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ВИЗНАЧЕННЯ СУТНОСТІ ТА ФАКТОРІВ ВПЛИВУ НА 
ПЛАТОСПРОМОЖНІСТЬ СТРАХОВОЇ КОМПАНІЇ 

АЧКАСОВА Світлана Анатоліївна
к.е.н., доцент кафедри управління фінансовими послугами, Харківський національний економічний 
університет імені Семена Кузнеця
svet_achk@meta.ua

МАРДОЯН Єрануі Гарніківна
студентка Відділу заочної, дистанційної та післядипломної освіти, Харківський національний 
економічний університет імені Семена Кузнеця
mardoyan-erani@mail.ru
JEL Classіfіcatіon F36, F38, F65,G22, G28.

Анотація. У статті обґрунтовано 
теоретичні аспекти визначення сутності 
платоспроможності страхової компанії. 
Визначено, що поза увагою дослідників 
залишають питання участі перестраховиків у 
процесі виконання зобов’язань перед клієнтами 
страхових компаній. Наведено узагальнене 
визначення платоспроможності страхової 
компанії.

Аннотация. В статье обоснованы 
теоретические аспекты определения 
сущности платежеспособности страховой 
компании. Определено, что вне поля зрения 
исследователей оставляют вопрос участия 
перестраховщиков в процессе выполнения 
обязательств перед клиентами страховых 
компаний. Приведены обобщенное определение 
платежеспособности страховой компании.

Ключові слова: платоспроможність страхової компанії, зобов’язання страхової компанії, 
забезпечення платоспроможності.

Ключевые слова: платежеспособность страховой компании, обязательства страховой компании, 
обеспечение платежеспособности.

Постановка проблеми. Фінансова криза 
створює серйозні загрози для будь-яких 
фінансових установ, у тому числі страхових 
компаній, діяльність яких безпосередньо 
пов’язана з ризиками. В умовах мінливості 
та невизначеності ринкового середовища 
одним з актуальних напрямів управлінської 
діяльності страховика стає забезпечення 
його платоспроможності, що неможливо без 
оцінювання її рівня та аналізу факторів, що на 
неї впливають.

Відповідно до Стратегії реформування 
державного регулювання ринків небанківських 
фінансових послуг на 2015-2020 роки [13] 
пріоритетними завданнями є створення ста-
більного страхового ринку шляхом підвищення 
фінансової стійкості та платоспроможності 
страхових компаній. Такі умови розвитку 
страхового ринку визначають необхідність 
дослідження сутності платоспроможності та 
підходів до її управління. 

Одне з актуальних завдань сьогодні – 
розробити сучасні теоретичні підходи до 

визначення сутності платоспроможності 
страхової компанії та запропонувати узагальнене 
поняття. Від правильності визначення сутності 
платоспроможності залежить можливість 
захисту інтересів споживачів страхових послуг, 
що підтверджує актуальність теми дослідження.

Аналіз останніх досліджень та публікацій. 
Широке коло питань, пов’язаних з 
проблемами діяльності страхових компаній 
та обґрунтуванням теоретичних підходів до 
визначення платоспроможності страховиків 
знайшли відображення у роботах таких учених, 
як: Л. Лахтіонова [4], С. Луконін [5], 

І. Нєнно [6], І. Олійник [7], Н. Пачковська 
[8], Р. Руда [12], Н. Ткаченко [14], Д. Хемптон 
[15], Д. Щербатих [16] та ін. Незважаючи 
на значний обсяг публікацій, присвячених 
проблемам функціонування страхових компаній, 
питання уточнення сутності платоспроможності 
страхової компанії на сьогодні залишаються 
недостатньо розробленими.

Метою статті є визначення сутності та факторів 
впливу на платоспроможність страхової компанії.
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Виклад основного матеріалу. Підвищення 
рівня захищеності споживачів страхових 
компаній є стратегічним завданням державного 
регулювання та нагляду за діяльністю 
страховиків. Цей рівень є результатом поточних 
результатів страхової компанії за результатами 
фінансової, інвестиційної та страхової діяльності, 
управління ризиками, фінансового менеджменту 
страховика. Отже, забезпечення належного 

рівня платоспроможності є гарантією виконання 
зобов’язань страховиком. 

Проблеми платоспроможності страхових 
компаній займають одне із провідних місць 
у теоретичних і практичних розробках 
фахівців у сфері страхового бізнесу [1, 3]. У 
науковій літературі існує безліч визначень 
платоспроможності, проте практично всі вони 
збігаються за своїм змістом (табл. 1). 

Таблиця 1
Сутність поняття «платоспроможність страхової компанії»

  

 
 [1]; 

7] 

 

2] 

 
3] 

 [4] 

 
6] 

 

12] 

 

14] 

 
15] 

  
 [16] 

 
Ґрунтуючись на даних табл. 1 можливо 

визначити, що більшість науковців визначають 
платоспроможність страхової компанії 
здатністю страхової компанії виконати страхові 
зобов’язання перед клієнтами, виходячи з 
наявних у неї активів у встановлений термін, які 
обумовлені законом або договором страхування.

Найбільш поширеним визначенням 
платоспроможності є можливість своєчасно 

і в повному обсязі відповідати за своїми 
зобов’язаннями. Це означає здатність у будь-який 
взятий час виконувати зобов’язання із укладених 
договорів страхування. Тобто, вартість активів 
страхової компанії, що перевищує вартість її 
зобов’язань або дорівнює їм.

На думку Д. Д. Хемптона платоспроможність 
компанії визначається як здатність покривати всі 
фінансові зобов’язання, оплачувати всі позови 
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й страхові допомоги з різних полісів, виданих 
страховою компанією [15].

З практичного погляду, поняття плато-
спроможності пов’язане з визнанням компанії 
неплатоспроможною. Неплатоспроможність 
виникає, коли компанія не в змозі вчасно 
плати¬ти за своїми боргами. Г. А. Бєлянкін 
визначає, що платоспроможність означає, що 
вартість активів страхової компанії перевищує 
вартість її зобов’язань або дорівнює їм. Страховик 
вважається неплатоспроможним, якщо його 
активи неадекватні або недоступні в певний 
час, щоб здійснити виплати за страховими 
випадками, що настали [1].

Таким чином, можна визначити 
платоспроможність страховика як його фактичну 
і потенційну можливість розраховуватися за 
зобов’язаннями за рахунок перетворення у 
грошові кошти його активів. 

Однак, залишають поза увагою питання 
участі перестраховиків у процесі виконання 
зобов’язань перед клієнтами страхових компаній.

Отже, платоспроможність страхової компанії 
– це спроможність страхової компанії своєчасно 
та в повному обсязі виконати зобов’язання 
перед контрагентами, зокрема перед 
страхувальниками, у результаті забезпечення 
перевищення розміру загальних активів 
страховика над його зобов’язаннями шляхом 
управління активами при розміщені коштів 
страхових резервів за принципами достатності, 
ліквідності, прибутковості, диверсифікованості 
та якості, а також із використанням передачі 
частини ризику перестраховикам відповідно до 
укладених договорів перестрахування.

З метою забезпечення платоспроможності 
страхова компанія повинна прагнути до: 
створення стабільного страхового портфеля 
шляхом укладання якомога більшої кількості 
договорів; дотримання нормативних 
співвідношень між активами та прийнятими 
страховими зобов’язаннями; та розміщення 
страхових резервів на умовах достатності, 
диверсифікованості та якості [9].

Усі сфери фінансових відносин страхових 
компаній є об’єктом державного нагляду і 
регулювання, який здійснюється з метою 
дотримання законодавства України у сфері 
страхування, ефективного розвитку страхових 
послуг, запобігання неплатоспроможності 
страховиків та захисту інтересів страхувальників. 
В чинному Законі України «Про страхування» 
[10] показник перевищення фактичного запасу 

платоспроможності над нормативним запасом 
платоспроможності, разом з вимогами до 
розміру статутного капіталу, гарантійного фонду 
та достатності страхових резервів, віднесено 
до умов забезпечення платоспроможності 
страхових компанії.

Відповідно до проекту Закону України 
«Про внесення змін до Закону України 
«Про страхування» (нова редакція), 
передбачено забезпечення платоспроможності 
страховика виконанням вимог, встановлених 
Уповноваженим органом (Нацкомфінпослуг 
України), зокрема страховик зобов’язаний на 
будь - яку звітну дату дотримуватися таких 
вимог до платоспроможності [11]: сформувати 
технічні резерви в порядку, визначеному 
проектом Закону та нормативно-правовими 
актами Уповноваженого органу; мати суму 
активів, визначених проектом Закону категорій 
для покриття в повному обсязі технічних 
резервів, розраховану в порядку, встановленому 
Уповноваженим органом; мати наявний 
регулятивний капітал у розмірі не меншому, 
ніж встановлений відповідно до вимог проекту 
Закону; виконувати умови щодо взяття участі в 
централізованих страхових резервних фондах 
у випадках, передбачених законодавством; 
дотримуватися пруденційних нормативів, 
установлених Уповноваженим органом. 

Платоспроможність страхової компанії 
оцінюють на основі ефективності  розміщення її 
страхових резервів. Вони повинні розміщатися 
відповідно до принципів безпеки, прибутковості, 
ліквідності, диверсифікованості. 

В Україні законодавчо встановлена структура 
розміщення страхових резервів, яка має 
забезпечити виконання страховиками зазначених 
принципів [9]. Страховики розміщають кошти 
страхових резервів, де основним критерієм 
вибору виступає прибуток, що буде отримана 
від розміщення засобів (банківський процент, 
розмір дивідендів за акціями, дохід від облігацій, 
доходи від нерухомості та ін.).

З метою забезпечення поточних та майбутніх 
зобов’язань за договорами страхування 
(перестрахування) страховик зобов’язаний 
сформувати технічні резерви за кожним класом 
страхування, на які страховик має ліцензію, в тій 
валюті, в якій страховик несе відповідальність 
за своїми зобов’язаннями за договорами 
страхування (перестрахування) [1].

Існує досить багато факторів при здійсненні 
страхової діяльності, які впливають на 
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платоспроможність. Серед них можна виділити 
дві групи: внутрішні та зовнішні, більш наглядно 

вони наведені в табл. 2. 

Таблиця 2
Фактори впливу на платоспроможність страхової компанії 

  

  
 

 
 

 
 

 
 

 
-  

  
 

 
 
 

 

Як видно з табл. 2, доцільно вважати важливим 
фактором, що впливає на платоспроможність 
страховика є обсяг страхових резервів та політика 
у сфері перестрахування. Перестрахування 
застосовується у випадках, коли страховик 
приймає на себе страхові зобов’язання в обсязі, 
що перевищує можливість їхнього виконання 
за рахунок сформованих резервів і власного 
капіталу.

