між новою і старою те-
оріями в методологічному аспекті відображу-
ється в принципі відповідності, тобто існуванні 
між ними не лише відмінностей, а й наступності, 
спадкоємності. Остання виявляється і в тому, що 
в новій теорії використовується певне коло тих 
категорій і понять, за допомогою яких відбува-
лось обґрунтування попередньої теорії. В еконо-
мічній теорії ця особливість найбільшою мірою 
втілюється в існуванні таких сучасних окремих 
напрямів, шкіл і течій як неокласична, неоінсти-
туціональна, неокейнсіанська та марксистська.

Одним з елементів принципу послідовності 
є ґрунтовний критичний аналіз попередньої те-
орії та її переосмислення в нових умовах. Відо-
мий англійський філософ К. Поппер аргументо-
вано зазначає, що критика, по суті, зводиться до 
розкриття суперечностей, а без цього не було б 
інтелектуального прогресу. Ще Сократ назвав 
діалектику мистецтвом ведення полеміки для 
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досягнення істини шляхом протиставлення і 
протиборства протилежних думок. Попередня 
ідея, концепція виступає щодо новішої як від-
носна істина (тобто така, що відображує певне 
економічне явище або процес, систему загалом 
лише частково, неповно), а отже, як елемент аб-
солютної істини. Пізнати в основному абсолютну 
економічну істину можна лише стосовно еконо-
мічних систем минулого, які зникли з історичної 
арени. У процесі пізнання існуючих економічних 
систем можна лише наближатись до абсолютної 
економічної істини.

На шляху до абсолютної економічної істини 
доцільно дотримуватись комплексу основних ви-
мог. До них належить, по-перше, принцип зрос-
тання складності, тобто відображення склад-
нішої економічної системи (а отже, окремих її 
явищ та процесів) у широкому колі економічних 
законів, понять та категорій. Це зумовлено тим, 
що в такої системи та її складових елементів біль-
ше сторін, якостей, рис, властивостей тощо, кож-
на з яких може бути теоретично відображена в 
окремому визначенні, а отже, понятті, категорії, 
законі [4, с. 228–229].

Принцип зростання складності значною мі-
рою збігається з методом сходження від абстрак-
тного до конкретного, за якого відбувається пе-
рехід від загальних і бідних за змістом понять до 
розчленованих і багатших за змістом. Так, сут-
ність товару можна стисло розкрити за допомо-
гою чотирьох змістовних визначень, в яких спо-
чатку висвітлюється природа споживчої вартос-
ті, вартості товару загалом в діалектичній єдності 
двох названих сторін, а наприкінці – мінової вар-
тості як форми вияву вартості. Сутність грошей 
як більш складної категорії – за допомогою цілої 
низки визначень, в кожному з яких фіксується 
економічний зміст кожної з п’яти функцій, а від-
так природа різних форм грошей. Сутність капі-
талу – у кількох десятках визначень, у кожному 
з яких відображаються різні аспекти категорії 
«капітал» загалом, а відтак – сутність окремих 
форм капіталу. Згідно з принципом зростання 
складності, лише сутність цілісної економічної 
системи теоретично розкривається у сукупності 
економічних законів і категорій, які висвітлюють 
окремі сторони, елементи цієї системи тощо.

Наступною вимогою науково-дослідної робо-
ти є принцип суперечності. Як метод пізнання 
він стає необхідним насамперед тоді, коли при 
з’ясуванні сутності окремих економічних явищ 
або процесів серед науковців існує багато нерід-
ко суперечливих точок зору. У світовій еконо-

мічній літературі існує понад 50 різноманітних 
точок зору на сутність капіталу, на сутність НТР 
– майже 150 точок зору лише в українській та ро-
сійській науковій літературі. Щоб у цій ситуації 
наблизитись до економічної істини, слід домага-
тися, щоб визначення сутності різних економіч-
них явищ та процесів давалось з урахуванням 
вимог закону єдності і боротьби суперечностей 
або принципу суперечності.

Залежно від типу досліджуваних явищ і про-
цесів єдність суперечливих сторін може мати су-
перечливий характер. У такому разі виявиться 
ступінь обґрунтованості найпоширенішої точки 
зору серед західних економістів на капітал – як 
благо, що приносить дохід, а капіталізму – як еко-
номічної системи, в якій широко розповсюджена 
приватна власність на засоби виробництва тощо.

Третьою вимогою наукового пізнання сутнос-
ті економічних явищ та процесів є наявність у 
визначеннях суб’єктно-об’єктних відносин, тоб-
то констатації, з одного боку, виробничих відно-
син між людьми, відносин економічної власності. 
А з іншого – певних об’єктів, з приводу вироб-
ництва і привласнення яких між економічними 
суб’єктами виникають виробничі відносини. Ця 
вимога доповнює принцип суперечності. Так, 
при визначенні сутності капіталу економічними 
суб’єктами виступають власники засобів вироб-
ництва, фінансових ресурсів тощо (або капіта-
лісти) і наймані працівники, а об’єктом привлас-
нення – передусім створений необхідний та до-
датковий продукти. З урахуванням цієї вимоги 
ще менш доказовими є твердження учених про 
капітал як благо, що приносить дохід. 

Четвертою вимогою наближення до еконо-
мічної істини є чітке розмежування економічних 
категорій на техніко-економічні (відображають 
лише розвиток технологічного способу виробни-
цтва, тобто суперечливу єдність продуктивних 
сил та техніко-економічних відносин) та соці-
ально-економічні (відображають передусім роз-
виток суспільного способу виробництва – супер-
ечливу єдність продуктивних сил та виробничих 
відносин). До техніко-економічних категорій на-
лежать засоби праці, предмети праці, праця, ви-
робництво, НТР, продуктивність праці, енерго-
оснащеність праці, матеріаломісткість виробни-
цтва тощо. До соціально-економічних категорій 
належать капітал та його різні форми – індиві-
дуальний, акціонерний, державний, фінансовий 
тощо; різні типи та форми власності; поняття, що 
характеризують різні типи формацій.

Відповідно до вимог закону єдності та бороть-
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би суперечностей, будь-яка суперечність за своєю 
природою передбачає неоднакове поєднання фаз 
єдності та боротьби. Залежно від сутності кож-
ної із суперечливих сторін, наприклад, найманих 
працівників і роботодавців, їхнього прагнення 
піти на компроміси на основі чинного законо-
давства, суперечність регулятивної діяльності 
держави та інших факторів може не переростати 
у фазу конфлікту, гострого протиборства. Нама-
гання підмінити один тип категорій іншим озна-
чає відхід від вимог наукового аналізу, а отже, від 
пошуку економічної істини.

Наступним кроком, що наближує до еконо-
мічної істини, є дотримання вимог принципу 
конкретності, тобто правильне врахування при 
аналізі усіх реальних умов розвитку будь-яких 
економічних явищ і процесів, економічної сис-
теми загалом, конкретної історичної обстановки, 
практики. Для цього до уваги береться вся су-
купність достовірних фактів, які характеризують 
історичну та соціально-економічну обстановку, 
дається їх комплексна оцінка, що наближає прин-
цип конкретності до вимог системного підходу.

Позитивна економічна теорія не наближує 
до економічної істини. Вона виключає оцінку 
вченого з погляду добра і зла, справедливос-
ті і несправедливості, а отже, з боку інтересів 
певної країни, її населення, соціальних верств 
та груп і базується на застарілій філософії по-
зитивізму. Іншою вадою позитивної економіч-
ної теорії є намагання уникнути оцінок еконо-
мічної політики уряду та рекомендацій щодо 
її вдосконалення. Загалом ця теорія позбавляє 
економічну науку науковості, завдає шкоди 
практиці, спрямовує останню на еклектизм 
(без обґрунтованої оцінки вченим поглядів ін-
ших науковців отримуємо їх механічну суміш, 
позбавлену концептуальності, що унеможлив-
лює прогрес науки), на небажання відстояти 
відносну істину, а отже, – наблизитись до абсо-
лютної економічної істини [4, с. 231].

Важливими вимогами наближення до еко-
номічної істини є дотримання вимог принципу 
історизму, згідно з яким у процесі еволюції еко-
номічної системи, її окремих елементів існуючі 
економічні закони і категорії повинні розгля-
датись у процесі руху, наповнення елементами 
якісного та істотно нового змісту й водночас 
обґрунтовуватись нові, принцип детермінізму. 
Економічна істина є водночас і суб’єктивною 
(оскільки не може бути з’ясованою без люди-
ни), і об’єктивною (тобто її зміст не залежить 
від науковця).

До критеріїв наукового характеру економічної 
теорії належать:

по-перше, її об’єктивність (тобто без привнесен-
ня в неї таких суб’єктивних суджень, оцінок тощо, 
які не властиві реальній економічній системі);

по-друге, її доказовість (яка забезпечується 
передусім наведенням необхідних аргументова-
них і ґрунтовних доказів);

по-третє, її системність (побудова відповідно 
до вимог головних елементів діалектичного мето-
ду дослідження, передусім гносеологічних аспек-
тів трьох законів діалектики та методу сходження 
від абстрактного до конкретного), що втілюється 
у внутрішній і зовнішній цілісності знань;

по-четверте, її відповідність певним видам 
практики в процесі розвитку цих видів практики;

по-п’яте, спрямованість теорії на пізнання 
системної сутності виробничих відносин, тобто 
відносин економічної власності, законів та за-
кономірностей їх розвитку у взаємодії з розви-
тком продуктивних сил, відповідними законами 
і з’ясування впливу цих відносин на інші підсис-
теми економічних відносин і всієї економічної 
системи.

Логічною формою економічної істини є її 
відповідність законам формальної логіки, тобто 
логічній послідовності економічної думки згід-
но з комплексом правил економічної науки, що 
передбачає відсутність логічних суперечностей 
[4, с. 231–232].

Пошук наукової істини, в тому числі еконо-
мічної, пов’язаний з висуненням гіпотез. Кате-
горія «гіпотеза» (грецьк. hipothesis – основа, 
припущення) – спосіб пізнавальної діяльності, 
побудови ймовірного, проблематичного знання, 
коли формулюється одна з можливих відповідей 
на питання, що виникло під час дослідження; 
одне з можливих розв’язань проблеми [1, с. 121]. 
Стосовно економічної діяльності, то це науково 
обґрунтоване припущення, що висувається для 
нового пояснення економічних явищ і процесів 
(їх сутності, тенденцій розвитку, очікуваних на-
слідків тощо) та їх передбачення. Першим етапом 
обґрунтування гіпотези є припущення, необхідне 
для з’ясування економічної сутності нових явищ 
через нестачу фактів для цього або їх відсутність.

Гіпотеза є одним із засобів розв’язання су-
перечності між новими фактами і традиційни-
ми теоретичними поглядами, а також усунення 
суперечностей між теорією і негативними ре-
зультатами експериментів. Внаслідок цього вона 
сприяє раціональнішому веденню наукових по-
шуків. Якщо гіпотеза перетвориться на нову те-
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орію, попередню теорію необхідно переосмис-
лити, виявити в ній конструктивні аспекти, а не 
цілком відкинути. Це відповідає вимогам закону 
заперечення заперечення у його гносеологічній 
функції. Розрізняють гіпотезу як метод розвитку 
наукових знань (що передбачає наступну експе-
риментальну перевірку) і як новий структурний 
елемент наукової теорії. Заміна однієї гіпотези ін-
шою не є незаперечним свідченням помилковос-
ті попередньої гіпотези. У процесі обґрунтуван-
ня розвитку теорії доцільно висувати декілька 
допоміжних гіпотез [4, с. 233].

На шляху пошуку істини вчені нерідко допус-
кають помилки, на які вони мають право. Ака-
демік П. Капіца називав помилки діалектичним 
способом пошуку істини. Такі помилки слід від-
різняти від навмисних перекручень, продикто-
ваних намаганням відстоювати інтереси певного 
класу, соціальної групи, які перестали відповіда-
ти закономірностям історичного розвитку.

На пізнання економічної істини помітно впливає 
ідеологія, зокрема економічна. У науковому значен-
ні ідеологія – це сукупність взаємопов’язаних ідей, 
уявлень та переконань, призначених об’єднувати 
людей заради спільного життя та спільних дій [5, 
с. 235]. Однією із основних складових ідеології є 
економічна ідеологія (від грец. «ідея» – початок, 
основа, «логос» – слово, поняття, вчення) – система 
економічних ідей, понять і теорій, в яких адекватно 
відображаються економічні інтереси окремих ви-
датних економістів та політиків, соціальних верств, 
груп, класів, націй і народу. Водночас ідеологія, а 
отже, й економічна ідеологія, характеризується як 
певна сукупність поглядів, понять, концепцій, віді-
рваних від реальної дійсності. Таке розуміння іде-
ології почало поширюватись у Франції наприкінці 
ХVIII – на початку XIX ст.