Висновки та рекомендації. Обґрунтовано 
теоретичні аспекти визначення сутності плато-
спроможності страхової компанії. Визначено, 
що поза увагою дослідників залишають питання 
участі перестраховиків у процесі виконання 

зобов’язань перед клієнтами страхових компаній. 
Отже, платоспроможність страхової компанії – 
це спроможність страхової компанії своєчасно 
та в повному обсязі виконати зобов’язання 
перед контрагентами, зокрема перед 
страхувальниками, у результаті забезпечення 
перевищення розміру загальних активів 
страховика над його зобов’язаннями шляхом 
управління активами при розміщені коштів 
страхових резервів за принципами достатності, 
ліквідності, прибутковості, диверсифікованості 
та якості, а також із використанням передачі 
частини ризику перестраховикам відповідно до 
укладених договорів перестрахування.
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Abstract. In the article the theoretical aspects of the essence of the solvency of insurance company was 
justified. It was determined that researchers leave aside the issue of participation of reinsurers in implementing 
the commitments for clients of insurance companies. It was summarized the definition of the solvency of insurance 
companies.

Keywords: solvency of insurance company, liabilities of insurance company provision of solvency.

The financial crisis poses serious threat to 
all financial institutions, including insurance 
companies, whose activities are directly related to risk 
management. In terms of variability and uncertainty 
of the market environment one of the priority areas 
of administrative activity of the insurer is to ensure 
its solvency, which is impossible without evaluation 
of its analysis and the factors that impact on it.

One of the urgent tasks now is to develop 
advanced theoretical approaches to defining the 
essence of the solvency of insurance company and 
to offer a generalized concept. From the correct 
definition of the essence of solvency depends on the 
possibility of protecting the interests of insurance 
consumers, confirming the relevance of the research 
topic.

The aim of article was to determine the essence 
and the factors of impact on the solvency of insurance 
company.

The study proved the theoretical aspects of 
determining the essence of the solvency of insurance 

company. It was determined that researchers 
leave aside the issue of participation of reinsurers 
in implementing the commitments for clients of 
insurance companies.

An author’s were give they own definition of 
the solvency of insurance company. The solvency 
of insurance companies - is the ability of insurance 
companies to timely and fully meet obligations to 
contractors, particularly to policyholders as a result 
of providing excess total assets of the insurer of its 
obligations by asset management with the funds of 
insurance reserves on the principles of adequacy, 
liquidity, profitability, diversification and quality, as 
well as the use of transfer of risk to reinsurers under 
contracts concluded reinsurance contracts. 

The result of research is the basis for studying 
the problem of assessing and managing the solvency 
of insurance company. Justification theoretical 
approaches to determining the nature of the solvency 
of insurance company will increase the efficiency of 
state regulation of insurance company.
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Анотація. У статті досліджено законодавчі 
зміни у регулюванні податку на нерухоме майно. 
Здійснено аналіз надходжень податку на нерухоме 
майно до місцевих бюджетів. Досліджено вплив 
законодавчих змін на функціонування податку на 
нерухоме майно.

Аннотация. В статье исследованы 
законодательные изменения в регулировании 
налога на недвижимое имущество. Осуществлен 
анализ поступлений налога на недвижимое 
имущество в местные бюджеты. Исследовано 
влияние законодательных изменений на 
функционирование налога на недвижимое 
имущество.

Ключові слова: податок, податкова система, податкове законодавство, податкові ставки, 
податок на нерухоме майно.
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на недвижимое имущество.

Постановка проблеми.
Податкова система України динамічно 

розвивається. Це супроводжується 
відповідними змінами у законодавстві, яке 
регламентує справляння податків, зборів та 
інших обов’язкових платежів. Нестабільність 
податкового законодавства можна пояснити 
тим, що соціально-економічний розвиток 
держави потребує постійного удосконалення 
механізмів оподаткування, пошуку тих його 
форм, які найадекватніше відповідають 
фіскальній психології та податковій культурі 
платників, якомога повніше враховують їх 
платоспроможність та величину податкових баз. 
Проте часті зміни в законодавстві ускладнюють 
процес управління податками. 

Сьогодні з’явилась необхідність здійснення 
аналізу змін податків, якій справляються на 
території України. Давайте проаналізуємо зміни, 
які відбулись у стягненні податку на нерухоме 
майно протягом 2016-2017 років.

Аналіз останніх досліджень та публікацій. 
Проблематиці місцевого оподаткування 
присвячено праці таких вітчизняних та 
зарубіжних вчених: В.П. Вишневського, 
В.В.  Греченка, І.О.Луніної та ін.. Питанням 

правого регулювання місцевих податків і зборів 
приділяли увагу вітчизняні дослідники, такі як: 
Л.К.Ворона, В.М.Кофлан, Л.А.Савченко та ін.

Метою статті є дослідження змін у системі 
місцевого оподаткування в контексті проведення 
законодавчих змін, виявлення недоліків 
нововведень.

Виклад основного матеріалу.
Перша зміна стосується дати подання рішення 

щодо ставок та наданих пільг юридичним та/або 
фізичним особам зі сплати податку на нерухоме 
майно.

Якщо у 2016 році органи місцевого 
самоврядування повинні були до 1 лютого поточного 
року подати до відповідного контролюючого органу 
за місцезнаходженням об’єкта житлової нерухомості 
відомості стосовно пільг, наданих ними, то у 2017 році 
органи місцевого самоврядування до 25 грудня року, 
що передує звітному, подаватимуть відповідному 
контролюючому органу за місцезнаходженням 
об’єкта житлової та/або нежитлової нерухомості 
рішення щодо ставок та наданих пільг юридичним 
та/або фізичним особам зі сплати податку на 
нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, 
за формою, затвердженою Кабінетом Міністрів 
України [1]
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Наступні зміни стосуються ставки податку. У 
2016 році ставки податку для об’єктів житлової 
та/або нежитлової нерухомості, що перебувають 
у власності фізичних та юридичних осіб, 
встановлюються за рішенням сільської, селищної, 
міської ради або ради об’єднаних територіальних 
громад, що створені згідно із законом та 
перспективним планом формування територій 
громад, залежно від місця розташування 
(зональності) та типів таких об’єктів нерухомості 
у розмірі, що не перевищує 3 відсотки розміру 
мінімальної заробітної плати, встановленої 
законом на 1 січня звітного (податкового) року, 
за 1 квадратний метр бази оподаткування. У 2017 
році цей показник не перевищує 1,5 відсотка 
розміру мінімальної заробітної плати[3].

Також у 2017 році розширили перелік об’єктів, 
що не є об’єктом оподаткування. Додали такі 
об’єкти:

• об’єкти нежитлової нерухомості 
державних та комунальних дитячих санаторно-
курортних закладів та закладів оздоровлення та 
відпочинку дітей, а також дитячих санаторно-
курортних закладів та закладів оздоровлення 
і відпочинку дітей, які знаходяться на балансі 
підприємств, установ та організацій, які є 
неприбутковими і внесені контролюючим 
органом до Реєстру неприбуткових установ 
та організацій. У разі виключення з Реєстру 
неприбуткових установ та організацій декларація 
подається платником податку протягом 30 
календарних днів з дня виключення, а податок 
сплачується починаючи з місяця, наступного за 
місяцем, в якому відбулося виключення з Реєстру 
неприбуткових установ та організацій;

• об’єкти нежитлової нерухомості 
державних та комунальних центрів олімпійської 
підготовки, шкіл вищої спортивної майстерності, 
центрів фізичного здоров’я населення, 
центрів з розвитку фізичної культури і спорту 
інвалідів, дитячо-юнацьких спортивних шкіл, 
а також центрів олімпійської підготовки, 
шкіл вищої спортивної майстерності, дитячо-
юнацьких спортивних шкіл і спортивних 
споруд всеукраїнських фізкультурно-
спортивних товариств, їх місцевих осередків та 
відокремлених підрозділів, що є неприбутковими 
та включені до Реєстру неприбуткових установ 
та організацій. У разі виключення таких установ 
та організацій з Реєстру неприбуткових установ 
та організацій декларація подається платником 
податку протягом 30 календарних днів з дня 
виключення, а податок сплачується починаючи з 

місяця, наступного за місяцем, в якому відбулося 
виключення з Реєстру неприбуткових установ та 
організацій;

• об’єкти нежитлової нерухомості баз 
олімпійської та паралімпійської підготовки. 
Перелік таких баз затверджується Кабінетом 
Міністрів України;

• об’єкти житлової нерухомості, які 
належать багатодітним або прийомним сім’ям, у 
яких виховується п’ять та більше дітей.

• об’єкти житлової та нежитлової 
нерухомості, що розташовані на території 
населених пунктів на тимчасово окупованій 
території та/або території населених пунктів, 
що розташовані на лінії зіткнення. Такі об’єкти 
не оподатковуються тимчасово — у період із 
14.04.2014 до 31 грудня року, в якому завершено 
антитерористичну операцію. Утім, якщо 
протягом зазначеного періоду платник усе ж 
нарахував і сплатив суми податку на нерухомість, 
то відповідно до статті 266 ПК такі суми 
вважаються надміру сплаченими грошовими 
зобов’язаннями і підлягають поверненню (п. 38.6 
підрозд. 10 розд. ХХ ПК)[4].

У 2017 році база оподаткування об’єкта/
об’єктів житлової нерухомості, у тому числі їх 
часток, що перебувають у власності фізичної 
особи – платника податку, зменшується:

• для квартири/квартир незалежно від їх 
кількості — на 60 кв. метрів;

• для житлового будинку/будинків 
незалежно від їх кількості – на 120 кв. метрів;

• для різних типів об’єктів житлової 
нерухомості, в тому числі їх часток (у разі 
одночасного перебування у власності платника 
податку квартири/квартир та житлового 
будинку/будинків, у тому числі їх часток), — на 
180 кв. метрів.

З 2017 року пільги з податку на нерухоме 
майно, передбачені п.п.266.4.1 та п.п.266.4.2 ПКУ, 
для фізичних осіб не застосовуються до:

• об’єкта/об’єктів оподаткування, якщо 
їх площа перевищує п’ятикратний розмір 
неоподатковуваної площі, встановленої 
п.п.266.4.1 ПКУ;

• об’єкта/об’єктів оподаткування, що 
використовуються їх власниками з метою 
одержання доходів (здаються в оренду, лізинг, 
позичку, використовуються у підприємницькій 
діяльності).

Законом України «Про внесення змін 
до Податкового кодексу України та деяких 
законодавчих актів України щодо забезпечення 
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збалансованості бюджетних надходжень у 
2017 році» установлено, що з 1 січня 2017 року 
до прийняття відповідним органом місцевого 
самоврядування рішення про встановлення 
ставок місцевих податків і зборів на 2017 рік 
відповідно до цього ж закону, встановлені таким 
органом місцевого самоврядування ставки 

податку на нерухоме майно, відмінне від земельної 
ділянки, застосовуються з коефіцієнтом 0,5.