Науковий характер економічної ідеології зале-
жить від трьох основних груп факторів. По-перше, 
від основних підсистем та елементів цілісної еконо-
мічної системи, які є об’єктом дослідження і щодо 
яких висловлюються ті чи інші еко номічні ідеї та 
обґрунтовуються поняття і теорії. Найбільшою 
мірою наукова сутність економічної ідеології ви-
являється при аналізі матеріально-речового змісту 
економічної системи, тобто технологічного спосо-
бу виробництва – єдності продуктивних сил і тех-
ніко-економічних відносин. Це зумовлено тим, що 
матеріально-речовий зміст найменшою мірою за-
чіпає інтереси основних класів, соціальних верств і 
груп, оскільки при цьому учений абстрагується від 
суспільної форми економічної системи – відносин 
економічної власності.

Із переходом до аналізу інших елементів еко-
номічної системи, зокрема техніко-економічних 
та організаційно-економічних відносин, зростає 
роль і значущість інтересів окремих соціальних 
верств, класів, держав, що частіше призводить до 
суб’єктивних недостовірних оцінок при їх дослі-
дженні. Дослідження організаційно-економічних 
відносин повніше, порівняно з техніко-економіч-
ними, зачіпає інтереси окремих осіб, трудових 
колективів, передусім на мікроекономічному рів-
ні. Так, форми і методи організації вироб ництва 
(система Тейлора, Мейо), менеджмент (управ-
ління підприємством, взаємовідносини між на-
йманими працівниками та управляючими різних 
ланок, з одного боку, і капіталістами та менедже-
рами, з іншого) безпосередньо ві дображають ін-
тереси окремих осіб, трудових колективів щодо 
управління виробництвом і власністю. Внаслідок 
цього поглиблюється відірваність окремих ідей, 
понять, концепцій від реалій сучасної дійсності. 
Найповніше це виявляється у продукуванні та-
ких економічних ідей як відсутність влади на під-
приємстві у сучасного капіталіста, відчуженість 
від власності вищих найманих менеджерів.

Науковий характер економічної ідеології за-
лежить від того, яке коло економічних інтересів 
виражає та чи інша ідея, поняття, теорія. Що 
ширше коло цих інтересів, то повніше відобража-
ється економічна істина. Варто наголосити, що 
сутність економічної ідеології суттєво впливає 
особистість ученого, його походження, соціаль-
ний статус, рівень оволодіння методологічним 
інструментарієм, досягненнями світової думки 
та інші чинники.

Висновки. Таким чином, спираючись на 
класичне трактування істини, можна дати таке 
її визначення. Істина – це процес адекватного 
відображення об’єктивної дійсності різними 
суб’єктами пізнання незалежно від їхньої свідо-
мості та її відтворення в об’єктивних за змістом 
теоріях та їх елементах. Такими елементами є за-
кони, категорії, поняття, ідеї, вчення та ін. Ство-
рення понять і категорій відбувається передусім 
шляхом абстрагування. Обґрунтування законів 
у гносеологічному аспекті здійснюється завдяки 
виділенню внутрішньо необхідних, стійких, сут-
тєвих і загальних форм зв’язку між різними по-
няттями і категоріями.
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Statement of the problem. The development of 
civilization has shown that the crucial dimension of 
development has always been of economic nature, 
the knowledge of which was economic theory.

Since the beginning of the third millennium, the 
economic development poses the tasks that can be 
solved only being allied with humanities, including 
philosophy. This cooperation involves solving the 
problems of methodological scientific knowledge in 
the economic theory, the problem of scientific research 
of changes and modernization in socio-economic 
sphere, updating predictive and epistemological 
functions of philosophy and economics, humanity 
and social responsibility in economic activities, the 
ethical dilemmas of economic science.

THE ESSENCE AND PECULARITIES OF THE TRUTH 
AND MODERN IDEAS IN ECONOMICS
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Summary. The article is devoted to the analysis of 
the history of the category of «the truth», the ambi-
guity of its estimation and its basic concepts. Their 
analysis is carried out in the context of interaction, as 
they are complementary in nature.

It is shown that the problem of the truth and ways 
of its searching are also guiding in economic science, 
which requires the study of all areas, schools and cur-

Key words: the truth, humanity of economic activities, the economic truth, its objective, absolute and relative character, the criteria of the truth, principles and 
laws governing the construction of the economic theory and finding the truth, economic ideology, economic property.

rents of the economic thought, as well as their rational 
synthesis of a coherent economic vision. Its evaluation 
in terms of good and evil, justice and injustice, human-
ity is of particular importance in the economic theory.

The principles of historicism, specificity, consisten-
cy, objectivity, conflicts, increasing complexity of eco-
nomic systems and continuity have been analyzed.

Nowadays the solution of the above mentioned 
problems is based on the classical notion of the 
truth, formulated by Aristotle as compliance of 
ideas, statements of reality. For Plato, the truth 
is a coincidence of things with the previous idea, 
in Christian theological interpretation it is the 
relevance of created things to the pre-conceived 
divine idea, according to Kant’s philosophy, it exists 
as a transcendental idea.

These views are subsequently interpreted in 
different ways and had been further developed in 
the philosophy of Hegel, in Marxism, in positivism 
and pragmatism, existentialism (M. Heidegger, 
K. Jaspers, E. Fromm, J. Goethe, G.  Simmel) and 
phenomenology of E. Husserl.
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In modern social philosophy the study 
of philosophic, in the first turn ethic and 
epistemological, problems of business, economic 
activities are analyzed in the works by V. A Malakhov, 
O. O. Kyseliov, S. B. Krymsky, A. M. Yermolenko, 
L.  O.  Philipovych, Z. I. Tymoshenko, S. V. Sheiko, 
V. A. Ryzhko, M. P. Ishchenko, V. Iliin, H. F. Horuzhyi, 
Z. E. Skrypnyk, S. V. Prolieiev, S.  V.  Mochernyi, 
V. D. Bazilevych, V. H. Kremen, Y. M. Osipov, 
A. A. Herasymchuk etc.

The objective of the paper. In market economy 
human-centered philosophy, philosophy of business 
and economic activities have become an objective 
necessity. Although the aim of capitalist economy 
is profit, it is impossible to get it without the most 
essential element – a man, because «man is the 
measure of all things» (Protagoras). The purpose of 
the presented paper is to investigate the phenomenon 
of the truth in epistemology of economy for all 
economic theories were presented as the truth by their 
authors. The genesis of the category of «the truth», 
the concept of the economic truth, the methodology 
of its obtaining, the impact of external factors, such 
as economic ideology, on the economic truth is the 
aim of this research.

Justification of scientific results. An analysis 
of the historical development of philosophy and 
methodology of science reflects ambiguity of the 
assessments of the category «truth», raised a question 
about necessity of its analysis of scientific cognition.

Among the main concepts of truth particularly 
noteworthy are the following: the theory of 
correspondence or compliance of knowledge with 
reality; the theory of coherence or connectivity, 
coordination of the knowledge elements, reality 
on the basis of systemacity of knowledge, its unity; 
the pragmatic theory of truth, which is based on 
the recognition of methodological, instrumental 
and ethical value of this category. Certain concepts 
should be considered in interaction as they have 
complementary character, without denying in fact 
each other, but expressing different aspects of real 
knowledge. The first classical notion of truth was 
formulated still by Aristotle. He considered the truth 
to be not a property of things, but a property of ideas 
and thoughts. He defined it as the compliance of 
thoughts, statements with reality.

However compliance of knowledge with reality 
is not established immediately. Simultaneously it is a 
process which can be described by means of concepts 
of relative and absolute truth.

The truth in science is considered sometimes 
as two forms of compliance. Such reflections, in 

particular, of M. Gaydegger for whom «the valid life» 
and truth mean coherence dually: as coincidence 
of a thing to prethought of it and as coordination 
«imaginable mentally with a thing».

The truth or an access sphere to the essence 
becomes dependent on «freedom degrees» and a 
residence of the one who learns. Each extent of release, 
«formation» has its own branch of unconcealedness, 
the sort of truth. Need of fight for truth appears, thus, 
to be an essence sign of its receiving. M. Gaydegger 
expressed this opinion also in «The Main Concepts of 
Metaphysics», reminding that the Greeks understood 
the truth as the prey which has to be plucked out of 
the innermost; the truth is the deepest antagonism 
of the human being with the most essential, instead 
of the proof of certain provisions behind a desk and 
as opening it requires the involvement of the whole 
person. Thus, outside a man and irrespective of him, 
there can not be got the truth, involved in the essence.

The understanding of essence of truth as 
correctness of representation becomes dominant for 
the whole Western thought.

Traditional logical-gnoseological approach 
to knowledge of truth played a historical role in 
philosophy, science, culture as a whole. The acquired 
concepts and ideas, as before, are widely used in the 
world of «theoreticism» but at the same time there 
has to be found a nature of these abstractions, there 
has to be understood their valid meanings, and also 
their «not vitality», limitation and a certain sort of 
artificiality and instrumentality.

The second − existential and anthropological 
tradition of knowledge of truth had in the European 
philosophy, science and culture as a whole no such 
value as the first one, and first of all in that they are 
not equal. The time seems not to have come yet for 
it, ideas have not ripened, For it as if time didn’t 
come yet, ideas didn’t ripen, the conceptual basis 
has not formed, and the humanistic importance of 
the concept could not yet overcome fears to fall in 
psychologism and a relativism.

New approaches to a problem of truth, ways of 
its search are constantly developed also in economic 
science because it focuses on knowledge of the 
essence of various phenomena in nature, society 
and thinking, laws of development of tangible and 
intangible systems Its essence consists in observance 
of the principle of compliance of knowledge of reality 
with an objective state of affairs.

This concept was defended by Aristotle, F. Bekon, 
P. Golbakh, B. Spinoza, L. Feuerbach, T. Akvinsky, 
K. Marx, V. Lenin and other philosophers. Unlike 
them representatives of neoclassical philosophy, in 
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particular the Danish philosopher S. Kierkegaard, 
considered the truth as deprived of the objective 
contents form which displays first of all a mental 
condition of the person. In the economic theory the 
neoclassical form of truth was most embodied in the 
concept of the concept of marginal utility.

The classic interpretation of truth as an adequate 
reflection of the objective reality by subjects of 
knowledge allows us to determine the nature of one of 
the most important forms of truth in the humanities – 
the economic one. The economic truth is an adequate 
display and reproduction of the essence of economic 
phenomena and processes of some economic system 
as a whole. On the one hand the main aspects 
of economic truth are the objective contents of 
economic laws, concepts and categories (and hence 
the other elements of a scientific theory) and on the 
other hand the dialectic method of analysis, which is 
revealed by these laws and categories.

The most important laws of integration of 
economic theory are the law of unity and struggle 
of opposites in its epistemological function (or the 
principle of contradiction), the law of quantitative 
and qualitative changes in the law and the denial of 
their cognitive function.

The economic truth, as well as any truth is relative. 
We can understand the absolute truth only in the 
economic systems of the past that have disappeared 
from the historical arena. In the process of learning 
the existing economic systems we can only come 
closer to the absolute economic truth.

With the transition to the analysis of other 
elements of economic system, in particular the 
technical-economic and organizational and 
economic relations, the role and importance of 
interests of separate social groups, classes, states 

often leads to inaccurate subjective assessments 
in their study. Research of the organizational and 
economic relations in comparison with technical and 
economic, infringes on interests of individuals, work 
groups especially at the microeconomic level. So, the 
forms and methods of the organization of production 
(Taylor’s system, Mayo) directly reflect interests of 
individuals, work groups on production management 
and ownership. Consequently, the isolation of certain 
ideas, notions, and concepts from the contemporary 
reality becomes deeper. Most fully it is shown in the 
development of such economic ideas as the absence 
of power at the enterprise, alienation from property 
of the hired senior managers.

Scientific nature of economic ideology depends 
on what circle of economic interests expresses this 
or that idea, concept, theory. The wider the range of 
interests is, the more reflected the economic truth 
is. It should be noted that the essence of economic 
ideology significantly influences the identity of 
the scientist, his origin, the social status, level of 
mastering of methodological tools, achievements of 
world thought and other factors.

Conclusions. Thus it is possible to give the following 
definition of truth based on the classical interpretation 
of it. The truth is a process of adequate reflection of 
objective reality by various subjects of knowledge 
irrespective of their consciousness and reproduction 
in objective theories according to the contents and 
their elements. These elements are the laws and 
categories, concepts and ideas. Creation of concepts 
and categories happens first of all by abstraction. 
Justification of laws in gnoseological aspect is carried 
out through the allocation of internally necessary, 
steady, essential and general forms of communication 
between various concepts and categories.
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Statement of the problem. The countries of Cen-
tral and Eastern Europe underwent huge changes both 
political and economical at the turn of the 80-ties and 
90-ties of the 20th century. Their economies compared 
with the ones of the Western Europe lacked competi-
tiveness, oriented towards to heavy industry, mining 
and exploiting low-tech. High-tech enterprises were 
scare while research and development (R&D) sectors 
were underdeveloped. Due to political transformations 
and the necessity to adjust these economies to new cir-
cumstances, they were affected by deep inflation pro-
cesses, falls in Gross Domestic Product, which subse-
quently make their societies impoverished.