Для більшого розуміння наслідків змін 
в стягненні податку на нерухоме майно 
проаналізуємо надходження даного податку до 
бюджету (рис.1).

Рис.1 Надходження податку на нерухоме майно до бюджету

Аналізуючи рисунок 1, можна сказати, 
що зміни в законодавстві суттєво впливають 
на обсяги надходжень до бюджету. Обсяги 
надходжень у 2015 році порівняно з 2014 роком 
зросли в 16,5 разів і становили 0,15% усіх 
податкових надходжень. Обсяги надходжень у 
2016 році порівняно з 2015 роком зросли майже 
в 2 рази, тобто на 190,3% , і становили 0,28% усіх 
податкових надходжень.

Варто зазначити, що січень 2017 року до 
місцевих бюджетів надійшло 244471674,46 грн., 
в той час коли за січень 2016 року надходження 
від даного податку становили 153 720 535,29  

грн., тобто надходження зросли в 1,6 разів. 
Це досить непоганий показник.  За лютий 
2017 року надходження податку на нерухоме 
майно становили 72 997 515,18 грн, за 2016 
року відповідного місяця дані надходження 
становили 50 410 847,46 грн., тобто надходження 
збільшились на  22 586 667,72 грн.  За березень 
2017 року до місцевих бюджетів надійшло 
82091916,37 грн податку на нерухоме майно[1].
Давайте проаналізуємо обсяги податкових 
надходжень податку на нерухоме майно за 
січень 2017 року (рис.2).

Рис.2 Надходження податку на нерухоме майно до бюджету за січень 2017 р.
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Варто зазначити, шо за січень 2017 року до 
місцевих бюджетів надійшло 244 571 674, 46 грн. 
податку на нерухоме майно. З нього 10 765 682, 
77 грн, тобто 4% від загального обсягу цього 
податку, становив податок на нерухоме майно, 
відмінне від земельної ділянки, сплачений 
юридичними особами, які є власниками об’єктів 
житлової нерухомості [4]. Податок на нерухоме 
майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений 
фізичними особами, які є власниками об’єктів 
житлової нерухомості склав 3 148 761, 34 грн., 
або 1% від загального обсягу податку. Податок на 

нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, 
сплачений фізичними особами, які є власниками 
об’єктів нежитлової нерухомості становив 4 486 
907, 28 грн, тобто 2% загального обсягу податку. 
Найбільшу питому вагу в податку на нерухоме 
майно мав податок на нерухоме майно, відмінне 
від земельної ділянки, сплачений фізичними 
особами, які є власниками об’єктів нежитлової 
нерухомості і склав 226 070 323, 57 грн, тобто 93% 
усіх надходжень з даного податку[3].

Також можна проаналізувати надходження по-
датку на нерухоме майно за лютий 2017 року (рис.3).

Рис. 3 Надходження податку на нерухоме майно до бюджету за лютий 2017 р.

За лютий 2017 року надходження податку на 
нерухоме майно до місцевих бюджетів становили 
72 997 515,18 грн. Найбільшу питому вагу серед 
інших компонентів становив податок на нерухоме 
майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений  
юридичними особами, які є власниками об’єктів 
нежитлової нерухомості, сягнувши поділки в 61 
808 845,40, що склало 84% від загального обсягу 
податку на нерухоме майне. Найменшу питому 
вагу мав податок на нерухоме майно, відмінне 
від земельної ділянки, сплачений фізичними 
особами, які є власниками об’єктів житлової 
нерухомості і становив 4% від загального обсягу 

і склав 2 772 209,41 грн.[6] Решта компонентів 
склала по 6%. Це податок на нерухоме майно, 
відмінне від земельної ділянки, сплачений 
юридичними особами, які є власниками об’єктів 
житлової нерухомості та податок на нерухоме 
майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений 
фізичними особами, які є власниками об’єктів 
нежитлової нерухомості, вони становили 4 211 
416,51 грн. і 4 205 043,86 грн відповідно.

Також можна проаналізувати обсяги 
надходжень податку на нерухоме майно за 
березень 2017 року (рис.4).

Рис.4 Надходження податку на нерухоме майно за березень 2017 р.
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Загальний обсяг надходжень до місцевого 
бюджету податку на нерухоме становив 82 091 
916,37 грн., що на 9 094 401,19 грн. більше ніж за 
минулий місяць.[2] Найменшу частку становив 
податок на нерухоме майно, відмінне від земельної 
ділянки, сплачений фізичними особами, які є 
власниками об’єктів житлової нерухомості – 
2 825 619,32 грн., найбільшу частку – податок 
на нерухоме майно, відмінне від земельної 
ділянки, сплачений  юридичними особами, які є 
власниками об’єктів нежитлової нерухомості, він 
становив 72 186 282,43 грн, тобто майже 88% від 
загального обсягу податку. Податок на нерухоме 
майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений 
юридичними особами, які є власниками об’єктів 
житлової нерухомості становив 5% загального 
обсягу податку і склав 3 921 134,96 грн. Податок на 
нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, 
сплачений фізичними особами, які є власниками 

об’єктів нежитлової нерухомості - 3 158 879,66 
грн, тобто 4%.

 Висновки.
Сучасний стан місцевих податків і зборів 

характеризується подальшим реформуванням 
системи місцевого оподаткування в Україні, 
реалізації податкової реформи та кроком до 
розв’язання на законодавчому рівні основних 
проблем наповнення дохідної частини 
місцевих бюджетів, оскільки саме положення 
оновленого Податкового кодексу України стали 
своєрідним орієнтиром для органів місцевого 
самоврядування під час прийняття ними мішень 
щодо запровадження місцевих податків і зборів.

Отже можна зробити висновок, що зміни 
в законодавстві призводять до суттєвих змін в 
обсягах надходжень. В нашому випадку зміни 
призвели до збільшення обсягів податку на 
нерухоме майно, що є позитивною тенденцією.
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The tax system of Ukraine is developing 
dynamically. This is accompanied by corresponding 
changes in the law that reglamentary of collection 
of taxes, fees and other mandatory payments. The 
instability of tax legislation can be explained by 
the fact that the socio-economic development of 
the state requires constant improvement of the 
mechanisms of taxation, finding those forms that 
more adequately match fiscal psychology and tax 
culture of taxpayers, better able to take account of 
their solvency and the value of tax bases. However, 
frequent changes in legislation complicate the process 
of tax administration. 

The issue of local taxation is devoted to the 
works of such domestic and foreign scientists: V. P. 
Vishnevsky, V. V. Grechenko, I. A. lunini, etc. Issues 
of legal regulation of local taxes and duties have paid 
attention to domestic researchers, such as L. K. Crow, 
V. M. Kaplan, L. Savchenko and others. The Purpose 

of this article is to study changes in the system of 
local taxation in the context of the legislative changes 
and identify deficiencies of innovations.

Today there is a need for the implementation of 
the analysis of changes in taxes, which are levied on 
the territory of Ukraine. The article examines specific 
changes that occurred in the Tax code of Ukraine. 
Also the influence of each change and the volume of 
revenues of real estate tax to local budgets.

The article examines changes in tax rates for 
residential and/or non-residential property owned 
by physical and legal entities. Also, the analysis 
expanded the list of objects is not subject to taxation. 

The article describes the main changes of the tax 
base of the property/residential real estate, including 
their shares, owned by individuals. 

There was also a tax analysis of income tax on 
real property in local budgets for January, February 
and March 2017.
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Abstract. The article analyzes theoretical and practical aspects of project management, its application in the 
domestic banking; systematizes approaches to applying of project management in banking institutions and gives 
practical recommendations for improving the project management activity in banks. 

Анотація. У статті досліджено теоретичні та практичні засади проектного менеджменту, 
його використання у вітчизняному банківництві; систематизовано підходи до його застосування 
в банківських установах та обгрунтовано практичні рекомендації щодо вдосконалення системи 
управління проектами в банках.

Аннотация. В статье исследованы теоретические и практические основы проектного 
менеджмента, его использование в отечественной банковской системе; систематизированы 
подходы к его применению в банковских учреждениях и обоснованно практические рекомендации по 
совершенствованию системы управления проектами в банках.

Keywords: project, project management, portfolio management, Project Management Office (hereafter – 
PMO), project manager, bank.

Ключові слова. Проект, управління проектами, портфель проектів, пректний офіс, управління 
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Problem Statement. Under the influence of 
sharp changes in economic conditions, especially 
a full-scale digitalization, increased competition 
with new rapidly growing companies and under 
pressure of regulatory enforcement on combatting 
corruption, money-laundering and financing of 
terrorism, Ukrainian companies focus on enhancing 
efficiency of available resources (e.g. IT, finance, HR 
and etc.), as well as on building internal capacities of 
changes implementation. For this reason, the C-suite 
(CEO and Board) promotes development and 
implementation of project management practices 
in their companies to drive companies’ strategy 
execution. 

For the last few years, the economic instability 
has influenced the domestic banking system and 
led to monetary and financial crisis. Moreover, the 

National bank of Ukraine has pressured the banking 
sector with reforms (implementation of new rules 
and procedures) and required strict compliance 
with anti-money laundering, combating financial 
terrorism and anti-corruption policies. In this 
severe environment, banks should be capable to 
realize transformational projects and enhance their 
innovation capacity to ensure their sustainability and 
competitiveness on the Ukrainian market. Project 
management is an approach that can help with 
achievement of all the above and transformation of 
the bank’s vision into tangible results. 

Research analysis and publications on the topic. 
Application of the project management practices in 
companies is the subject of the scientific research in 
Ukraine. In particular, the following authors studied 
the topic: Babaev V.M., Batenko L.P., Blank I.O., 
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Vovchak O.D., Zagorodnikh O.A., Lishchynska V.V., 
Mayorova T.V., Morozov V., Pan L.V., Peresada A.A., 
Savchuk V.P., Chorna M.V.

Nevertheless, approaches to application of project 
management practices in the domestic banking 
system have not been analyzed thoroughly in the 
national scientific literature.

The article aims at researching theoretical and 
practical aspects of project management, analyzing 
its application in the domestic banking system, 
defining major challenges of its implementation and 
functioning in banks, and development of practical 
recommendations for improvement of project 
management practices in banks.

The main material of the research. The intensive 
transition to the project management practices was 
launched in the Ukrainian banks in the last decade, 
which had resulted from a number of factors, 
common to all developing countries. Firstly, the 
main factors were: increased level of transparency of 
the Ukrainian economy, entering of domestic banks 
into international financial markets and inflowing of 
foreign investments to the Ukrainian market.