The policies of the particular countries and their 
cooperation with well-developed states, namely the Eu-
ropean Union and Russia, increasingly influenced the 
change in the structures of their economies including 
the ones of Poland and Ukraine. Innovations played 
and still do play a leading role in these transformations. 

UDC 330.341.1

THE STRUCTURE OF FINANCING INNOVATIONS IN THE POLISH
 AND UKRAINIAN ECONOMIES

Anna KORZENIOWSKA
PhD, Assistant Professor, Maria Curie-Skłodowska University in Lublin, Banking Faculty, Economics Department
E-mail: anna.korzeniowska@umcs.pl

Анотація. У статті представлено порів-
няльний рівень витрат на інновації в різних 
європейських країнах, особливо в Польщі та 
Україні. Проаналізовано структуру інстру-
ментів, за допомогою яких відбувається фі-
нансування інновацій. Робиться висновок про 
те, що менш розвинені, найбідніші країни по-
требують державних коштів для фінансуван-
ня їх інноваційного розвитку, в той час як висо-
корозвинені країни, мають більш ефективний 
фінансовий ринок, відповідно їх підприємства 
не потребують субсидій або будь-яка іншої до-
помоги з боку держави.

Аннотация. В статье представлен сравни-
тельный уровень затрат на инновации в различ-
ных европейских странах, особенно в Польше и 
Украине. Проанализирована структура инстру-
ментов, с помощью которых происходит фи-
нансирование инноваций. Делается вывод о том, 
что менее развитые, беднейшие страны нужда-
ются государственных средствах финансирова-
ния их инновационного развития, в то время как 
высокоразвитые страны, имеют более эффек-
тивный финансовый рынок, соответственно их 
предприятия не нуждаются субсидий или любой 
другой помощи со стороны государства.

Summary. The paper compared the level of expen-
diture on innovations in different European countries, 
especially in Poland and Ukraine. The structure of in-
struments financing innovations was analysed. The 
conclusion is that less developed, poorer countries 

Ключові слова: інновації, фінансові інструменти, зростання.
Ключевые слова: инновации, финансовые инструменты, рост.
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need public funds to finance their innovation devel-
opment, whereas highly developed countries have 
more efficient financial market so their enterprises do 
not require subsidies or any other public aid.

This is the factor fostering technological advances and 
encouraging the rate of the economic growth. Yet, intro-
ducing them threatens business entities with high risk 
and costs. Therefore, entrepreneurs who want to miti-
gate potential negative effects of innovations seek for 
the most secure and cheapest ways of financing their in-
novation actions. The paper aims to compare the ways 
of financing innovations in Poland and Ukraine against 
economic development and entrepreneurship there. The 
Analysis carried out in this paper is a part of the research 
project No NN 113 303038 financed by the Ministry of 
Science and Higher Education in Poland.

The selection of optimum sources of financing in-
novation. The literature on financing business units de-
votes relatively little space to financing innovation [1]. The 
selection of optimum sources of financing innovation is 
dependent on a phase of lifecycle of the enterprise which 
intends to implement them as well as on the financial 
needs resulting from the innovation itself. Smaller entities 
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only at the start of their activities and due to the lack of 
their financial history have a limited access to bank cred-
its, and entering the Stock Market is legally restricted for 
them. Meanwhile, larger entities operating on the market 
for a while may enjoy a position rooted deeply enough to 
make the use of private/equity funds ineffective (Table 1).

The selection of optimum sources is also signifi-
cant for the efficiency of the innovation itself. The 

research shows that external financing is much more 
effective than the internal one [3, p. 16]. Equally 
important is the ownership structure of the entity 
implementing innovations. Enterprises with the ma-
jority of public capital are more reluctant to finance 
innovation in general, and in particular they realize 
innovations financed by external in a limited man-
ner [3, p. 18].

Table 1
Optimum sources of financing innovation in different phases of enterprises development

Seed phase  Start-up phase Early growth Expansion phase
Funder,Three fools Debt/Bridge Loans, 
Feasibility grants Public Stock Market

Business angels
Venture capital

Source:[2, p. 3].

Innovations are closely related to the scale of expen-
ditures on research and development activity. Well de-
veloped countries being aware of this reliance allocate 
minimum amounts for R&D in their long-term strate-
gies, which may ensure a sustainable development of their 
economies. It is best illustrated by the Europe 2020 strat-
egy adopted by the European Union [4]. It assumes, that 
different countries belonging to the Union should spend 
on R&D activity minimum 3 % of their GDP per year.

Expenditures on research and development activ-
ities in selected countries. Despite adopted strategies, 
the actual amount of spending on R&D in particular 
EU countries differ from the assumptions. In 2010 the 
average spending remained at the level of 2 % of GDP 
(table 1). Only Finland, Denmark and Sweden exceed- 1). Only Finland, Denmark and Sweden exceed-1). Only Finland, Denmark and Sweden exceed-
ed the recommended level of expenditures, while Ger-
many and Austria reached the level close to 3 %.

The low funds on research and development activ-
ity have been also transposed on the total low share 
of expenditures on innovation in the Gross Domestic 
Product. This effect was enhanced by the financial crisis 
of 2007, which was reflected in the ongoing economi-
cal crisis and additionally resulted in decreasing these 
spending. Table 2 shows, the indexes of rations of the 
relations of investment expenditures to GDP published 
by Eurostat every two years, In many countries there is 
a noticeable fall of this index in the years 2008−2010.

A similar lowering of expenditures on research 
and development was noted in Ukraine in the years 
2008−2009 (table 3), wherein the GDP was on average 
four times lower than the GDP of Poland [6].

The low level of expenditures on innovations 
and research and development activity, though 
not the only one, is an essential factor affecting 

ranking of different countries in terms of innova-
tion (Table 4)

Global Innovation Index includes, apart from the 
access to the source of funding, indexes grouped in 
seven areas. These are institutions, human capital & re-
search, infrastructure, business sophistication, knowl-
edge & technology outputs, creative outputs. In the 
years 2007−2012 Ireland, the USA, Switzerland were 
ranked the highest. Poland for some time has been sys-
tematically ranked as 45, while Ukraine close to 60. The 
reasons for the lower positions in the ranking of these 
two countries are varied. In Poland poorly rated are 
such factors as the ease of setting up a business, com-
plexity of taxation, the access to micro financing, yet 
with a high rating for the ease of obtaining credits. In 
the case of Ukraine institutional factors were ranked 
the lowest, including legislation, business environment 
as well as infrastructure. Equally low ratings were as-
signed to the sources of financing, including credit.

The structure of innovation funding in Poland and 
Ukraine against the rate of economical development. 
As mentioned above innovation activity may be fi-
nanced with different instruments coming from various 
sources. Therefore, in international comparative analysis 
there are juxtaposed amounts of internal expenditure on 
research and development activity (GERD) in relation 
to GNP, where the sources of capital raised are taken 
into account. In the world of well developed economies 
in which a large part of investment expenditures is al-
located to innovation, the company’s expenditures are 
the basic source of financing innovation activity. This 
occurs, among others, in the United States, Japan and 
Germany, where the share of private sector in financ-
ing innovation exceeds 60 %. Less developed economies 
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Table 2
Innovation spending in selected countries (% of GDP)

Year
Country 2010 2008 2006 2004
Germany 3,69 % 4,00 % 4,60 % 4,40 %
Sweden 3,58 % 4,38 % 3,80 % 4,20 %
Spain 1,14 % 1,29 % 1,40 % 1,20 %

Netherlands 1,78 % 1,78 % 1,70 % 1,60 %
Belgium 2,42 % 2,32 % 3,50 % 3,40 %
Poland 1,81 % 1,93 % 1,80 % 1,90 %
Ireland 1,63 % 2,93 % 2,60 % 3,80 %

Czech Republic 2,16 % 3,01 % 2,80 % 3,00 %
Romania 0,72 % 2,00 % 1,70 % 1,80 %
Portugal 1,32 % 1,56 % 1,60 % 1,70 %
Hungary 1,64 % 2,22 % 1,90 % 1,80 %
Slovakia 1,26 % 1,37 % 2,90 % 3,10 %
Slovenia 1,76 % 2,18 % 2,30 %

Luxembourg 1,50 % 1,98 % 2,90 % 2,60 %
Source: prepared by the author on the base of [5]

Table 3
Research and development expenditures (% of GDP)

Country 
Name

1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

European 
Union

1,781 1,753 1,837 1,800 1,861 1,829 1,861 1,826 1,822 1,847 1,849 1,947 2,041

Poland 0,652 0,667 0,689 0,644 0,623 0,559 0,541 0,558 0,567 0,556 0,567 0,604 0,675

Ukraine 1,192 1,070 0,970 0,962 1,023 0,998 1,112 1,082 1,169 0,949 0,853 0,845 0,856

Source: [7] 

Table 4
Global Innovation Index Ranking

Country
Ranking position

2007Y 2008/9 2009/10 2011 2012
Germany 16 2 16 12 15
Japan 13 9 13 20 25
United States of America 11 1 11 7 10
Poland 47 56 47 43 44
Ukraine 61 79 61 60 63

Source: [8]

require an impulse to develop innovation, which is the 
financial support provided by the public sector. Poland 
is one such country, where in the years 2002−2009 the 
average spending of the public sector on innovation ac-
tivity in economy accounted for slightly more than 60 % 
(pic. 1). In such countries as the USA or Germany the 
share of this sector stayed at the level below 30 % of the 
total funds assigned for this purpose.

Inconclusive results appear for the whole European 
Union. It results from the fact that the EU is made up of 
countries which vary considerably in terms of the degree 
of development and the level of welfare. The situation of 
the poorer and less developed countries, for example, Ro-
mania, Bulgaria or Poland brings about the decrease in 
the share of the private sector and the increase of the pub-
lic one in analyzed sources of financing innovation while 
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calculating average values for the whole European Union. 
In the case of Ukraine in the years 2005−2011 on 

average over 57 % of expenditures on development 
and research activity were incurred by enterprises, 
while 36 % – by the government sector. The rest of 
spending for this purpose was realized by higher ed-
ucation sector. Such a structure of expenditures was 
affected to a large extent by a low production value. 
A smaller, than e.g. in Poland (where the expendi-
ture share of the government sector is much simi-
lar to those of developed countries) the expenditure 
share of the government sector unfortunately results 
rather from low resources being at its disposal, than 
a high level of economical development.

While comparing changes in expenditures on in-
novation activity and analyzing the structure of their 
financing one should, first of all, consider the fact that 
Poland due to its membership has got the access to a 
number of external funds. In turn, Ukraine is a country 
of a larger size, more densely populated, affluent in nat-
ural resources, therefore, with significant development 
potential, based however, on low technology indus-
tries. In both cases the fact that Ukraine stayed behind 
as well as a political situation from before 1989−1991 
considerably affected the situation in the first half of 
the nineties of the 20th century. The subsequent years 
2001−2002 are those of dramatic downturn (crisis in 
Russia), and the years 2008−2010 brought an economi-−2010 brought an economi-2010 brought an economi-
cal crisis connected with the financial crisis noticeable 
all over the world (fig. 2).

A dynamic growth of Ukraine’s GDP in the period 
2001−2004 was the consequence of the high demand in 
the world demand for steel, coal, ores, which allowed to 
maintain in the country a high level of exports. The in-
crease in fuel prices, however, which took place on the 
world markets after 2005, resulted in a significant fall in 
the exports and therefore the decrease in the use of pro-
duction capacity in many economy sectors of Ukraine, 
quite often coming to the level below 50 %. As a result 
the value of Ukraine’s GDP remains much lower than 
indicated by the economical potential of the country.

The majority of publications including the analysis 
of expenditure on research and development activity, 
and in a narrower perspective on the innovation ac-
tivity, present comparisons bases on the share of this 
expenditure in the GDP of particular countries. For the 
economical development the value of such expenditure 
is also crucial. It may be concluded from the data pre-
sented in Table 3 that Ukraine spends on research and 
development much higher amounts than Poland, con-
sidering the potential of this country to generate added 
value. As it turns out, this is not the case. Ukraine de-
spite being one of the biggest countries in terms of size 
and labour resources, enjoying also considerable scien-
tific potential, does not make use of its abilities. [11, p. 
11] It is only proved by the data in Table 5, in which 
there is a comparison of the volume of expenditure 
on research and development expressed in $, includ-
ing Purchasing Power Parity, which both investigated 
countries incurred in the years 2000 and 2007.

Fig. 1. GERD by source of funds – the average of 2002−2009 (%)
(*) for Ukraine average of 2005−2011

Source: [9] and [10, p. 80]
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Despite the aforementioned fact that between the 
years 2002 and 2007 the dynamics of Ukraine’s GDP 
and the share of expenditure on research and develop-
ment activity was higher than the one in Poland, while 
comparing the data by value, it appears that in terms 
of amounts as well as per capita the value of GERD for 
Ukraine fell compared to Poland. In 2002 Ukraine’s 
GERD accounted for 77 % of Poland’s one with regard 
to amounts, and 62 % per capita. In 2007 these values 
were 69 % and 57 % respectively.