Secondly, the acceleration of globalization and 
the pace of changes, which had taken place on the 
market, forced executives of banks to look for new 
ways of both for maintaining of operating activities 
at the high-quality level and realization of strategic 
objectives.

Furthermore, transition to project management 
was accompanied by introduction of “western” 
principles and management methods into Ukrainian 
banking environment that consequently led to 
competition escalation and increased requirements 
to quality. Modern open markets require not only 
cheaper goods and services, but also goods and 
services of the highest quality. Quality management 
and necessity for its continuous improvement 
requires using new management techniques such as 
project management. 

Growing competition demands reducing cost 
and time necessary to introduce new products and 
services (from concept to launch) on the market. 
Moreover, the fight for the customer results in 
substantial differentiation of banking products and, 
sometimes, in creation products for a “particular 
client”. This is one more reason why the Top-
management is building capabilities in banks for 
delivering of strategic initiatives fast and with 
minimum costs through introduction of project 
management approaches. 

Project management is a powerful tool for 
managing the bank’s innovative potential and 

achieving higher efficiency and productivity, 
implementation of innovative changes and 
developments in all domains of bank activities. 
Thus, the usage of modern project management 
methodology saves time and cost (resources). 

Nowadays, to implement one project a year (for 
example, to develop a new banking service) means not 
to be competitive on the market, which is constantly 
in need for changes and innovations. To realize the 
bank’s strategic agenda and to ensure alignment of all 
new projects with the bank’s goals and priorities, all 
strategic projects of bank’s business and back-office 
units should be defined and organized in a portfolio 
of strategic projects. Such strategic projects can be: 
expanding through M&A, entering a new market, 
development of new banking products and services, 
rebranding, implementation of new IT or Information 
security systems, building or refurbishment of 
new premises, optimization of internal processes, 
introduction of legal and regulatory requirements, 
delivery of remediation plans, etc.

It should be noted that the domestic banking sector 
has become a leader in terms of the implementation 
pace and usage of the project management practices 
in Ukraine. This is testified by the fact that among the 
TOP 10 finalists of the “Project Management Rating”, 
hold in 2015 in Ukraine, which determined the most 
efficient and progressive companies in this domain, 
40% were banks: Raiffeisen Bank Aval, UkrSibbank, 
Alfa Group and First Ukrainian International Bank 
(“PUMB”). [1]

Banks using project management are the most 
successful and competitive. Apart from the above-
mentioned, project management practices are used 
by many other leaders of the Ukrainian banking 
system, such as Credit Agricole, OTP Bank, state-
banks: Privatbank and Oshadbank. 

The last trends shows that in Ukraine the use of 
project-based approach is inherent not only to the 
banks with foreign capital, which have been tailoring 
their approaches to the standards of the “mother 
companies”, but also project management practices 
are used by state banks and by the bank with 100% 
of Ukrainian capital (First Ukrainian International 
Bank, which takes the 10th place in the rating above).

At the same time, some domestic banks have just 
realized the necessity to use and optimize corporate 
project management systems, while many of them 
use only some of its elements.

First of all, this happens due to the fact that it is 
very difficult to draw a clear boundary between the 
project and operational activities in the banking 
sector. For example, on the one hand, financing of a 
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particular company is a project, since the process has 
time and budget limits, has a unique outcome (certain 
amount of income, depending on the terms of the 
financing of this particular company). On the other 
hand, Department of corporate business financing 
manages such projects on the daily basis and such 
activity can be called operational within the entire 
bank. Nevertheless, Top-management of the majority 
of domestic banks believes that all their activities are 
operational, and there is no need to apply the project 
management approach. Therefore, they often lose 
their positions in favor of foreign competitors, who 
have been using project management for a long time. 

Another challenge in implementing of project 
management in financial institutions is associated 
with a high level of banking processes automation. 
Efficient project management cannot be performed 
without special software for planning of the project, 
communication and collaboration of the project 
team, calculation of the project budget and necessary 
resources and for other matters. Frequently banks face 
the problem of integration between the core software 
of banks (e.g. accounting, Human Resources (HR), 
document flow systems, etc.) and special software 
used for project management purposes. Integration 
and interaction (data exchange) of these systems 
are usually at the low level; their adaptation is very 
costly and it becomes the obstacle for the bank’s Top-
management on the way to project management 
implementation.

In addition, lack of qualified staff can become a 
real obstacle to project management implementation. 
Especially it applies to the banking sector. Higher 
educational institutions and subject-matter experts 
in banking pay little attention to project management 
and its practical application, providing only basic 
theoretical knowledge in this area, or even do not 
have special courses regarding project management 
approaches. Various certification programs, provided 
by Project Management Institute [2] or International 
Project Management Association [3] are too 
expensive for students or young graduates. Therefore, 
banks have to invest additional costs and time in 
training of qualified project managers and education 
of other staff on project management principles.

What is more, banks’ staff can be not interested 
in implementation of the project management 
approach as it increases transparency of all banking 
processes, as well as change old principals of 
financing of new initiatives. Therefore, the Top-
management of banks should organize appropriate 
corporate trainings for banks’ employees in order to 
educate them on project management practices and 

benefits of its implementation. Also, it is important 
to deliver proper communications to all banks’ staff 
as lack of information can lead to low motivation and 
resistance from employees to changes associated with 
implementation of project management.

 In order to apply the project management 
approach in the bank, it is necessary to develop a set 
of procedures that should define: major principals 
of project management in the particular bank, 
key stakeholders, decision-making authorities 
and responsibilities (e.g. project committee, etc.), 
milestones (initiation, validation, closure and post-
implementation review), templates (e.g. project 
passport, project charter, business case, final repot 
etc.) and other matters [4].

The speed of changes in the internal and external 
environment of the bank creates such organizational 
climate, where hundreds of projects should be 
implemented all together at the same time. That’s 
why, currently, the main challenge for the bank’s 
leadership is the need to share resources (financial 
and human) between a number of different projects 
and allocate, primarily, resources to the projects with 
the highest priority (based on possible benefits that 
can be achieved or losses that the bank will incur, in 
case of failure to complete the project) [5].

Therefore, it is important to organize all projects 
in the strategic projects’ portfolio, in order to oversee 
the bank’s strategy execution and to effectively 
manage and control of all projects. 

 To govern strategic projects’ portfolio, we 
offer the following typical portfolio and project 
management structure in the bank (figure 1). 

Apart from the project sponsor, customer, project 
manager, business analyst and project team members, 
the structure above also has the one more project 
stakeholder: Project Management Office (PMO).

According to the PMBoK guide, a PMO is a 
management structure that standardizes the project-
related governance processes and facilitates the 
sharing of resources, methodologies, tools, and 
techniques [6]. The main goals and objectives of the 
PMO in the bank are to: 

• Ensure alignment of strategic projects’ portfolio 
with the bank’s strategy and direction;

• Manage projects’ resources within strategic 
projects’ portfolio;

• Monitor the progress and status of projects 
strategic projects’ portfolio;

• Review the final projects’ results;
• Manage projects; 
• Define and introduce projects  management 

standards and procedures;
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• Monitor and control compliance with 
standards among all stakeholders of the project 
management process;

• Train and coach of project managers and other 
employees involved in project management. 

Portfolio Management

Chief Executive Officer ( Sponsor)  

Chief Operational Officer 
 (Sponsor) 

 

Project Management 
Office

 

(Portfolio Manager) 
 

 

Operations 
Department 
( Customer) 

Retail  
Department 
( Customer) 

Finance  
Department 
(Customer) 

Employee 
(Project Manager) 

Employee 
(Business Analyst) 

 

Employee 
(Business Analyst) 

 

Employee 
(Business Analyst) 

 

Employee 
( Business Analyst)  

 

Employee 
(Project Manager) 

 

Employee 
(Team Member) 

 

Employee 
(Team Member) 

 

Head of Retail 
(Sponsor) 

Head of Finance 
(Sponsor) 

 

Project management 

Project management 

Figure 1. Project management structure in the bank  

Theoretically, the PMO is primarily an analyst of 
the project. Analyzing the problems and risks of the 
project, it offers possible solutions to the problems 
and prevents the consequences of risks, initiates 
timely managerial decision-making.

If the project manager works with people, the 
project management office works with figures, 
reports, schedules, software products. In addition, 
it reports directly to the Chief Executive Officer 
(CEE). If the project manager is able to hide some 
information about the project, the objective of the 
project management office is to receive timely such 
information (e.g. deviations from the initial scope, 
duration, budget, resources, as well as potential risks).

Thus, the project management office is in the 
bank for watching out and timely identification of 
“bottlenecks” during implementation of projects 
and avoiding of barriers on their way, as well as for 

screening of projects to choose the best ones for 
realization to ensure that the bank’s resources are 
allocated efficiently.  

Conclusions and Prospects for Research.  In 
general, the development of project management 
in Ukrainian banks and increase of its efficiency is 
impossible without: 

• Increase of the number of qualified and 
certified professionals in project management 
and exchange of experience between them;

• Further systematization of knowledge 
and improvement of project management 
methodology, adaptation to the Ukrainian 
banking business environment;

• Favorable economic climate in Ukraine for 
evolution and expanding of the banking, as 
well as reduction of business uncertainty.
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Анотація.
У статті досліджено стану формування бренду «Україна» та виявлення проблем просування 

його у світовому просторі. Проаналізовано рейтинг найдорожчих брендів країн та вітчизняних 
брендів. Визначено перешкоди на шляху ефективного просування національного бренду «Україна» та 
запропоновано заходи, щодо їх вирішення. 

Summary. 
The article studies the state of the formation of brand «Ukraine» and identification of its promotion problems 

in the world space. The ranking of the most expensive countries brands and domestic brands are analyzed. The 
obstacles on the way to effective promotion of national brand «Ukraine» are identified and the measures for their 
solution are proposed. 

Аннотация.
В статье исследованы положения формирования бренда «Украина» и выявлены проблемы 

продвижения его в мировом пространстве. Проанализирован рейтинг самых дорогих брендов 
стран и отечественных брендов. Определены препятствия на пути эффективного продвижения 
национального бренда «Украина» и предложены меры по их решению. 

Ключові слова: бренд країни, національний бренд, брендинг.
Key words: country brand, national brand, branding.
Ключевые слова: бренд страны, национальный бренд, брендинг.

Постановка проблеми. Глобалізація світової 
економіки, збільшення міжнародної конкуренції, 
активізація інноваційних процесів вимагають 
нових підходів до соціально-економічного 
розвитку України. Світове співтовариство 
сприймає Україну як країну з політичною 
нестабільністю, корупцією та економічними 
негараздами.

Просування національних інтересів і бренду 
«Україна» – це стратегічні інвестиції в майбутнє. 
Успіх економічного зростання та динамічний 
розвиток відносин з іншими державами багато 
в чому залежить від того, як сформований і 
просувається на внутрішньому та світовому 
ринках бренд країни. Для України національний 
брендинг може стати одним зі шляхів розбудови 
економіки та підтримки її на належному рівні в 
системі світових господарських відносин.

Аналіз останніх досліджень. Проблемам 
позиціонування країни та регіонів присвячені 
роботи таких зарубіжних науковців: Котлер  Ф., 

Анхольт С., Кромвелл Т., Олінс У., Рейн І.; 
російських – Базаров Р., Замятін Д., Ляпоров В., 
Музикант В. й українських – Андрійчук О., 
Мірошниченко В., Теплухін А. та ін. Водночас, 
дана тема є актуальною нині, коли країні 
необхідно підвищувати світовий імідж та 
залучати інвестиційні ресурси для відновлення 
зруйнованих регіонів.

Метою статті є дослідження стану 
формування бренду «Україна» та виявлення 
проблем просування його у світовому просторі.

Виклад основного матеріалу. 
Бренд країни – комплексна торговельна марка 

держави, що має не тільки назву чи дизайнерське 
рішення, але ще й цілий комплекс асоціацій 
та ідентифікацій через які сприймається 
споживачами. 

Поняття національного брендингу як 
процесу формування і просування бренду 
країни на ринку увійшло в обіг завдяки відомим 
британським вченим: У. Олінсу та С. Анхольту. 
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Вперше вживши термін «Nation branding», 
Анхольт заклав фундамент новому напрямку 
економічної думки та маркетингу. Він визначає 
національний брендинг як систематичний 
процес узгодження дій, поведінки, інвестицій, 
інновацій та комунікацій країни для реалізації 
стратегії національної безпеки та конкурентної 
ідентичності [1]. Основною метою брендингу 
держави є популярність та пізнаваність в 
інформаційному просторі, приплив фінансових 
ресурсів на територію, забезпечення еконо-
мічного зростання держави.

С. Анхольт об’єднав фактори, які формують 
сприйняття будь-якої держави, у так званий 
«шестикутник Анхольта», до якого входять: 
експорт країни, зовнішня та внутрішня політика, 
інвестиції, культура та спадщина, туризм та 
люди. Саме ці компоненти здійснюють вплив на 
репутацію країни у міжнародному середовищі, її 
місце на ринку та статус [1].

Відповідно, згадуючи назву певної держави 
відразу виникають асоціації стосовно неї. Так, 
США позиціонує себе як країну високої демократії, 
що володіє такими потужними компаніями як 
Apple, Microsoft, Coca-Cola, Google, McDonald´s, 
Disney. Японія – високотехнологічна розвинута 
країна, яка має значну кількість відомих на весь 
світ брендів: Toyota, Sony, Panasonic, Toshiba, 
Mazda, Mitsubishi, Nissan, Honda та ін. Німеччина 
– країна, що асоціюється з високою точністю, 
якістю, надійністю і такими компаніями як 
Volkswagen Group, BMW, Mercedes-Benz, Daimler, 
Opel, Porsche. Франція та Італія є прикладом 
країн-брендів високої моди, вишуканих парфумів 
та косметики. Італія продає Gucci, Dolce & 
Gabbana, Armani, а Франція – Dior, Lois Vuitton 
і Chanel. Данія відома світу як «казкова країна», 
а Туреччина – як батьківщина відпочинку на 
березі моря. 

Дослідження підтверджують, що країни з 
сильними та відомими брендами здатні більше 
експортувати власну продукцію та збагачувати за 
рахунок податків державну скарбницю, залучати 
інвестиції та туристів, змінювати стереотипи і бути 
конкурентоспроможними на світовому ринку. 

Кожна країна вкладає значні фінансові 
ресурси у свій національний бренд. За 
інформацією СОТ, Австралія інвестувала у свій 
бренд 91,1 млн євро, Іспанія – 96,2 млн євро, 
Греція – 121,7 млн євро, Великобританія – 71,7 
млн євро, Мексика – 119,9 млн євро, Німеччина – 
31,1 млн євро, Чехія – 6,8 млн євро, Румунія – 5,7 
млн євро, Росія – 3 млн євро.

За даними європейського звіту Brand Finance 
«Nation Brands 2016» кращі національні рейтинги 
брендів мають США, КНР, Німеччина, Японія і 
Велика Британія, Франція, Індія, Канада, Італія, 
вони входять у 10 найдорожчих брендів країн 
світу. 

До 10 найсильніших брендів країн входять: 
Сінгапур, Гонког, Швейцарія, Велика Британія, 
Норвегія, Нова Зеландія, Люсембург, Фінляндія, 
Нідерланди та Японія. Найсильнішим брендом 
країни у 2016 році було визнано Сінгапур, 
тому, що ця країн виділяється нетерпимістю до 
корупції, щедрими заробітними платами для 
державних службовців, прекрасною системою 
громадського транспорту та високою якістю 
освітньої системи.

Україна у рейтингу «Nation Brands 2016» 
опинилась на 59 місці (зі ста країн), випередивши 
колишні радянські республіки Азербайджан і 
Грузію, поступившись Росії та Казахстану (див. 
табл. 1) [2].

Водночас, Україна увійшла в п’ятірку держав, 
які здійснили реформування бренду і покращила 
свої показники. Країна піднялася із 68 місця у 
2015 році до 59 у 2016 році та вартість бренду 
зросла з 44 млрд. дол. до 56 млрд. дол. відповідно.

У 2014 року Україна була на 53 місці, а її 
національний бренд оцінювали у 80 млрд доларів. 
У зв’язку з військовими діями та політичною 
та економічною ситуацією в країні відбулося 
суттєве падіння вартості бренду аж на 45%. Тепер 
знову демонструє поступове зростання.

За оцінками дослідників Brand Finance 
«Nation Brands 2016» України має відносну 
політичні та економічну стабільність у зв’язку 
з протистоянням на Донбасі. Показники 
надійності бренду з огляду на безпеку зросли 
на 18,2% та показник якості життя відповідно 
зріс на 11,4%, що свідчить про здатність країни 
зберігати свій інтелектуальний потенціал 
[2, с. 11]. При складанні рейтингу країн, 
єврорейськими дослідниками враховувалися 
три складові інвестиції (управління, ринок, люди 
та їх навички), суспільство, товари та послуги 
(управління, ринок, туризм) [2, с. 16].

Не зважаючи на покращення позицій України 
в рейтингу, нашу країну все ще асоціюють з 
Росією, Радянським Союзом, Чорнобилем та 
видатними спортсменами та музикантами. У 2010 
році Міністерством закордонних справ України 
було проведено он-лайн опитування громадян 
у країнах ЄС – Німеччині, Іспанії, Франції, 
Великобританії та Італії про їх думку та ставлення 
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Таблиця 1
Рейтинг найдорожчих брендів країн [2]

 10  
   

-
 

  

 

до України. Це дослідження виявило переважно 
низький рівень поінформованості про Україну. 
Майже 64% респондентів ніколи не цікавились 
нашою державою, 22% – поверхово знайомі з 
Україною, і лише 14% – добре поінформовані про 
нашу країну [3].

З п’ятірки опитаних країн Західної Європи 
найнижчий рівень обізнаності щодо України 
у Франції (77% – необізнаних), а найвищий – в 
Італії (3% –необізнаних). Більшість іноземців 
згодні з тим, що Україна відома в світі завдяки 
своїм традиціям та історичній спадщині (62%). 
Інші фактори про Україну, розташовані у такому 
порядку: спортивні досягнення України (49% – 
обізнаних), українська музика (39%), національна 
кухня (38%). 

Найвідомішими українцями, на думку 
іноземних громадян, є: Андрій Шевченко (26 %), 
брати Клички (24 %), Сергій Бубка (7 %). Серед 
відомих українців також були згадані: Тарас 
Шевченко, Микола Гоголь, Голда Мейєр, Руслана 
Лижичко [3].

Інвестиційно-привабливою вважають 
Україну 25% респондентів, а 38% не змогли 

відповісти на це питання. Серед найвагоміших 
причин, які спонукають відвідати Україну, 
іноземці називають: мальовничу природу (30%), 
архітектуру та культурно-історичні пам’ятки 
(30%), гостинність та щирість населення (10%), 
національну кухню (7%), красу українських 
жінок (6%). Близько 7 % респондентів приваблює 
доступність відпочинку в Україні [3].

Отримані дані свідчать про низьку 
обізнаність щодо України та відсутність бажання 
іноземців відвідати нашу країну. Підсумовуючи, 
можна констатувати той факт, що урядом 
майже не проводилась ефективна маркетингова 
політика щодо позиціонування нашої країни, 
розроблення логотипу та національного бренду-
країни.

Бренд країни «Україна» тісно пов’язаний з 
реалізацією наших товарів закордон. Адже їх 
якість та конкурентоспроможність напряму 
залежить від іміджу нашої країни. До відомих 
вітчизняних брендів, які позиціонуються на 
світовому ринку належать ТМ «Моршинська», 
«Оболонь», «Roshen», «Nemiroff», «Sandora», 
«Наша Ряба», «Хортиця» (див. табл. 2). 
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Таблиця 2
Рейтинг 15 найдорожчих брендів України у 2016 році [4]

    
1.  512  
2. Roshen 335  
3.  304  
4. Sandora 277  
5. Nemiroff 263  
6.  247  
7.  182  
8. Kyivstar 179  
9. Rozetka.ua 157  
10.  154  
11.  151  
12.  149  
13.  144  
14.  137  
15.  104  

Найдорожчими вітчизняними брендами 
у 2016 році за версією MPP Сonsulting Group 
визнано ТМ «Моршинська» з вартістю бренду 
– 512 млн. дол. та ТМ «Roshen» з вартістю 
бренду – 335 млн. дол. Далі позиціонуються ТМ 
Приватбанк з вартість бренду – 304 млн. дол., ТМ 
Sandora – 277 млн. дол., ТМ Nemiroff – 263 млн. 
дол. та ТМ Оболонь – 247 млн. дол.

Вітчизняним виробникам власних успішних 
брендів необхідні великі зусилля і значні 
грошові кошти, щоб завоювати не тільки 
український ринок, а й вийти на світовий. Для 
цього необхідно не тільки підвищувати якість та 
конкурентоспроможність вітчизняних брендів, а 
й покращувати імідж та бренд України.

На сьогодні почали впроваджуватися 
проекти національного брендингу [3]: 
«Ukraine. Beautifully yours», основною метою 
якого є ознайомлення світу з туристичним 
та культурним потенціалом України устами 
відомих українських жінок; «Ukraine Inspires» 
для поширення фото- та відеореклами про 
мистецькі, політичні, наукові, технічні, спортивні 
досягнення українців; «Ukraine. Moving in the 
fast lane», метою якого є відтворення динаміки 
економічних трансформацій в Україні та 
підвищення інвестиційного потенціалу країни; 
«The Soul of Ukraine in the Heart of EU», метою 
якого є інформування Європи про найвагоміші 
здобутки України у різноманітних галузях; 
проведення Євро-2012;  проект «Ukraine: 
Freedom, Dignity, Creativity; «Євробачення» 2017 

з розробленням фірмового стилю конкурсу та 
представлення логотипу: стилізоване намисто-
оберіг із символічним гаслом «Celebrate diversity» 
(«Шануй розмаїття»).