The economical situation is a decisive factor influ-
encing the amount of funds on innovation activity. In 
the periods of downturns enterprises avoid introduc-
ing investments which bear the high risk of failure. 
Therefore, in the both countries there were noticed 
fluctuations of not only the share expenditure on in-
novation in the GDP (table 3), but also the high dy-
namics of changes of the very value of this spending 
(Table 6). It becomes clear that compared with Po-
land, Ukraine is more affected by ongoing changes in 
the world economy

Instruments of financing innovations. The main 
instrument of financing innovation in Poland are the 
own funds of business entities. They finance about 75 
% expenditures on innovation in the enterprise sector 
and about 85% in the service sector. (Table 7) 

This situation has been remained for many years. 
Bank credits are ranked second in the structure of in-
struments of financing innovation, non-returnable 
funds from abroad came third with a noticeably lower 
share though, mostly from in the form of subsidies 
from the European Union budget.

In the years 2005−2011 a considerable fall in the 
share of own funds in financing innovation is observed 
in Ukraine as it was from above 87 % down to 52,9. In 
the majority of the reviewed years bank credits were 
the second largest source of financing innovation. The 
period of 2009−2010, when respectively 19 % and 30 % 
of innovation was financed by foreign investors, is to 
be viewed as exceptional. At the same time these years 
mark the lowest level of investments, thus, a high share 
of foreign investors should be assessed with regard to a 
significant decrease in the amounts spent at that time 
by the domestic business entities both from the own 
funds and in the form of returnable funds, mostly cred-
its taken from domestic banks (Table 8).

The data presented above reveal some regularities in 
respect of reliances between innovation financing instru-
ments and the state of innovation in particular countries. 
In developed countries innovations are derived mainly 
from research carried out. They are often realised in co-
operation of education with business sector. The source 

Table 5
Expenditure on R&D in Poland and Ukraine in PPP$

GERD in PPP$ in thousands GERD per capita in PPP$
2002 2007 2002 2007

Poland 2 472 248 3 990 922 64,5 104,7
Ukraine 1 921 261 2 753 653 40,0 59,5

Source: [12, p. 479]

Fig. 2. GDP (% annual growth)
Source: World Bank data
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Table 7
The structure of finance spending in Poland

Years
Total

Including means

Own funds Home budget
Gained from abroad

 (nonreturnable)
From capital risk 

funds
bank credits

In Plz mn
Industry

2007 19804,6 74,70 % 1,13 % 1,10 % 0,04 % 14,18 %
2008 23686,1 71,90 % 1,20 % 1,59 % 0,16 % 20,64 %
2009 21405,5 69,75 % 0,81 % 2,66 % 0,00 % 25,38 %
2010 22379 77,31 % 1,04 % 7,25 % 0,00 % 7,31 %
2011 19376,5 76,21 % 1,20 % 6,93 % 0,00 % 8,97 %

Services
2008 9794,6 86,86 % 1,06 % 0,65 % 0,00 % 8,86 %

2009 7624,3 85,65 % 0,71 % 0,33 % 0,00 % 13,14 %

2010 9921,1 86,65 % 0,39 % 1,96 % 0,00 % 10,45 %

2011 10317,9 83,92 % 0,85 % 1,11 % 0,00 % 10,26 %
Source: [13, p. 122]

Table 6
The dynamics of value changes of spending on innovation in Poland and Ukraine 

in 2006–2011 at current prices (previous year = 100)

2006 2007 2008 2009 2010 2011

Poland 120,38 % 114,81 % 124,64 % 91,77 % 104,88 % 87,64 %

Ukraine 107,10 % 176,15 % 110,54 % 66,28 % 101,20 % 178,16 %

Source: calculations by the author on the base of the data of Central Statistical Office of Poland and State Statistics Service of Ukraine

Table 8
The structure of finance spending on innovation sources in Ukraine

Own funds
Home budget 

and local budgets
Home investors Foreign Loans Other sources

2005 87,70 0,80 1,40 2,70 7,10 0,30
2006 84,60 1,90 0,40 2,90 8,50 1,70
2007 73,70 1,40 0,20 3,00 18,50 3,20
2008 60,60 2,90 1,40 1,00 33,70 0,40
2009 65,00 1,70 0,40 19,00 11,80 2,10
2010 59,30 1,20 0,40 30,00 7,80 1,30
2011 52,90 1,10 0,30 0,40 38,30 7,00

Source: [14]

of financing of conducted research are the means of en-
terprises committed to implement the results into their 
activities and public funds usually available for research 
institutions by means of organising competition. In turn, 
implementing innovative solutions is run to a large extent 
through returnable instruments and funds of high risk.

Both Poland and Ukraine are only aspiring to the 
group of countries of the highest level of develop-

ment. However, their economical potential is not fully 
exploited, because of, among others, some backward-
ness in technological development and as well as rela-
tively short time the societies o these countries had to 
develop their individual entrepreneurship. In coun-
tries like these economical development is specially 
related with implemented technological advances in-
cluding innovations. 
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It is well worth noting, however, that a large part of 
innovation is not going to appear in them due to their 
own research and development activity, but by means of 
purchased technologies and ready-made solutions ad-
opted from developed countries. Moreover, the less de-
veloped financial market is not efficient enough to pro-
vide business entities with financial instruments. That 
is why, in countries such as Poland or Ukraine, quite a 
lot of implementations of significant innovations are fi-
nanced by public funds, wherein additionally Poland is 
able to draw on the European Union Budget.

In Poland credits are ranked second in the struc-
ture of financing innovation. Yet, one should take into 
account the fact that some part of them are preferen-
tial instruments, whose costs are lower than it would 
be indicated by the market conditions. They comprise, 
among others, technological credit and credits with 
payments provided by the Agency of Restructuring 
and Modernisation of Agriculture for farmers and en-
tities dealing with food processing.

Conclusions. The situation of countries similar 
to Poland and Ukraine shows that for the optimum 
rate of innovation development of their economies 
it is essential to provide the means for financing in-
novations themselves. Entrepreneurs are not able to 
finance many of these technologies and organiza-
tional or marketing solutions with their own funds 
or returnable instruments available under market 
conditions. With not sufficient development of the 

financial market and a low level of activity of in-
stitutions from business environment which are to 
provide capital of high risk (venture capital, busi-
ness angels), it becomes essential to create system 
solutions. They lie in providing business entities 
with non-returnable or preferential instruments of 
financing innovation by the public sector.

In the case of Poland the subsidies from The EU bud-
get became the source of such additional means directed 
to the countries aspiring first to the membership, and 
since 2004 supporting the development of countries and 
regions with the lowest level of development in the Union.

As Ukraine is neither a country associated nor a 
member state of the EU, it is not able to take advan-
tage of this kind of financing, apart from projects re-
ferred to the backup of border regions, which may be 
run together with Poland and Belarus. This makes the 
state budget and local governments budgets the only 
sources of financial support, which with the current 
situation is by no means easy.

The analysis presented in the paper underlies the 
importance of financing innovation activity for in-
novation of business entities and the economy itself. 
It seems to be evident that the more developed finan-
cial market the easier it is for business entities to raise 
means for innovation activity. It is essential to support 
innovation with nonreturnable or preferential financial 
instruments in countries with a lower level of financial 
market development.

1. D. K. N. Johnson, K. M. Lybecker, Financ-D. K. N. Johnson, K. M. Lybecker, Financ- N. Johnson, K. M. Lybecker, Financ-N. Johnson, K. M. Lybecker, Financ-
ing environmental improvements: A literature re-
view of the constraints on financing environmen-
tal innovation, «Colorado College Working Paper» 
2009-08, July, 2009

2. Policy Options and Instruments for Fi-Policy Options and Instruments for Fi-
nancing Innovation: A Practical Guide to Early-
Stage Financing, United Nations Economic Com-
mission for Europe, New York and Geneva, 2009

3. M. Ayyagari, A. Demirg��-Kunt, V. Maksi-M. Ayyagari, A. Demirg��-Kunt, V. Maksi-
movic, Firm Innovation in Emerging Markets, 
World Bank Policy Research Working Paper 4157, 
March 2007.

4. «Europa 2020», the strategy of UE [Electro-«Europa 2020», the strategy of UE [Electro-Europa 2020», the strategy of UE [Electro-», the strategy of UE [Electro-, the strategy of UE [Electro- [Electro-[Electro-
nic recourse]. — Available at : http://ec.europa.eu/
europe2020/index_pl.htm.

5. Eurostat table: in_cis4_exp, in_cis5_exp, 
in_cis6_exp, in_cis7_exp.

6. World Bank data [Electronic recourse]. — 
Available at : http://data.worldbank.org/indicator/
NY.GDP.MKTP.CD.

7. data.worldbank.org/indicator/GB.XPD.
RSDV.GD.ZS.

8. Global Innovation Index Reports 2007, 2009, 
2010, 2011, 2012.

9. GERD by source of funds, EUROSTAT , 
rd_e_fundgerd.

10. Наукова та інноваційна діяльність в 
Україні : стат. зб. — КИЇВ : ДП «Інформаційно-
видавничий центр Держстату України», 2012

11. M. Goodrich, Ukraine’s Technology Sector 
A Report Prepared by the Federal Research Division, 
Library of Congress under an Interagency Agreement 
with the Director of Defense Research and Engineer-
ing, Office of the Secretary of Defense, October 2008.

12. UNESCO SCIENCE REPORT 2010. The 
Current Status of Science around the World, Pub-
lished in 2010 by the United Nations Educational, 
Scientific and Cultural Organization, Paris, France.

13. Science and technology in Poland in 2010, 
GUS, Warszawa 2012.

14. Державна служба статистики України 
[Електронний ресурс]. — Режим доступу : http://
www.ukrstat.gov.ua/operativ/operativ2005/ni/ind_
rik/ind_u/2002.html.

References



SCIENCE, EDUCATION, INNOVATION

139FINANCIAL SPACE     № 1 (9) 2013

Statement of the problem. Over the last few 
years innovations have become one of the most 
significant research areas. They are viewed both in 
respect of business entities and building up market 
advantages, which would enable outrunning the 
competitors and winning new markets [2, p. 1−34], 
as well as in respect of economic development of 
different countries [3, p. 107−116]. It is worth 
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Анотація. Метою статті є представ-
лення порівняльного аналізу інноваційної ді-
яльності Люблінського воєводства порівнян-
но з окремими регіонами Центральної і Східної 
Європи, що дозволяє діагностувати поточну 
ситуацію і дати відповідь, які регіони з порів-
няльною специфічністю можна висвітлюва-
тися як більш-менш інноваційні. Водночас до-
слідження дає змогу перевірити, чи правильно 
розроблені конкретні ринкові переваги в дослі-
джуваному регіоні Люблінським воєводством, і 
чи може він створити потенціал, щоб акти-
візувати розвиток на роки вперед. Предме-
том цього дослідження є також визначення 
тенденцій, які з’явилися в 2007−2011 роках для 
того, щоб перевірити напрямок змін в  окрес-
леному регіоні порівнянно з іншими регіонами, 
а також виявити ті сфери, які потребують 
поліпшення для підвищення динаміки розви-
тку за допомогою інновацій.

Аннотация. Целью статьи является пред-
ставление сравнительного анализа инновацион-
ной деятельности Люблинского воеводства по 
сравнению с отдельными регионами Центральной 
и Восточной Европы, позволяет диагностировать 
текущую ситуацию и дать ответ, какие регионы 
со сравнительной специфичностью можно рас-
сматривать как более или менее инновационные. 
В то же время исследование позволяет проверить, 
правильно ли разработаны конкретные рыночные 
преимущества в исследуемом регионе Люблинским 
воеводством, и может ли он создать потенциал, 
чтобы активизировать развитие на годы вперед. 
Предметом данного исследования является так-
же определение тенденций, которые появились в 
2007−2011 годах для того, чтобы проверить на-
правление изменений в рассматриваемом регионе 
по сравнению с другими регионами, а также выявить 
те сферы, которые требуют улучшения для повы-
шения динамики развития с помощью инноваций.

Summary. The purpose of this paper is to pres-
ent a comparable analysis of innovation in Lublin 
Region compared to selected regions of Central and 
Eastern Europe. It should allow to diagnose a current 
situation and provide the answer, which regions with 
comparable specificity may be viewed as more or less 
innovative. At the same time it would be possible to 
verify whether Lublin Region developed specific mar-
ket advantages in the investigated area, and whether 

Ключові слова: інновація, регіон, витрати на науково-дослідну роботу.
Ключевые слова: инновация, регион, расходы на научно-исследовательскую работу.
Key words: innovation, region, R&D expenditures.

it may build up the potential to intensify the devel-
opment for the years to come. The subject of this re-
search is also to identify tendencies which appeared 
in the years 2007−2011 in order to verify the direction 
of the change in the examined region compared to 
other regions, as well as to identify the areas which 
require improvement for increasing development dy-
namics by means of innovation.

noting, however, that the issues of innovation are 
increasingly more associated with the issues of re-
gional development [1, p. 875–891].

In this context the issues connected with 
building up potential for dynamic development 
of enterprise in the region as well as supporting 
local initiatives which aim to strengthen innova-
tion become of major importance. In the subject 
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literature much attention is paid to active re-
gional policy oriented towards backing up local 
entrepreneurs while realizing innovative proj-
ects and creating conditions which will attract 
innovative investments from outside. One of the 
key areas allowing to run activities fostering ac-
tions in this respect, is the creation of a chain 
of institutions of business environment which 
makes the process of innovation diffusion easier 
[5, p. 1057−1076].

The subject literature distinguishes five key ar-
eas in which region innovation is analyzed and 
where opportunities to develop locally are looked 
for. Following the A. l. Claros model these are the 
following [4, p. 1-8]:

- Legal and regulatory framework,
- R&D,
- Using communication and information 

technologies,
- Institutional environment,
- Human capital, education and social cover-

age [7, p. 224].
These areas have also become essential for 

analyzing the state of regional innovation of the 
European Union presented in Regional Innova-
tion Scoreboard 2012 (RIS) [8, p. 1–76]. The re-
search findings published there show noticeable 
spatial diversity which results from uneven eco-
nomical development of particular countries on 
the one hand, and the lack of the proper regional 
policy oriented towards enhancing innovation, 
on the other. Therefore, a number of activities 
have been initiated which aim to change this sit-
uation through implementing strategic approach 
and working out regional innovation strategies. 
This direction proves to be the right one, though 
the actual effects still remain to be seen in the 
long perspective.

The purpose of this paper is to present a com-
parable analysis of innovation in Lublin Region 
compared to selected regions of Central and East-
ern Europe. It should allow diagnosing a current 
situation and providing the answer, which regions 
with comparable specificity may be viewed as 
more or less innovative. At the same time it would 
be possible to verify whether Lublin Region de-
veloped specific market advantages in the inves-
tigated area, and whether it may build up the po-
tential to intensify the development for the years 
to come. The subject of this research is also to 
identify tendencies which appeared in the years 
2007−2011 in order to verify the direction of the 

change in the examined region compared to other 
regions, as well as to identify the areas which re-
quire improvement for increasing development 
dynamics by means of innovation.

Research Methodology and sample. To carry 
out the comparative analysis of the innovation 
in Lublin Region with the regions of Central and 
Eastern Europe, 15 units of similar economi-
cal profile were selected out of 8 countries. The 
research does not cover Lithuania, Latvia and 
Estonia because they did not mark off regions 
in their political structure. Additionally, the re-
search excludes Belarus and Ukraine as they are 
not covered by Regional Innovation Scoreboard 
2012 and the data collected from the state re-
ports did not ensure comparability of the results. 
The selection criteria cover the size of a region 
(taking into account the differences appearing in 
different countries), income per capita, and in-
dustry characteristics. Table 1 shows the regions 
from particular countries which were qualified 
to the comparative analysis.

To compare innovation in particular regions 
there were used some selected factors included 
in RIS and the time span covered the years 2007, 
2009, 2011. The following parameters are sub-
ject of the study: population with tertiary edu-
cation, public R&D expenditures, business R&D 
expenditures, non-R&D innovation expendi-
tures, SMEs innovating in-house, EPO patents, 
technological (product or process) innovators, 
non-technological (marketing or organization-
al) innovators, employment in medium-high/
hightech manufacturing & knowledgeintensive 
services).

To identify the differences between different 
regions it was assumed that the parameters ex-
amined hold the same impact on regional innova-
tion, and therefore, their share in the integrated 
index is the same. Additionally, indexes got stan-
dardized on a scale 0-1 with the assumption that a 
region with the lowest value is assessed at the level 
0, while the one with the highest -1. Analogical 
methodology was applied in the case of elaborat-
ing Regional Innovation Scoreboard, wherein the 
values of parameters studied vary as a larger num-
ber of region took part in RIS.

 For comparison of regions there were used both 
the integrated index (average for all the examined 
parameters) and the area index: expenditure on in-
novation, innovative activity and innovation of the 
job market. 
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Table 1
The checklist of regions from particular countries qualified to the comparative analysis

No. Region Country
1 Lubelskie

Poland2 Podkarpackie
3 Podlaskie
4 Warmińsko – Mazurskie
5 Dél – Alföld

Hungary
6 Észak – Alföld
7 Severovychod

Czech Republic
8 Jihovychod
9 Severna i iztochna Bulgaria Bulgaria

10 Sredisnja i Istocna (Panonska) Hrvatska Croatia
11 Nord-Vest

Romania12 Centru
13 Nord-Est
14 Vzhodna Slovenija Slovenia
15 Stredne Slovensko

Slovakia
16 Vychodne Slovensko

Source: prepared by the author

Table 2
Integrated index value and position in innovation ranking of selected regions of Central and Eastern Europe

Country Region
Inegrated index value Ranking position

2007 2009 2011 2007 2009 2011

Poland

Lubelskie 0,473 0,532 0,347 4 5 8
Podkarpackie 0,428 0,546 0,352 8 4 7
Podlaskie 0,448 0,405 0,341 6 9 9
Warmińsko – Mazurskie 0,361 0,393 0,294 9 10 12

Hungary
Észak – Alföld 0,447 0,392 0,366 7 11 6
Dél – Alföld 0,456 0,474 0,390 5 6 5

 Czech Re-
public

Severovychod 0,711 0,649 0,780 2 3 2
Jihovychod 0,829 0,810 0,805 1 1 1

Bulgaria Severna i iztochna Bulgaria 0,260 0,347 0,313 13 13 10
Croatia Sredisnja i Istocna (Panonska) Hrvatska 0,211 0,273 0,173 16 15 16

Romania
Nord-Vest 0,256 0,345 0,263 14 14 14
Centru 0,238 0,255 0,257 15 16 15
Nord-Est 0,344 0,431 0,300 10 8 11

Slovenia Vzhodna Slovenija 0,668 0,768 0,664 3 2 3

Slovakia
Stredne Slovensko 0,335 0,437 0,400 12 7 4
Vychodne Slovensko 0,343 0,387 0,267 11 12 13

Source: prepared by the author on the base on RIS

Lublin Region innovation against other re-
gions of Central and Eastern Europe – integrated 
index.

As the data from Table 2 show, in 2011 Lublin 
Region was placed in the middle of the ranking of 
selected regions of Central and Eastern Europe. The 
result at the level of 0,347 appeared to be similar to 
those of the other two examined regions in Poland 
(Podkarpackie and Podlaskie) and much higher than 

the result of Warmińsko – Mazurskie Region. Com-
pared with regions from other countries, one should 
note that the innovation of Lublin Region is lower 
than that one of the regions from the Czech Republic, 
Slovenia, Hungary and one Slovakian region. Particu-
larly, while comparing with these two first countries 
the distance appears to be significant and proves neg-
ligence in this area. Therefore, Lublin Region has got 
and is likely to still have problems with creating con-
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siderable competitive advantages which would enable 
winning important external investors, given that the 
main competitors in this area, i.e. Czechs, Hungar-
ians and Slovaks outperform in this field.

In 2011 the integrated index for Lublin Region 
was higher than the one for examined regions from 
Romania, Bulgaria and Croatia. It is well worth 
noting, however, that the distance from the re-
gions from these countries is continually changing, 
which may bring about much unfavourable conse-
quences in the future.

While analyzing variability in time of the Lublin 
Region position in the innovation ranking of some 
regions of Central and Eastern Europe, one may eas-
ily see a very negative downturn of the position. In 
2007 the result at the level of 0,473 allowed to be 
ranked fourth, behind the regions from the Czech 
Republic and Slovenia. Thus, not only the regions 
with a lower level of development from Romania, 
Bulgaria or Croatia were outrun, but, what is more 
important, also the investigated regions from Po-
land as well as Hungarian and Slovakian ones. Yet, 
over four years Lublin Region recorded a fall of the 
examined index by 0,125, which resulted in lower-
ing in the ranking by as many as 4 positions down 
(the biggest fall among those examined).

This unfavorable situation makes one think 
which innovation areas reflect the biggest reces-
sion and in which areas Lublin Region may see 
the chance to change this unvfavourable downturn 
tendency. The issue in this respect is discussed in 
the further part of this paper.

Innovation expenditure of Lublin Region 
against other regions of the European Union. 
One of the key barriers of innovation development 
in regions are financial means allocated either on 
research and development or directly on the pur-
chase of innovative solutions. Both public funds 
and business units themselves may constitute the 
source for this capital. As the data from Table 3. 
indicate in 2011 Lublin Region was ranked seventh 
in the examined area, i.e. close to the integrated in-
dex. Higher values were obtained by the regions in 
the Czech Republic, Slovenia and Hungary. What 
is more, Lublin Region was outdistanced by one of 
Romanian regions (Nord-Vest).

The expenditures on research and develop-
ment are these very areas which in the period 
2007−2011 much affected the dramatic decrease 
in the evaluation of Lublin Region, as already de-
scribed in the previous part of the paper. As early 
as in 2007 the average index for the area tested was 

Table 3
Value of indexes related to expenditures on R&D and innovation in selected regions 

of Central and Eastern Europe in 2011

Country Region
Public R&D expen-

ditures
Business R&D 
expenditures

Non-R&D in-
novation expen-

ditures

The average for 
examined param-

eters 

Ranking 
position 

Poland

Lubelskie 0,82 0,04 0,53 0,46 7

Podkarpackie 0,12 0,50 0,44 0,35 11

Podlaskie 0,42 0,31 0,64 0,46 8

Warmińsko – Mazurskie 0,39 0,17 0,63 0,40 9

Hungary
Észak – Alföld 0,79 0,81 0,00 0,53 5

Dél – Alföld 0,85 0,56 0,24 0,55 4

Czech Republic
Severovychod 0,27 1,00 1,00 0,76 2

Jihovychod 1,00 0,88 0,66 0,85 1

Bulgaria Severna i iztochna Bulgaria 0,06 0,17 0,68 0,30 13

Croatia
Sredisnja i Istocna (Panon-
ska) Hrvatska

0,00 0,00 0,22 0,07 16

Romania

Nord-Vest 0,67 0,23 0,54 0,48 6

Centru 0,00 0,17 0,53 0,23 14

Nord-Est 0,58 0,17 0,32 0,35 10

Slovenia Vzhodna Slovenija 0,18 1,00 0,49 0,56 3

Slovakia
Stredne Slovensko 0,12 0,35 0,58 0,35 12

Vychodne Slovensko 0,21 0,29 0,07 0,19 15

Source: prepared by the author on the base on RIS 
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0,65, which gave the third position in the ranking, 
just behind the regions from the Czech Republic. 
However, unfavourable changes which took place 
in 2007−20011 resulted in the fall of the average 
evaluation of Lublin Region by 0,19. A bigger fall 
was only recorded in Vychodne Slovensko Region 
in Slovakia.

A key factor which affected the situation is ex-
penditure on research and development financed 
by enterprise’s assets. In 2011 this index was merely 
0,04 and was higher than one region only – Sredis-
nja and Istocna (Panonska) Hrvatska from Croatia. 
One should point out that, in 2007 the value of the 
discussed index was nearly five times higher and 
came to 0,38, which allowed to outrun as many 
as 8 regions. The reasons of the ensuing situation 
should be seen mainly in the fact that there ap-
pear considerable public funds, including those 
distributed within the Operational Programme – 
Innovative Economy and also in the framework 
of the projects funded by the National Centre for 
Research and Development. Consequently, it made 
public funds to be driven out by public funds in 
this investigated area. So it seems these funds do 
not bring an impulse to activate enterprise innova-
tion but they are merely the way to decrease the 
investment burden on enterprises, thus, shifting it 
onto the public sector.

The issue of decrease in innovation activity of 
enterprises in Lublin Region is also evident in a 
significant decrease in expenditures on innovation 
which did not follow from the research and devel-
opment activities but were raised directly on the 
market. In 2007 enterprises from Lublin Region 
were in the lead among others from the examined 
regions not to be equal only to the enterprises from 
the Rumanian Region Nord-Est. Unfortunately in 
2007–2011 the index dropped nearly by half from 
the level of 0,93 to the level of 0,53. On the one 
hand it resulted from the lowering investment ac-
tivities of the Lublin Region enterprises, and on the 
other hand, from starting stimulating operations in 
other regions. Therefore, it is desirable to consider 
what actions should be taken to increase activity 
of business entities in the subsequent years, which, 
as the above mentioned study showed, are essential 
for the improvement of the current situation. 

Innovation activity in Lublin Region against 
other regions of Central and Eastern Europe.