Крім того, наприкінці 2016 року уряд України 
схвалив «Концепцію популяризації України 
у світі та просування її інтересів у світовому 
інфор-маційному просторі» від 11 жовтня 2016 р. 
№ 739-р, реалізація якої розрахована на період до 
2020 року [5].

Незважаючи на запровадження даних 
проектів існує ряд перешкод, що можуть стати на 
шляху ефективного просування національного 
бренду «Україна»: 
- відсутність системного фінансування 

та брак коштів на розкручування та 
просування бренду; 

- слабка стратегія просування бренду; 
- розбалансована система дистрибуції; 
- несвоєчасна та неякісна логістика товарів;
-  не ефективний менеджмент та корупція;
- не стабільна політична та економічна 

ситуація в країні;
- військові дії на Сході країни та анексія 

Криму.
Вирішення зазначених проблем та подальше 

просування бренду «Україна» потребує значних 
фінансових коштів та державної програми 
підтримки на її реалізацію. Необхідно на 
державному рівні розробити та прийняти 
комплексну «Програма розвитку та реалізації 
бренду «Україна» та супутніх вітчизняних 
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брендів» з використанням інноваційних підходів 
до їх управління та високої якості маркетингу 
та бренд-маркетингу. В цій програмі необхідно 
включити і позиціонування регіонів та областей. 
Україна має позиціонувати себе як держава, яка 
виробляє унікальні продукти і водночас відкрита 
для нових інвестицій, нових знань і сучасних 
технологій. 

Перед національним брендингом «Україна» 
постають завдання підвищити економічний 
і політичний рейтинг країни та сформувати 
стійку позитивну міжнародну репутацію. При 
цьому, необхідно зосередити увагу на чотирьох 
складових: інвестиції; товари та послуги; 
суспільство; культура, звичаї та поведінка (див. 
Рис. 1).

Рис. 1. Складові національного бренду «Україна»
Розроблено автором.

Розглянемо кожну зазначену складову 
національно бренду «Україна» більш детально.

- Інвестиції. Для залучення потенційних 
інвесторів необхідно поліпшити інвестиційний 
клімат країни та зменшити адміністративне 
регулювання, податкове навантаження на бізнес. 
Окрім цього, необхідно усунути бюрократичні 
перепони та ризики для потенційних інвесторів. 
Здійснити покращення якості інфраструктури 
та логістики (розвиток транспортної 
інфраструктури, запуск сучасних технологій 
зберігання і транспортування продукції та ін.). 
Залучати потенційних інвесторів необхідно 
на правах державно-приватного партнерства, 
при цьому підприємства залишати в державній 
власності (державний контрольний або 
блокуючий пакет акцій).

- Товари та послуги. Вітчизняним 
товаровиробникам необхідно поліпшувати 
якість та конкурентоспроможність товарів та 
послуг. Окрім цього, необхідно дотримуватися 
європейських стандартів та норм при випуску, 
реалізації товарів на експорт. Головною 
складовою якості товарів є впровадження 
інноваційних технологій, оновлення та 
модернізація виробничих потужності 
підприємств, впровадження енергоефективних та 
енергозберігаючих технологій. Якість продукції – 
це визначальна складова Національного бренду 
«Україна».

- Суспільство. Головною перешкодою для 
розвитку української економіки є корупція та 
значний тіньовий сектор економіки. Подолання 
цих негативних явищ дозволить в рази 
підвищити імідж та бренд «України» на світовому 
ринку. Окрім цього, необхідно здійснити 
реформування судової системи та системи 
охорони правопорядку для захисту прав і свобод 
громадян. Покращення якості життя українців 
дозволить їм задовольняти свої матеріальні, 
культурні і духовні потреби та подорожувати, 
рекламувати головні надбання, архітектурні 
пам’ятки та мальовничу природу України.

- Культура, звичаї та поведінка. Через 
вчинки, мову і поведінку українців іноземці 
формують уявлення про Україну, а відповідно і 
про бренд «Україна». А тому, підвищувати власну 
культуру поведінки та корпоративну культуру 
(вчинки, форми спілкування, естетичний 
смак, діловий етикет,) є запорукою успішного 
позиціонування нашої країни у світовому 
просторі. 

Певними кроками на шляху просування 
національного бренду «Україна» може стати 
пісенний конкурс Євробачення 2017. При 
проведенні якого країна може привернути до себе 
увагу, зацікавити відвідувачів з країн ЄС та значно 
вплинути на розвиток туризму, покращити 
свій імідж в міжнародному товаристві. При 
цьому необхідно використовувати національну 
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символіку та атрибути для донесення до іноземців 
значення національного бренду «Україна». Адже, 
бренд «Україна» – це корупція і війна, з одного 
боку, а з іншого – найбільший у світі вантажний 
літак «Мрія», двигуни для космічних ракет, 
оригінальна культура та красиві жінки, гори 
Карпат та мальовнича природа. 

Висновки. Для досягнення ефективності 
просування та позиціонування національного 
бренду «Україна» повинна бути ефективна 
маркетингова політика, яка повинна 
реалізуватися через різні канали та засоби 
комунікації на міжнародному ринку. Сильна 
маркетингова програма на фоні слабкої 

інфраструктури туризму чи бізнесу може 
призвести до провалу, якщо країна не зможе 
забезпечити необхідного рівня сервісу та 
підтримки. Окрім, прийняття «Програми розвитку 
та реалізації бренду «Україна» в країні необхідно 
покращити якість інфраструктури та загальний 
стан туристичних об’єктів. Бренд «Україна», 
як і самі українські товари повинні постійно 
оновлюватися й удосконалюватися. Спираючись 
на вже накопичений національний досвід і 
останні досягнення в сфері світового маркетингу, 
необхідно обрати правильну орієнтацію бренду, 
щоб змусити світ прийняти бренд «Україна» та 
перспективні вітчизняні бренди.
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Cherkasy research institute SHEE «University of Banking»

The purposes of the article are to study the 
formation of brand «Ukraine» and to identify the 
problems of its promotion in the world space.

The study founds a low awareness of 
foreigners about Ukraine and about government’s 
implementation of ineffective marketing policy on 
positioning of our country in the world.

The article analyzes the rating of the most 
expensive brands of countries, and it is determined 
that the most expensive countries brands among 
ten are US, China, Germany, Japan and the United 
Kingdom, France, India, Canada, Italy. Ukraine found 
itself in the ranking of the 59th place (out of one 
hundred countries). The most expensive domestic 
brands in 2016 according to MPP Consulting Group 
are recognized trademarks: Morshynska, Roshen, 
PryvatBank, Sandora, Nemiroff and Obolon.

The article identifies the barriers on the way to 
effective promotion of national brand «Ukraine»: lack 

of systematic funding and lack of funds for branding 
promotion; delays and poor quality goods logistics; 
inefficient management and corruption; instable 
political and economic situation in the country.

For solving these problems and further for brand 
«Ukraine» promotion it is necessary to develop and 
adopt a complex «Program for the development and 
implementation of the brand «Ukraine» and related 
domestic brands” at the national level. In forefront 
of the national branding «Ukraine», the tasks are 
to increase the economic and political rating of the 
country and to form a stable positive international 
reputation. Thus, it is necessary to focus on the 
four components of the national brand «Ukraine»: 
investment; goods and services; society; culture, 
customs and behavior.

Brand «Ukraine» and Ukrainian products must 
be constantly updated and improved in order to be 
adequately positionеd in the global market.



33

ФІНАНСОВИЙ ПРОСТІР     № 2 (26) 2017

 УДК 657.37

ЗНАЧЕННЯ ЗВІТНОСТІ ЗІ СТАЛОГО РОЗВИТКУ У ЗАБЕЗПЕЧЕННІ 
ЕФЕКТИВНОСТІ ТРАДИЦІЙНИХ ФОНДОВИХ ІНДЕКСІВ ТА ІНДЕКСІВ 

ВІДПОВІДАЛЬНОГО ІНВЕСТУВАННЯ

Макаренко Інна Олександрівна
докторант 
i.o.makarenko.rmv@gmail.com

Пластун Олексій Леонідович
професор кафедри міжнародної економіки
о.plastun@gmail.com
ННІ БТ «УАБС» Сумського державного університету
JEL classification: G02, G14, M41

Анотація
У контексті вивчення взаємозв’язку між 

корпоративною соціальною відповідальністю 
компаній, що розкривається ними у звітності зі 
сталого розвитку, та їх фінансовою ефективністю 
проведено порівняння традиційних фінансових 
індексів та індексів відповідального інвестування. 
Автори використали R/S аналіз для розрахунку 
експоненти Херста як мірила персистентності 
(довгострокової пам’яті) індексів відповідального 
інвестування та традиційних фінансових 
індексів. Отримані результати дають змогу 
зробити висновок про низьку ефективність 
індексів відповідального інвестування, зокрема 
DJSI, що зумовлює необхідність стандартизації 
та формування єдиних методологічних підходів 
до складання корпоративної звітності зі сталого 
розвитку.

Аннотация.
В контексте изучения взаимосвязи между 

корпоративной социальной ответственностью 
компаний, раскрывается ими в отчетности 
по устойчивому развитию, и их финансовой 
эффективности проведено сравнение традиционных 
финансовых индексов и индексов ответственного 
инвестирования. Авторы использовали R / S 
анализ для расчета экспоненты Херста как мерила 
персистентности (долговременной памяти) индексов 
ответственного инвестирования и традиционных 
финансовых индексов. Полученные результаты 
позволяют сделать вывод о низкой эффективности 
индексов ответственного инвестирования, в частности 
DJSI, что приводит к необходимости стандартизации 
и формирования единых методологических подходов 
к составлении  корпоративной отчетности по 
устойчивому развитию.