The consequence of decreasing expenditures 
on research and development by enterprises from 
Lublin Region is their declining innovation activ-
ity. As the data from Table 4 demonstrate Lublin 
Region was ranked thirteenth in the examined area 
and it was overrun not only by regions from the 
countries with a high economic development (The 

Table 4
Value of indexes related to innovation activity in selected regions of Central and Eastern Europe in 2011

Country Region
SMEs in-
novating 
in-house

EPO 
patents

Technological 
(product or pro-
cess) Innovators

Non-technological 
(marketing or or-

ganisational) inno-
vators

The average 
for examined 
parameters 

Ranking 
position 

Poland

Lubelskie 0,10 0,36 0,08 0,08 0,16 13
Podkarpackie 0,25 0,39 0,15 0,14 0,23 9

Podlaskie 0,13 0,27 0,08 0,02 0,12 15

Warmińsko – Mazurskie 0,13 0,12 0,03 0,00 0,07 16

Hungary
Észak – Alföld 0,00 0,58 0,03 0,13 0,18 12
Dél – Alföld 0,04 0,70 0,00 0,13 0,22 10

Czech Re-
public

Severovychod 1,00 0,67 1,00 1,00 0,92 1
Jihovychod 0,94 0,70 0,81 0,95 0,85 2

Bulgaria Severna i iztochna Bulgaria 0,35 0,09 0,22 0,21 0,22 10

Croatia Sredisnja i Istocna (Panon-
ska) Hrvatska 0,19 0,67 0,12 0,17 0,29 6

Romania
Nord-Vest 0,21 0,03 0,03 0,32 0,15 14

Centru 0,44 0,18 0,20 0,35 0,29 6
Nord-Est 0,58 0,00 0,31 0,75 0,41 4

Slovenia Vzhodna Slovenija 0,71 1,00 0,49 0,65 0,71 3

Slovakia
Stredne Slovensko 0,48 0,15 0,39 0,59 0,40 5

Vychodne Slovensko 0,08 0,33 0,07 0,52 0,25 8

Source: prepared by the author on the base of RIS
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Czech Republic, Hungary Slovakia or Slovenia) but 
also by regions from Bulgaria, Croatia or Roma-
nia. Additionally, the distance to the best regions 
from the Czech Republic and Slovenia was very 
large and proved a huge weakness of innovation of 
business entities from Lublin Region. The achieved 
index was only higher from Romanian region of 
Nord-Vest and two regions from Poland: Podlaskie 
and Warmińsko-Mazurskie. It must be emphasized 
that four years before the average index for Lublin 
Region was more than twice higher and amounted 
0,37, which enabled it to be ranked sixth. Unfor-
tunately more active in this respect were business 
units from regions in Hungary, Slovakia, Croatia 
and Bulgaria, which outdistanced the subject re-
gion in the ranking.

While analyzing the data in detail it may be noted 
that only in the case of new patents filed, Lublin Region 
obtained a satisfactory index at the level of 0,36 leaving 
behind 9 regions in the research sample. Moreover, it 
was the only area which marked improvement within 
four years. In the case of other analyzed parameters Lu-
blin Region recorded a significant fall in the value to 
the level of 0,08–0,10. Thus, the worse indexes are only 
for individual regions and still worse, the distance to 
the best regions got much bigger.

The above situation is particularly unfavourable for 
a number of technological innovators, whereas these 
are the changes in the product and the manufacturing 
process or providing services which appear to be es-
sential in order to build up a long – term competitive 
advantage cross-border. Such a low share of innovative 
enterprises makes any strong incentives for increasing 
investment rare, due to the lack of significant entities 
which would attract co-operants’ investments. In this 
way one of the severest deficiencies of Lublin Region 
becomes evident, i.e. the lack of enterprises recognized 
internationally or at least cross-regionally which would 
through their technological changes contribute to the 
progress in other enterprises. Focus on the sales within 
the same region does not make business entities carry 
out innovative changes, and this, in turn, much reduc-
es the chances to win big external innovative invest-
ments, which are quite often located in close proximity 
to modern and dynamically developing enterprises so 
as to exploit the synergy effect.

Job market innovation in Lublin Region 
against other regions of Central and Eastern Eu-
rope. The data from Table 5 demonstrate innova-
tion of the job market is the only area in which Lu-
blin Region came to a meaningful position in the 
ranking of 2011. Compared with 2007 the average 

Table 5
Value of indexes related to innovation of job market in selected regions of Central and Eastern Europe in 2011

Country Region
Population 

with tertiary 
education

Employment in medium-high/hight-
ech manufacturing & knowledgein-

tensive services

The average 
for examined 
parameters 

Ranking 
position 

Poland

Lubelskie 0,92 0,19 0,55 6
Podkarpackie 0,92 0,25 0,58 5
Podlaskie 1,00 0,19 0,59 3
Warmińsko – Mazurskie 0,92 0,26 0,59 3

Hungary
Észak – Alföld 0,48 0,48 0,48 10
Dél – Alföld 0,56 0,43 0,50 9

Czech 
Republic

Severovychod 0,08 1,00 0,54 7
Jihovychod 0,44 0,87 0,65 2

Bulgaria Severna i iztochna Bulgaria 0,72 0,32 0,52 8

Croatia
Sredisnja i Istocna (Panonska) 
Hrvatska

0,04 0,14 0,09 15

Roaunia
Nord-Vest 0,24 0,10 0,17 14
Centru 0,16 0,29 0,22 13
Nord-Est 0,00 0,00 0,00 16

Slovenia Vzhodna Slovenija 0,76 0,70 0,73 1

Slovakia
Stredne Slovensko 0,40 0,54 0,47 11
Vychodne Slovensko 0,24 0,58 0,41 12

Source: prepared by the author on the base of RIS.
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index went up from the level of 0,43 to the level of 
0,55, which put Lublin region ahead of Slovakia, 
Slovenia, Bulgaria and Hungary.

Regretfully, the detail study shows this positive 
change results from improvement only of one pa-
rameter, i.e. a share of population with higher edu-
cation. Although this index determines the potential 
of innovation development in the region, it has no 
direct impact on technological or product changes 
in enterprises. It is more the consequence of edu-
cational policy of the government, which aims to 
lengthen the period of education. The observation 
is confirmed by a high assessment of all the regions 
in Poland, which is much higher compared with the 
assessments of the rest of the countries.

A high percentage of people with a higher 
education may but does not have to contribute 
to the improvement of the region innovation, 
and this efficiency is dependent on job opportu-
nities, especially in innovative enterprises. The 
practice of the country shows, however, that the 
system of education is oriented towards training 
for nontechnical professions, more connected 
with servicing industry or providing services for 
the public. Thereby, a large part of population 
with a higher education does not stimulate the 
development of innovation, what is more, a high 
percentage of the unenemployed in this group 
proves this potential is not used appropriately. 
It is confirmed by much lower assessment of the 
second examined parameter, i.e. employment in 
the manufacturing sectors with a high and me-
dium technology as well as in services exploiting 
knowledge. In 2011 this index was merely 0,19 
and it was higher than those in two regions from 
Romania and one from Croatia, and at the same 
level as Podlaskie Region. It evidences low effi-
ciency of the educational system in Poland, since 
a low percentage of university graduates come to 
entities determining the potential of the innova-
tion in the Region.

Conclusions. The above study showed that 
Lublin Region compared with selected regions of 
Central and Eastern Europe, in terms of creating 
innovation is ranked much lower than expected by 
the local government. In addition much alarming 
is the trend of a quite dramatic fall of particular 
parameters compared with those from 2007, which 
widens the distance to the leaders from the Czech 
Republic and Slovenia on the one hand, and bridg-
es the gap between it and the poorer regions from 
such countries as Romania, Bulgaria or Slovakia.

One of crucial reasons of innovation being lower 
than expected in Lublin Region, are insufficient ex-
penditures of enterprise on both innovation pur-
chases and realization of their own research and de-
velopment projects. This is proved by survey results 
carried out within the framework of research grant nr 
NN 113 303038 sponsored by MNiSW (the Ministry 
of Science and Higher Education in Poland). It was 
called «Financial Instruments of Support for the De-
velopment of Innovation in Lublin Voievidshiop» and 
showed that the business entities from Lublin Region 
are reluctant to spend their resources on research be-
cause they cannot see here a long-term opportunity 
to create long-term market advantages which may 
come from innovation. If they run any innovation 
projects, these are mostly purchases of ready-made 
solutions from other enterprises or foreign research 
institutions, where the main impulse in this area are 
public funds transferred in the form of subsidies. 
Therefore, public funds drive out innovative activ-
ity of these very business units. Consequently, there 
is a little activity of enterprises in implementing in-
novation, including those essential for a long-term 
development of process innovations. It impacts ad-
versely the situation on the job market as it affects the 
high level of unemployment among population with 
a higher education who are not able to find employ-
ment in traditional industries of the economy.

It is worth considering the changes which might 
fast and effectively contribute to the improvement of 
the current situation in the near perspective. One such 
opportunity seems to be a considerable increase in the 
enterprise’s share in the projects co-financed by public 
funds. In this way the effect of driveout described in this 
paper and the aid will come to a much larger group of 
beneficiaries. Another task is to expand infrastructure 
which would make running business activity easier in 
the region and attract big and modern external inves-
tors. This, in turn, would have a strong impact on the 
process of innovation diffusion among co-operating 
regional enterprises. The third area which requires 
changes is the system of education which should be 
more oriented towards creating innovative approaches 
as well as educating for technical businesses and serving 
modern economy. Finally, it is well worth expanding the 
chain of institutions from business environment, which 
would be today far more than responsible for creating 
innovation and transfer of knowledge from research in-
stitutions into enterprises. They should also gather data 
on research directions in a more efficient manner, which 
can stand the chance to be commercialized in regional 
business entities.
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Постановка проблеми. Обліково-аналітич-
на освіта є важливою складовою підготовки су-
часних управлінців, у чому переконує не тільки 
вітчизняний, а й зарубіжний досвід. Освітня ді-
яльність згідно з вимогами Болонської деклара-
ції – це, насамперед, нова філософія освіти, нові 
принципи організації навчального процесу, но-
вий тип відносин між студентами і викладачами, 
новітні технології опанування знань, прозорість 
навчального процесу тощо.

Поступове формування механізмів сучас-
ної освітянсько-науково-професійної адаптації 
включає до свого змісту різноманітні елементи, 
зокрема багатосторонні міжнародні угоди, до 
складу яких зараховують і Болонську декларацію, 
що спрямована на побудову сучасної освітян-
ської сфери не тільки у європейських, а й у інших 
країнах світу. Одночасно, в умовах впроваджен-
ня положень Болонської декларації, як свідчить 
міжнародний і вітчизняний досвід, все більше 
посилюються вимоги до науково-дослідної ком-
поненти у навчальному процесі. Актуальність до-
слідження посилюється у зв’язку з розробкою та 
впровадженням Стратеги застосування Міжна-
родних стандартів фінансової звітності (МСФЗ) 
в Україні, якою передбачається проведення що-
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звітності, аудиту і освіти.

Аннотация. Раскрыто содержание и значе-
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подготовке бакалавров и магистров по учету, 
анализу и аудиту в учебном процессе, исследова-
ны опыт ее внедрения и взаимосвязь с процесса-
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річних науково-практичних конференцій з обго-
ворення питань запровадження та застосування 
МСФЗ та Міжнародних стандартів бухгалтер-
ського обліку (МСБО); формування інформацій-
но-аналітичної бази із практики застосування 
МСФЗ та МСБО, включаючи наукові статті; уза-
гальнення наукових пропозицій, спрямованих на 
вирішення проблемних питань впровадження 
МСФЗ [1]. Також особлива увага приділяється 
дослідженням впливу фундаментальної науки та 
освіти на прискорення подальшої інтелектуаліза-
ції процесів суспільного відтворення матеріаль-
них благ.

Метою статті є аналіз стану науково-дослід-
ної компоненти у підготовці бакалаврів та магі-
стрів з обліку, аналізу та аудиту в навчальному 
процесі, досвід її впровадження та взаємозв’язок 
з процесами стандартизації бухгалтерського об-
ліку, звітності, аудиту і освіти.

Обґрунтування отриманих наукових резуль-
татів. Для забезпечення високого якісного рівня 
сучасної освіти об’єктивно необхідно сформува-
ти адекватну науково-дослідну компоненту не 
тільки у підготовці фахівців, але й у процесі про-
фесійного їх зростання.

Науково-дослідна компонента у підготовці ба-
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калаврів та магістрів – це складова навчального 
процесу підготовки фахівців з бухгалтерського 
обліку, економічного аналізу та аудиту, зміст якої 
визначає система принципів, методів та методик 
забезпечення сучасних умов формування і роз-
витку у студентів навичок науково-дослідної ді-
яльності з метою сприяння їх професійному ста-
новленню і зростанню. Міжнародним освітнім 
стандартом 7 «Постійний професійний розви-
ток» визначено, що «Професійний бухгалтер має 
постійний обов’язок підтримувати рівень про-
фесійних знань та вмінь, який відповідає умові, 
що клієнт або працедавець отримає вигоду від 
компетентних професійних послуг, які базують-
ся на останніх розробках цієї сфери діяльності, 
законодавстві та методиці. Усі професійні бух-
галтери мають обов’язок розвивати та підтри-
мувати свою професійну компетентність у сфері 
своєї діяльності та професійних обов’язків. Цей 
обов’язок стосується всіх професійних бухгалте-
рів. незалежно від того, діють вони в традиційній 
бухгалтерській сфері чи інших сферах» [2].

Основними завданнями науково-дослідної 
компоненти є забезпечення розуміння студента-
ми сутності, особливостей різних напрямів стан-
дартизації методологічних підходів до надання 
та розкриття облікової інформації у фінансовій 
звітності підприємств, змісту та форм адаптації 
законодавства України з питань бухгалтерсько-
го обліку, фінансової звітності та аудиту до вимог 
Європейської спільноти в умовах глобалізації еко-
номік; формування та відпрацювання навичок на-
уково-дослідницької роботи у галузі фінансовою, 
податкового, управлінського (аналітичного) обліку, 
фінансової та іншої звітності підприємств, аудиту, 
економічного аналізу, а також у сфері регулюван-
ня законодавчо-нормативноі бази бухгалтерського 
обліку і аудиту та відповідних правовідносин; за-
безпечення формування у студентів подальшого 
розвитку професійної компетентності, яка надасть 
їм можливості ефективно управляти надшвидкою 
інформаційною бізнес-економікою, враховуючи її 
потенційні можливості та постійно зростаючі ри-
зики; сприяння постійній підтримці високого про-
фесійного рівня бухгалтерів, аудиторів, аналітиків;с 
відпрацювання навичок підготовки до публікації 
тез доповідей на наукових конференціях, наукових 
статей, розділів монографій та іншої спеціалізова-
ної літератури з питань бухгалтерського обліку та 
фінансової звітності, аудиту, економічного аналі-
зу, податкового законодавства, корпоративного 
управління, інформаційних технологій у системах 
бухгалтерського обліку.

Досвід свідчить, що для реалізації мети та за-
вдань науково-дослідної компоненти потрібне 
постійне удосконалення інших складових на-
вчального процесу, яке одночасно забезпечува-
тиме підвищення якості потоків навчальної та 
наукової інформації. До таких складових, насам-
перед, необхідно зарахувати навчальні плани, 
методики викладання дисциплін, досвід викла-
дачів та соціально-культурне і виховне середови-
ще навчання в університетах тобто основи етики 
професійної діяльності бухгалтерів, аудиторів, 
фінансових менеджерів, фінансових директорів, 
фінансових аналітиків та консультантів Тому ви-
значення сутності, мети та завдань науково-до-
слідної компоненти неможливе без таких базових 
положень Кодексу етики Міжнародної федерації 
бухгалтерів, як професіоналізм і компетентність. 
Кодексом визначені задачі професії бухгалтера, 
які полягають у тому, щоб працювати відповід-
но до найвищих стандартів професіоналізму з 
метою досягнення найвищих рівнів ефективнос-
ті. Під професіоналізмом бухгалтера розуміють 
високу якість його діяльності як професіонала у 
сфері бухгалтерською обліку, що визнана клієн-
тами, роботодавцями та іншими зацікавленими 
особами. Компетентність бухгалтера це надан-
ня професіональним бухгалтером професійних 
послуг з відповідною ретельністю, старанністю, 
компетентністю з метою отримання клієнтом або 
роботодавцем економічної вигоди від викорис-
тання професійних компетентних послуг, і яка 
базується на останніх новаціях у практиці, зако-
нодавстві, методології бухгалтерського обліку та 
фінансової звітності [3].

Професійні бухгалтери повинні надавати свої 
послуги відповідно до технічних, професійних, 
освітніх стандартів. Тому процеси стандартизації 
бухгалтерської освіти і практики набувають по-
дальшої актуальності у сучасних умовах форму-
вання національної освітянської системи з підго-
товки фахівців з обліку та аудиту.

Стандартизація бухгалтерської освіти це 
об’єктивний процес узгодження принципів скла-
дання типових навчальних планів підготовки 
фахівців з бухгалтерського обліку та аудиту, а 
також відповідних методик і правил організації 
проведення навчання і підвищення кваліфіка-
ції. В Україні проблеми стандартизації бухгал-
терської освіти стають все більш актуальними в 
процесі подальшого реформування національної 
системи бухгалтерського обліку на фоні пози-
тивних соціально-економічних процесів. Однак, 
необхідно зауважити, що реально на практиці їх 
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вирішенням займається фактично тільки одна 
професійна громадська організація Федерація 
професійних бухгалтерів і аудиторів України, яка 
є членом Міжнародної організації бухгалтерів 
(IFAC). У сучасних умовах IFAC стала унікаль-
ною глобальною організацією, яка об’єднує наці-
ональні бухгалтерські організації з більш ніж ста 
країн світу (понад 2,5 млн бухгалтерів). До складу 
своїх головних чотирьох поточних ініціатив IFAC 
включає і розвиток професії, що неможливо за-
безпечити без наукової компоненти.

З 1 січня 2005 року вступили у дію Міжнарод-
ні стандарти освіти для професійних бухгалте-
рів: МС01 «Вступні вимоги програми професій-
ної бухгалтерської освіти; МС02 «Зміст програм 
професійної бухгалтерської освіти»; МСОЗ 
«Професійні навички»; МС04 «Професійні цін-
ності, етика та ставлення»; МС05 «Вимоги щодо 
практичного досвіду»; МСО6 «Оцінка професій-
них здібностей та компетентності»; МС07 «По-
стійний професійний розвиток»; МОС8 «Вимоги 
щодо компетентності для професіоналів з ауди-
ту». Загальна мета стандартизації і визначення 
методичних засад поєднання компонентів на-
вчальних програм в процесі бухгалтерської осві-
ти як у академічних навчальних закладах, так і 
у рамках програм професійних організацій, або 
одночасно в обох типах установ. Застосування 
МСО, на думку їх авторів, дає можливість забез-
печити наступні вимоги до функцій, які повинні 
виконувати професійні бухгалтери. Це бути, по-
перше, технічними експертами; по-друге, бізне-
совими радниками; по-третє, фінансовими аналі-
тикам; четверте, менеджерами; п’яте, фахівцями, 
які можуть вести переговори та спілкуватися [4].

 Активізація процесів стандартизації бухгал-
терської освіти в Україні стала реальною завдяки 
зусиллям Федерації професійних бухгалтерів і 
аудиторів України. В результаті вже створені умо-
ви для застосування Міжнародних освітніх стан-
дартів у процесі підготовки фахівців з бухгал-
терського обліку, а саме: реалізована на практиці 
нова концепція національної системи бухгалтер-
ського обліку відповідно до Закону України «Про 
бухгалтерський облік та фінансову звітність в 
Україні», Програми реформування системи бух-
галтерського обліку із застосуванням Міжнарод-
них стандартів, затвердженої постановою Кабі-
нету Міністрів України, національних Положень 
(стандартів) бухгалтерського обліку; розпочало-
ся масштабне застосування акціонерними това-
риствами Міжнародних стандартів фінансової 
звітності, що є особливістю нового етапу фор-

мування сучасної моделі національної системи 
бухгалтерського обліку; розширюються творчі 
зв’язки з професійними організаціями бухгалте-
рів та аудиторів, з вищими навчальними закла-
дами країн, де накопичений досвід застосування 
міжнародних освітніх стандартів у навчальному 
процесі; реалізуються вимоги Стратегії застосу-
вання Міжнародних стандартів фінансової звіт-
ності (МСФЗ) в Україні, затверджені Кабінетом 
міністрів України.

Для забезпечення високого рівня ефектив-
ності процесу стандартизації бухгалтерської 
освіти необхідно також орієнтуватися на освітні 
стандарти ООН та постійно уточнювати перелік 
дисциплін, що включаються у навчальні плани 
підготовки бакалаврів і магістрів з урахуванням 
результатів аналізу навчальних планів провідних 
університетів світу. 

Використання для набуття студентами прак-
тичних навичок з обліково-аналітичних дис-
циплін не тільки такої традиційної форми, як 
виробнича практика, але й лабораторних прак-
тикумів, наскрізних задач з фінансового, управ-
лінського та податкового обліку, фінансового об-
ліку за МСФЗ, аудиту, економічного аналізу.

Забезпечення спеціалізацій (як правило, в 
межах п’яти напрямів). Складання навчальних 
програм зі спеціальних дисциплін обліково-ана-
літичного блоку повинно відбуватися відповідно 
до вимог Міжнародної федерації бухгалтерів до 
професійної освіти. У сучасних умовах ці вимо-
ги базуються на Міжнародних стандартах освіти, 
Міжнародних стандартах фінансової звітності, 
міжнародних аудиторських стандартах та Ти-
повій програмі професійної освіти бухгалтерів 
ООН.

До складу питань на державному екзамені 
обов’язково включають питання з обліку, еконо-
мічного аналізу, аудиту, завдання з розв’язання 
господарських ситуацій відповідно до сучасного 
стану розвитку діяльності суб’єктів господарю-
вання у країні.

Постійно підвищувати якість магістерської 
підготовки, для цього розробляти нові програми 
з метою отримання магістрами навичок сучасної 
науково-дослідної, науково-педагогічної та кон-
сультативної діяльності.

Ще одним напрямом удосконалення науково-
дослідної компоненти є активізація міждисци-
плінарних зв’язків обліково-аналітичного блоку, 
а саме розгляд обліково-аналітичних категорій 
як базових для інших економічних дисциплін, 
дослідження методологічних засад більш чіт-
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кого визначення понятійного апарату, а також 
взаємозв’язків між категоріями різних навчаль-
них блоків різних за спеціалізацією кафедр.

Висновки. Науково-дослідна компонента є 
важливою складовою сучасного процесу під-
готовки фахівців з бухгалтерського обліку, еко-
номічного аналізу і аудиту у навчальному про-
цесі, зміст якої включає специфічні методики та 
організаційні засади формування і розвитку у 
студентів навичок науково-дослідної діяльнос-
ті для сприяння їх професійному становленню і 
зростанню. По-друге, розвиток науково-дослід-
ної компоненти на сучасному етапі організації 
навчального процесу знаходиться під впливом, 

1. Стратегія застосування Міжнародних 
стандартів фінансової звітності (МСФЗ) в Укра-
їні [Електронний ресурс]. — Режим доступу : 
www minftn.gov.

2. Федерація професійних бухгалтерів і ау-
диторів України (ФПБАУ) // Школа професійно-
го бухгалтера. — 2012. — № 2 (78).

головним чином, стандартизації бухгалтерсько-
го обліку та бухгалтерської освіти в усьому сві-
ті, підвищення вимог до практичного досвіду, 
необхідності забезпечення постійного профе-
сійного розвитку та професійної компетенції, 
що дає можливість сформувати такі якісні ха-
рактеристики науково-дослідної компоненти, 
як цілеспрямованість, поетапність, доступність, 
вимогливість, керованість. По-третє, науково-
дослідна компонента активно впливає на весь 
процес підготовки фахівців з обліку, економічно-
го аналізу та аудиту, сприяючи підвищенню його 
якості та зростанню ефективності.
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Accounting and analytical education is an 
important component of modern management 
training, what convinces not only domestic but 
also international experience. Educational activities 
in accordance with the Bologna Declaration – is 
primarily a new philosophy of education, new 
principles of the educational process, a new type of 
relationship between students and teachers, mastering 
the latest technology knowledge, transparency in the 
learning process and so on.

The gradual formation mechanisms of modern 
educational, scientific and professional adaptation 
includes in its content of various elements, including 
multilateral international agreements to which 
belongs and the Bologna Declaration, which aims 
to build a modern educational sector, not only in 
Europe but also in other countries . At the same time, 
in the implementation of the Bologna Declaration, 
as the international and domestic experience, more 
enhanced requirements to the research component 
in the learning process. Increasing relevance of 
research in connection with the development 
and implementation of strategies Adoption of 
International Financial Reporting Standards (IFRS) 
in Ukraine, which envisages the annual scientific 
conference to discuss the issues and the introduction 
of IFRS and International Accounting Standards 
(IAS), the formation of information-analytical 
framework of the application of IFRS and IAS, 
including research papers, summarizing research 
proposals aimed at addressing issues of IFRS 
implementation.

To ensure a high quality of modern education is 
objectively necessary to form an adequate research 
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Summary. It is presented the content and 
significance of the research component in the 
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Key words: research component, experts in accounting, analysis and audit, International Education Standards for Professional Accountants.

examined the experience of its implementation and 
the relationship with the processes of standardization 
of accounting, reporting, auditing and education.

component not only in training but also in the 
process of professional growth.