Ключові слова: корпоративна соціальна відповідальність, звітність зі сталого розвитку, 
довгострокова пам’ять, індекси відповідального інвестування

Ключевые слова: корпоративная социальная ответственность, отчетность по устойчивому 
развитию, долгосрочная память, индексы ответственного инвестирования

Постановка проблеми в загальному вигляді 
та її зв’язок із важливими науковими або 
практичними завданнями.  Мейнстримом у 
дослідженні звітності зі сталого розвитку (ЗСР)  
як комунікаційного інструменту корпоративної 
соціальної відповідальності  (КСВ)  компаній 
є встановлення їх взаємозв’язку з фінансовою 
ефективністю їх діяльності. Поліпшення іміджу, 
конкурентоспроможності та репутації компанії, 
гнучкості у залученні фінансування та здатності 
реагувати на виклики зовнішнього середовища, 
забезпечення  прозорості діяльності компанії 
для контрагентів і регуляторів, лояльності 

працівників, які дає розкриття інформації про КСВ 
компанії за ESG (еnviromental, social, governance) 
– критеріями сталого розвитку доповнюються 
зростанням показників на фінансових ринках: 
ціни та прибутку на акцію, ринкової капіталізації 
тощо. Зазначені переваги роблять ЗСР основним 
джерелом для прийняття інвестиційних рішень 
в межах відповідальних фінансових ринків та 
підгрунтям для рейтингування компаній в межах 
індексів відповідального інвестування (ІВІ) на 
противагу традиційним фінансовим індексам 
(ТФІ), які спираються передсім на фінансову 
звітність компаній.
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Як зазначають фахівці компанії, що здійснює 
оцінку конституєнтів DJSI – одного з найбільш 
відомих ІВІ світу за критеріями сталого розвитку  
(SAM group 2011), корпоративний сталий 
розвиток (Corporate Sustainability) – дозволяє 
лідерам не лише досягати довгострокової цінності 
для інвесторів через використання ринкового 
потенціалу для сталих продуктів і послуг, але й у 
той же час успішно уникати втрат та ризиків від 
сталого розвитку. (SAM group 2011). 

Проте зв’язок між КСВ, ЗСР та фінансовою 
ефективністю компаній у вимірах ринкових 
індексів є не таким однозначним.   Додаткові 
витрати на розкриття та підготовку звітності 
зі сталого розвитку, її верифікацію, окремі 
випадки «зеленого камуфляжу» компаній мають 
негативний вплив на  обґрунтованість, доречність 
та надійність та інші якісні характеристики 
ЗСР у ході прийняття інвестиційних рішень 
на фінансових ринках. При цьому зв’язок між 
ЗСР,  КСВ та фінансовою ефективністю індексів 
і компаній може бути негативним.

Ключовим питанням у зв’язку з цим 
постає питання про існування залежності між 
розкриттям компаніями ЗСР та ефективністю 
ТФІ та ІВІ. Чи дійсно ІВІ, які формуються на основі 
більш прозорої ЗСР компаній – конституєнтів, 
що висвітлює їх діяльність за ESG критеріями 
перевершують відповідні ТФІ? 

Аналіз останніх досліджень та публікацій. Ряд 
зарубіжних дослідників ілюструють наявність/
відсутність взаємозв’язку між ефективністю ІВІ 
та ТФІ та  розкриттям інформації за принципами 
сталого розвитку та КСВ компаніями- 
конституєнтами індексів. Серед досліджень, які 
підтверджують  позитивний характер такого 
зв’язку можна назвати: Di Bartolomeo and Kurtz 
(індекси KLD 400 та S&P 500) [6]; Collison et al. 
(ТФІ та відповідні їм ІВІ FTSE4Good) [5]; Ameur 
та Senanedsch (ІВІ з групи Dow Jones Sustainability) 
[2]; Belghitar [3] та ін.

На відміну від попередніх авторів Statman 
[14], Schroder [13], Albaity та Ahmad [1], Managi 
et al. [9],  порівнюючи динаміку ІВІ  та ТФІ, 
зафіксували відсутність значної різниці між 
ефективністю індексів. 

Нейтральність у взаємозв’язку між індексами 
демонструють у своїй роботі Hoti et al. [7] і 
Lapinskiene [8], який відзначає що різниця між ТФІ та 

ІВІ обумовлена структурною композицією індексів.
У вітчизняних наукових колах питання 

ефективності ТФІ та ІВІ й ролі ЗСР у її 
забезпеченні не набули широкого висвітлення. 

Виокремлення невирішених раніше частин 
загальної проблеми. Отже важливим є отримання 
відповіді на питання яким чином КСВ та 
дотримання ESG- критеріїв, що розкриваються у 
ЗСР компаній, впливає на поведінку цін на акції 
цих компаній, а отже і динаміку відповідних 
ТФІ чи ІВІ, конституєнтами яких є компанії, і чи 
впливає взагалі. Отримані результати в першу 
чергу можуть бути корисні інвесторам, оскільки 
дають змогу зрозуміти, чи є інвестування в КСВ-
орієнтовані компанії більш привабливим та 
потенційно вигідним, ніж інвестиції в звичайні 
компанії.

Формування цілей статті. Мета статті полягає 
в оцінці ефективності найбільш відомих у світі 
ТФІ та ІВІ на основі показника їх довгострокової 
пам’яті для встановлення зв’язку між 
ефективністю індексів та ЗСР і КСВ компаній їх 
конституєнтів. 

Виклад основного матеріалу дослідження. 
Дослідження ефективності фінансових ринків 
з сегментом ІВІ у аналізованих працях вчених 
враховує ключові постулати гіпотези ефективних 
ринків (ГЕР), як гіпотези, на якій базується 
сучасні традиційні підходи до портфельного 
менеджменту. З точки зору ГЕР відповідальні 
інвестиції мають суттєві обмеження в 
диверсифікації портфелів. Тому постулат, що 
ІВІ не перевершують ТФІ, означає бажання 
інвесторів платити за врахування їх переваг щодо 
досягнення ESG – критеріїв та узгоджується 
з аргументацією ГЕР, що ефективність 
відповідальних інвестицій має бути нижчою за 
традиційні. Разом з тим за інших рівних умов, 
коли ІВІ демонструють вищу ефективність аніж 
їх ринкові бенчмарки, такі ситуації на ринку 
мають бути класифіковані як ринкові аномалії. 

З урахуванням цього теоретичного концепту 
для авторського дослідження було відібрано 
ТФІ та відповідні їм ІВІ, які відповідали таким 
критеріям: мали загальновизнаний статус та 
входили у відомі індексні групи (які базуються 
на даних ЗСР найбільших світових компаній), 
фокусувались на більшості критеріїв сталого 
розвитку (таблиця 1).
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Dow Jones Sustainability Indexes 
(DJSI) 

Dow Jones Indexes, 
STOXX Limited and the 
SAM group 

1998 DJIA 

S&P 500 Environmental & Socially 
Responsible Index 
 

S&P, SAM group 2010 S&P 500 
 

FTSE4Good Global Index FTSE Russell 2001 FTSE 100 
 

MSCI World ESG Index  MSCI Barra, 2010 MSCI  
 

 NASDAQ OMX CRD Global 
Sustainability Index 

NASDAQ OMX Group, 
Inc. CRD Analytics  

2009 NASDAQ Composite 

Для розрахунків ефективності ТФІ та 
ІВІ використовувалися денні дані за кожним 
із наведених у таблиці індексів здебільшого 
за часовий період 2000-2016 рр. Як мірило 
ефективності індексів було обрано експоненту 
Херста [Mandelbrot [10], Peters [12], для 
розрахунку якої використано метод R/S аналізу 
[Mynhardt et al [11] Caporale [4].

Отримані значення експоненти Херста – 
свідчення наявності довгостро-кової пам’яті 
часових рядів (персистентності) можуть бути 
інтерпретовані у такий спосіб:

– 0 ≤ H < 0.5 – ГЕР не виконується, часові 
ряди антиперсистентні;

– H = 0.5 – ГЕР  виконується, дані випадкові, 
індексні ряди нормально розподілаені, свідчень 
довгострокової памяті не виявлено;

– 0.5 < H ≤ 1 – ГЕР не виконується, часові 
ряди мають ознаки персистентності.

Загальні результати розрахунків представимо 
за кожною з груп індексів у таблиці 2.   

З огляду на розрахунки, ІВІ, які належать 
до групи Dow Jones Sustainability Indexes 
демонструють сліди антиперсистентності і їх 
ефективність нижча у порівнянні з відповідним 
ТФІ, який доволі близький до ефективного 
(експонента Херста для  Dow Jones Industrial Index 
становить 0.5). щодо практичного застосування 
отриманих результатів по цій групі індексів, 
варто зауважити, що динаміка ІВІ є більш 
передбачуваною, ніж ТФІ, що дає можливості 
для отримання надприбутків в операціях з ІВІ. 

Що стосується групи індексів  S&P, то  
різниця між ІВІ - S&P 500 Environmental & 
Socially Responsible Index та ТФІ - S&P500 Index 
є не досить суттєвою з позиції ефективності, 
хоча для часових рядів S&P Global 1200 Climate 
Change Indexes  характерною є наявність 

слідів антиперсистентності. Це узгоджується 
з результатами розрахунків для групи індексів 
Dow Jones. 

У групі ТФІ та ІВІ FTSE слід відмітити 
полярність отриманих результатів – ІВІ 
FTSE4Good US  є більш ефективним, аніж його 
традиційний аналог, у той час як інший ІВІ з 
цієї групи - FTSE4Good Bursa Malaysia є досить 
неефективним зі слідами персистентності в 
даних. 

Результати розрахунків для груп ТФІ та 
ІВІ індексів MSCI та NASDAQ свідчать про не 
суттєві розбіжності між індексами з позиції 
ефективності, що може бути пояснене похибками 
в розрахунках. 

Підсумовуючи результати розрахунків, 
можемо дати відповідь на питання щодо 
наявності довгострокової пам’яті у часових рядах, 
індексів ІВІ та відповідних їм  ТФІ, тобто чи є 
вони ефективними у термінах ГЕР. Для більшості 
з аналізованих ТФІ значення експоненти Херста 
близьке до 0,5, а значить відповідні індекси є 
ефективними. Рівень інформаційної асиметрії 
на ринках відповідального інвестування у 
цьому зв’язку є вищим, а прозорості звітності 
компаній-конституєнтів ІВІ з огляду на 
постулати ГЕР – є нижчими, оскільки самі ІВІ 
мають ознаки як антиперсистентних, так і у 
більшості своїй персистентних рядів (залежно 
від ринку). При цьому з точки зору впливу КСВ 
та ЗСР компаній-конституєнтів на ефективність 
ІВІ та ТФІ, необхідно зауважити, що отримані 
дані дозволяють віднести наше дослідження до 
масиву тих праць, які встановлюють негативний 
зв’язок між цими змінними. Причинами 
негативного впливу КСВ на ефективність індексів 
вбачаємо зростання витрат на збір, узагальнення, 
розкриття, публікацію та верифікацію інформації 

Таблиця 1.
Індекси сталого  розвитку та відповідні їм фінансові індекси, які досліджуються авторами
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DJI 

0.51 

 

DJSI 
World 0.33 

 
DJSI 
Europe 0.55 

 
S&P 
500 
Index 

0.48 
 

S&P 500 
ESG 
Index 

0.52  

S&P 
Global 
1200 
Climate 
Change  

0.56  

FTSE 
100 
Index 

0.46 

 

FTSE4Go
od US 

0.50 
 

FTSE4Go
od Bursa 
Malaysia 

0.61 

 
MSCI 
Index 

0.51 

 

MSCI 
USA ESG 

0.52 
 

NASD
AQ 
Compo
site 
Index 

0.55 

 

NASDAQ 
OMX 
CRD 
Global 
Sustainabi
lity 50 

0.52 
 

Таблиця 2.
Загальні результати розрахунку експоненти Херста для  окремих ТФІ та відповідних їм ІВІ

за ESG критеріями у порівнянні з компаніями, 
учасниками ТФІ, які таких додаткових витрат не 
мають.