The research component in the preparation of 
bachelors and masters is part of the educational 
process of training in accounting, economic analysis 
and audit, the content of which determines the 
system of principles, methods and techniques of 
modern conditions of formation and development of 
students’ skills in research activities to promote their 
professional development and growth. International 
educational standard 7 «Continuing Professional 
Development» states that «A professional accountant 
has the duty to maintain a constant level of 
professional knowledge and skills, which corresponds 
to the condition that the client or employer will 
benefit from competent professional services based 
on the latest developments in this field of activity, law 
and procedure».

All professional accountants have an obligation to 
develop and maintain their professional competence 
in their professional activities and responsibilities. 
This obligation applies to all professional accountants. 
whether they are in the traditional accounting field 
or other fields.

Standardization of accounting education is 
an objective process of agreeing principles of the 
standard curriculum of training in accounting and 
auditing, as well as the corresponding methods and 
rules of training and professional development. In 
Ukraine the problem of standardization of accounting 
education are becoming more relevant in the further 
reform of the national system of accounting in 
context of positive social and economic processes. 
However, it should be noted that in practice they 
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actually engaged in actually solving only one 
professional NGO Federation of Professional 
Accountants and Auditors of Ukraine, a member 
of the International Organization of Accountants 
(IFAC). In modern conditions, IFAC has a unique 
global organization that brings together national 
accountancy organizations with more than one 
hundred countries around the world (more than 2,5 
million accountants). The structure of its four current 
major initiatives IFAC includes the development of a 
profession that can not be achieved without scientific 
components. Application mso according to their 
authors makes it possible to provide the following 
requirements for functions to perform professional 
accountants. It is to be, first, technical experts: Second, 
business advisors, and thirdly, financial analysts, 
Fourth, managers, five, professionals who can 
negotiate and communicate. Constantly improve the 
quality of master’s preparation for the development 
of new programs in order to obtain masters skills 
of modern research, scientific, educational and 
consulting activities. Another area of improvement 
research component is to promote interdisciplinary 
connections accounting and analytical unit, namely 
the consideration of accounting and analytical 
categories as the base for other economic disciplines, 

research methodological principles clarifying the 
conceptual apparatus as well as the relationships 
between different categories educational units of 
various specialization departments.

This study makes it possible to form the 
following conclusions. The research component is 
an important part of modern process of training 
in accounting, economic analysis and audit in the 
learning process, the content of which includes 
specific methods and organizational principles 
of the formation and development of students’ 
skills in research activities to promote their 
professional development and growth. Second, 
the development of research components at this 
stage of the educational process is influenced 
mainly by the standardization of accounting and 
accounting education worldwide, increasing 
requirements for practical experience, the need 
to ensure continuous professional development 
and professional competence, which enables form 
the following qualitative characteristics of the 
research components such as commitment, phased, 
availability, demand, control. Thirdly, the research 
component actively influences the whole process of 
training in accounting, economic analysis and audit, 
helping improve the quality and increase efficiency.
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До публікації приймаються не опубліковані раніше статті з теоретичних і практичних проблем 
функціонування і розвитку економіки та фінансової системи, які відповідають сучасному рівню еко-
номічної науки та мають наукову і практичну цінність. Також приймаються статті, які висвітлюють 
філософські, психологічні та педагогічні проблеми фінансової сфери.

Публікація статей безкоштовна.

Вимоги до статей:
1. Обсяг рукопису статті має бути приблизно 7–14 сторінок, текстовий редактор Microsoft Word, 

формат сторінки А4, орієнтація – книжкова, поля: ліве – 3 см, верхнє і нижнє поле – 1,5 см, праве – 
1 см; гарнітура – Times New Roman, кегель – 14, міжрядковий інтервал – 1,5.

2. Структура статті:
· індекс УДК – на першій сторінці зліва вгорі;
· назва статті – посередині великими літерами;
· прізвище ім’я, по-батькові автора (авторів) – ліворуч;
· посада, місце роботи автора (авторів) – нижче, ліворуч;
· e-mail для спілкування з автором;
· код JEL Classіfіcatіon – від 1 до 5 в одному рядку, через кому;
· ключові слова та анотація – українською, російською та англійською мовами;
· основний текст статті, який відповідно до вимог Постанови Президії ВАК України від 15.01.03 

№ 7-05/1, повинен містити такі необхідні елементи (зі структуризацією по тексту):
- постановка проблеми в загальному вигляді та її зв’язок із важливими науковими або практичними 

завданнями;
- аналіз останніх досліджень та публікацій, в яких започатковано розв’язання даної проблеми, на 

які спирається автор;
- виокремлення невирішених раніше частин загальної проблеми, яким присвячується означена стаття;
- формування цілей статті;
- виклад основного матеріалу дослідження з повним обґрунтуванням отриманих наукових результатів;
- висновки з даного дослідження та перспективи подальшого розвитку в цьому напрямі.
· список літератури – подається після тексту статті під заголовком «Список використаних дже-

рел» та має містити не менше 10 джерел, на кожне з яких повинно бути посилання в тексті. Список 
літератури наводиться у порядку посилань та оформлюється згідно з ДСТУ ГОСТ 7.1:2006 «Бібліогра-
фічний запис. Бібліографічний опис. Загальні вимоги та правила складання». 

·  список літератури – подається під заголовком «References» де розміщують ті самі джерела, що 
й у списку літератури, але перекладені англійською мовою, оформлені за міжнародним бібліогра-
фічним стандартом APA (стандарт APA) (http://www.bibme.org/citation-guide/APA/book). Кирилич-
ні назви бібліографічного опису наукових праць необхідно транслітерувати латинськими літерами 
(відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України від 27.01.2010 р. № 55 «Про впорядкування 
транслітерації українського алфавіту латиницею»). Транслітеровані назви праць зазначаються у 
квадратних дужках після наведення джерел англійською мовою

3. Посилання на джерела використаних матеріалів у тексті подають у квадратних дужках – [2, с. 34], 
де перше число відповідає порядковому номеру у списку використаних джерел, друге – номеру сторінки.

4. Графічний матеріал слід виконувати в доступних для подальшого редагування програмах: табли-
ці – у редакторі Microsoft Word; діаграми – у редакторі Microsoft Excel або Microsoft Graph; рисунки – у 
вигляді організаційних діаграм за допомогою панелі малювання редактора Microsoft Word; матема-
тичні фор мули – у редакторі формул Microsoft Equation (3.0).

5. Кількість графічного матеріалу має бути мінімальною. Графіки і схеми не слід перевантажувати 
текстовими написами. Ілюстративні матеріали повинні бути якісними. Не допускається використан-
ня у тексті сканованих рисунків чи формул.

6. У кінці статті слід вказати: «Подана стаття раніше не публікувалася та в інші видання не над-
силалась. Передано до розміщення в електронному науковому фаховому виданні – Міжнародному 
науково-практичному журналі ‘‘Фінансовий простір’’»

7. Стаття, подана без дотримання зазначених вимог, опублікуванню не підлягає.
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Подані матеріали підлягають внутрішньому і зовнішньому рецензуванню. Після рецензування 
редколегія журналу інформує автора про можливість опублікування статті у черговому випуску жур-
налу. У разі негативної рецензії чи наявності суттєвих зауважень статтю може бути відхилено чи по-
вернуто автору (авторам) на доопрацювання.

Редакційна колегія журналу залишає за собою право вносити редакційні та стилістичні правки 
без узгоджень з автором. Відповідальність за достовірність інформації, фактів та інших відомостей, 
посилань на нормативні акти, цитати, власні імена, а також правильність перекладу несуть автори 
публікацій.

За публікацію статей авторам не виплачується авторський гонорар.

До статті також додають:
1. Авторська довідка, де наводяться прізвище, ім’я та по батькові автора (авторів), науковий сту-

пінь, вчене звання, посада, установа (трьома мовами – українською, російською, англійською). Також 
необхідно вказати поштову адресу із зазначенням індексу, контактні телефони, обов’язково – e-mail. 
Назва файлу – за прикладом Dovidka.doc.

2. Рецензію кандидата або доктора наук відповідної спеціальності (для авторів без наукового 
ступеня).

3. Реферативний виклад основних ідей статті (реферат) англійською мовою обсягом не менше 
1/3 статті (кегель 14, міжрядковий інтервал - 1,5). 

При підготовці реферату слід враховувати:
- реферат має бути стислим відображенням основних положень статті, у ньому доцільно висвіт-

лити мету, результати роботи, область застосування результатів; окреслити основні положення на-
укової новизни та висновки;

- інформація у рефераті повинна бути зрозумілою і цікавою, зокрема і зарубіжному науковому 
співтовариству, яке, не знаючи української або російської мови, могло б без звернення до повного 
тексту отримати найбільш повне уявлення про тематику і рівень досліджень;

Над рефератом англійською мовою пишеться прізвище та ініціали автора, його місце роботи, на-
зва статті (великими прописними літерами).

Наголошуємо на тому, що англомовний варіант не може бути зроблений шляхом застосування 
автоперекладача. Статті з некоректним перекладом не розглядатимуться редколегією журналу. 

Реферат потрібно надіслати окремим файлом як англійською мовою, так і мовою статті.

Контактна інформація:
Статті слід надсилати на електронну адресу: nauka@cibs.ck.ua. 
Подальше спілкування з авторами також за цією адресою.

Адреса редакції:
18028, м. Черкаси, вул. В’ячеслава Чорновола, 164
Телефон: (0472) 71–99–52
E-mail: nauka@cibs.ck.ua – науковий відділ
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The Editorial Board of the journal accepts for publishing original articles on the theoretical and applied 
problems of  functioning and development of national economies, as a whole, and the financial and credit 
sphere, in particular, which correspond to the current level of economics and have scientific and practical 
value. The articles on the financial aspects of philosophy, psychology and education are also accepted. 

The publication of articles is free. 
For Article Submissions: Please follow these guidelines to ensure that the article is reviewed.
1. The size of an article should be approximately 7-14 A4 pages (297x210 mm) MS Word, Times New 

Roman font family, 14-point font size, portrait layout, 1.5 line height, the left margin of 3 cm., the upper and 
lower margins of 1,5 сm., the right margin of 1 сm. 

2. The article structure: 
· UDC identifier – first page, top left aligned,
· article title – centre aligned, capital letters
· firstname, patronymic (if any) and surname of author(s) – left aligned
· job title, place of work of author(s) – left aligned
· email for communication with the author
· JEL Classification code – from 1 to 5, in one row, comma separated.
· abstract and keywords – in Ukrainian, Russian and English
· body of the article according to the Presidium of the Higher Attestation Commission of Ukraine 

Resolution 15.01.03 № 7-05/1 should have the following elements (structured):
- problem definition in a generic case and its relation to important scientific and applied tasks
- analysis of recent researches and publications, which initiated problem solution, and which are the 

starting point of author’s research.
- definition of previously unsolved parts of  generic problem, which is covered by the article
- formulation of the article’s goals
- presentation of the research itself including the proof of scientific results obtained
- conclusions carried out based on research and the prospective of further development along the line.
·  References should be given under the name of  «List of Sources» and it should consist of at least 10 

references with corresponding references in the text of the article. References should be given in accordance 
with APA standard (http://www.bibme.org/citation-guide/APA/book). 

3. References must be presented in the text in square brackets – [2, p. 34], where the first number is the 
ordinal number of this work in the List of Sources and the second – is the page number. 

4. Graphical material should be created using software, which allows further editing: tables – in Microsoft 
Word, diagrams – Microsoft Excel or Microsoft Graph, drawings – as organizational diagrams created with 
Microsoft Word, mathematical formulas – Microsoft Equation (3.0)

5. The amount of graphical data should be limited to minimum. Charts and schemes should not be 
overloaded with captions. Illustrations should have high quality. Scanned drawings or formulas are not 
allowed.

6. At the end of the article the following text should be written: «The given article has never been published 
or sent to other editorial. The Article is sent to be published in scientific electronic edition – International  
scientific and applied journal “Financial Space”»

7. The article, which is not compliant with the above rules, will not be published.

The given material is due to internal and external reviewing. Upon reviewing, the Editorial Board 
informs the author about the possibility to be published in the upcoming edition of the journal. In case of 
failure to comply with editorial standards or significant remarks the article can be declined or given to its 
author(s) for improvement.

The Editorial Board of the journal reserves the right to make stylistic corrections without author’s 
approval. Liability for facts, references, regulations, quotations, personal names and translation falls on 
the author(s) of the publication.

The author(s) of the publication are not due to any form of commission for the publication of the article.
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The article should be also supported with:
1. Author’s application, which should include full name of the author(s) academic title, scientific degree, 

job title, place of work (in three languages – Ukrainian, Russian and English). Additionally the author should 
indicate postal address, zip code, contact phone number, email – mandatory. Filename should follow the 
given example – Dovidka.doc. 

2. Authors who do not have a scientific degree should attach a review from  PhD or doctor of science with 
corresponding specialty.

Contact information:
Articles should be sent via email: nauka@cibs.ck.ua.
Further communication with the authors via same email.

Editorial address:
164, V. Chornovol st., Cherkassy, 18028, Ukraine
Phone: (0472) 71–99–52
Email: nauka@cibs.ck.ua – science department