Що стосується облікового аспекту та надання 
відповіді на питання чи розкривають компанії, 
що включені до ІВІ  більш широку і прозору 
інформацію щодо КСВ у корпоративній звітності 
зі сталого розвитку, що дає інвесторам змогу 
приймати більш виважені і обґрунтовані рішення 
та втілюватиметься у більшій ефективності ІВІ, 
аніж ТФІ» необхідно зауважити недостатній 
рівень ефективності ІВІ у порівнянні з ТФІ.

Це означає, що практика розкриття 
інформації за ESG – критеріями та подання ЗСР 
є недостатньою, ЗСР є життєво важливою для 
обґрунтування більш якісних інвестиційних 
рішень виключно для окремої групи стейкхолде-
рів, зокрема тих, які можуть скористатись 
вигодами від більшої прогнозованості ІВІ 

з огляду на наявність в їх динамці ознак 
довгострокової пам’яті. Іншим проблемним 
аспектом, що може пояснювати такий результат є 
поширення серед звітуючих компаній так званої 
практики «зеленого камуфляжу», неспівставного 
та звуженого розкриття інформації щодо КСВ та 
досягнення цілей сталого розвитку. 

Висновки з даного дослідження та 
перспективи подальшого розвитку 

Таким чином, особливістю проведеного 
дослідження є виявлення ознак довгострокової 
пам’яті у індексах ТВІ та ІВІ, що дає змогу 
диференціювати дані індекси за рівнем їх 
ефективності у термінах ГЕР, обґрунтувати 
значення ЗСР компаній-конституєнтів цих 
індексів у досягнені цієї ефективності.

Доведення гіпотези щодо негативного 
впливу КСВ, яка розкривається у ЗСР компаній-
конституєнтів ІВІ, на їх фінанансову ефективність, 
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яка втілюється у  нижчу ефективність ІВІ у 
порівнянні з ТФІ у термінах ГЕР спирається 
на той факт, що відповідальні компанії мають 
більші витрати на розкриття інформації за ESG 
критеріями та її верифікації, аніж  компанії-
конституєнти ТФІ.

Звідси випливає необхідність більш якісного 
регулювання та зменшення інформаційної 
асиметрії ринків, що розвиваються, зокрема 
й у сегментах відповідального інвестування у 
порівнянні з розвиненими ринками. 

Стандартизація та верифікація корпоративної 
ЗСР та забезпечення її прозорості, розкриття 
найбільш суттєвих аспектів діяльності компаній 
вбачається нами основою для забезпечення 

її доречності, зрозумілості та точності 
як ключових якісних характеристик для 
прийняття інвестиційних рішень та підвищення 
ефективності ІВІ. 

Практичне втілення результатів дослідження 
полягає в обґрунтуванні необхідності подальшого 
розвитку та стандартизації ЗСР як основи для 
прийняття традиційних та відповідальних 
інвестиційних рішень, ефективності практик 
відповідального інвестування на противагу 
традиційним фінансовим стратегіям, що 
супроводжуються ІВІ та ТФІ, напрямів 
регулювання розвинених фінансових ринків 
та ринків, що розвиваються, з сегментом ІВІ на 
основі положень ГЕР.
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SUSTUINABILITY REPORTING ROLE IN TRADITIONAL FINANCIAL 
INDEXES AND SOCIAL RESPONCIBLE INDEXES EFFICIENCY

JEL classification: G02, G14, M41

Summary. 
In the context of the relationship between corporate social responsibility of companies that disclosed them in 

sustainability reporting and their financial  performance comparison of traditional financial indices and indices of 
responsible investment was conducted. We use R / S analysis to calculate Hurst exponent as a measure of persistency 
(long term memory) of responsible investment and traditional financial indexes. The results allow to conclude 
that poor efectiveness of responsible investing indexes, DJSI particular, leads to necessity of standardization and 
the formation of a common methodological approach to sustainability reporting presentation. 

Keywords: corporate social responsibility sustainability reporting, long-term memory, indexes of responsible 
investment

Sustainability reporting is main source for 
investment decision making on responsible and 
traditional financial markets. This reporting is a 
ground for companies rating in social responcible 
indexes despite traditional financial indexes, which is 
analyzed financial reporting itself. 

But relationship between company corporate 
responsibility and financial performance in 
measurements of market indices is not so straightforward

Additional costs of disclosure and susutainability 
reporting preparing, its verification, specific cases of 
«green camouflage» have a negative impact on the validity, 
relevance and reliability and other reporting quality 
characteristics during investment decision-making in 
financial markets. That’s why relationship between CSR 
and financial performance indices can be negative.

The key issue therefore raises the question of a 
relationship between sustainability disclosure and 

financial performance in measurement of traditional 
and responcible market indexes. So, does social 
responcible indexes, which are based on more 
transparent sustainability reporting, covering ESG 
criterias superior relevant traditional ones?

The purpose of the article is to assess the efficiency 
of the most famous traditional and responcible 
indexes based on their long-term memory to 
approved relationship between efficiency indices and 
companies sustainability reporting.

We use R / S analysis to calculate Hurst exponent 
as a measure of persistency (long term memory) 
of responsible investment and traditional financial 
indexes. The results allow to conclude that poor 
efectiveness of responsible investing indexes, DJSI 
particular, leads to necessity of standardization and 
the formation of a common methodological approach 
to sustainability reporting presentation.
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МЕТОДОЛОГІЧНІ ЗАСАДИ ФОРМУВАННЯ СИСТЕМИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 
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Анотація. Розглянуто значущість 
формування системи забезпечення інвестиційної 
безпеки держави, визначено його методологічні 
засади.  Окреслено основні завдання, які має 
вирішувати така система, та її компоненти. 
Виявлено проблеми і умови забезпечення 
інвестиційної безпеки. З’ясовано пріоритетні 
методи забезпечення і державного регулювання 
інвестиційної безпеки національної економіки. 
Запропоновано перелік індикаторів інвестиційної 
безпеки держави.

Аннотация. Рассмотрена значимость 
формирования системы обеспечения инвес-
тиционной безопасности государства, определены 
его методологические основы. Обозначены 
основные задачи, которые должна решать 
такая система, и её компоненты. Выявлены 
проблемы и условия обеспечения инвестиционной 
безопасности. Определены приоритетные мето-
ды обеспечения и государственного регулирования 
инвестиционной безопасности национальной 
экономики. Предложен перечень индикаторов 
инвестиционной безопасности государства.  
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Постановка проблеми. Поступальний 
соціально-економічний розвиток будь-
якої держави неможливий без достатнього 
рівня внутрішніх і іноземних інвестицій, 
дотримання оптимального співвідношення 
між ними, спрямованості в пріоритетні галузі 
господарського комплексу та ефективного 
використання. 

Однак, на жаль, сьогоденна Україна внаслідок 
політичної нестабільності, кризового стану 
вітчизняної економіки загалом та фінансової 
системи зокрема, відсутності обґрунтованих 
економічної та фінансової політики, практичного 
самоусунення державних органів від регулювання 
і здійснення інвестиційних процесів, величезного 
рівня корумпованості суспільних відносин, а 
відтак – відсутності належного інвестиційного 
клімату не спроможна нарощувати внутрішнє 
інвестування та програє конкурентну боротьбу 
за іноземні інвестиції. 

А відтак, вкрай необхідна якнайшвидша 
й якісна розбудова інвестиційних процесів в 
Україні з урахуванням її інвестиційної безпеки, 
формування дієвої системи її забезпечення.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Проблематикою інвестиційної безпеки та 
формування системи її забезпечення займались 

такі вітчизняні і зарубіжні вчені, як М. В. 
Алікаєва, О. І. Барановський, Р. В. Бузин, С. 
В. Васильчак, В. П. Гордієнко,  І. В. Губенко, 
Н. В. Дацій, В. Ю. Єдинак, О. О. Єрмак, М. М. 
Єрмошенко, О. Р. Жидяк, Петра Застерова, Н. М. 
Захватова, І.Б. Калашников, В. І. Кириленко, Л. П. 
Коваль, З. В. Лагутіна, С. М. Лакіш, Л.Г. Ліпич, О. 
К. Малютін, Т. Н. Манасерян, А. А. Мещеряков, 
С. З. Мошенський, В. І. Мунтіян, С. А. Негматова, 
К. І. Новікова, Л. Ф. Новікова, В. К. Сенчагов, А. 
М. Сундук, А. І. Сухоруков, А. Є. Федоренко, Г. 
Харламова, Ю. А. Шеховцова. 

Водночас логічно незавершеними 
залишаються дослідження: розробки 
методологічних засад, формування 
забезпечувальних підсистем, суб’єктно-
функціональної схеми, механізмів і розвитку 
державно-приватного партнерства у формуванні 
системи забезпечення інвестиційної безпеки 
держави.

Постановка завдання. Метою статті є 
визначення методологічних засад формування 
системи забезпечення інвестиційної безпеки 
держави. 

Виклад основного матеріалу дослідження. 
Інвестиційна безпека – категорія динамічна, а 
відтак, перебуває в діалектичному розвитку. 
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В цьому плані становить інтерес пропозиція 
науковців установити часові горизонти 
планування її рівнів[1, c.58]: 1) 1-5 років 
– підвищення наявних можливостей – 
поліпшення інвестиційного клімату, підвищення 
інвестиційної привабливості, 2) 5-10 років – 
поліпшення чи заміна існуючих можливостей – 
підвищення інвестиційної безпеки, 3) 10-30 років 
– формування нових стратегічних можливостей 
– підвищення економічної безпеки. 

Такий підхід, на наш погляд, є тим більше 
правомірним, оскільки Україна в забезпеченні 
інвестиційної безпеки перебуває, порівняно 
з економічно розвиненими країнами, в стадії 
наздогінного  розвитку. 

Для дотримання інвестиційної безпеки 
держави необхідне формування  дієвої системи 
її забезпечення, яка має розв’язувати такі 
завдання[2]: розвиток якості інвестиційного 
потенціалу, створення сприятливого 
інвестиційного клімату, формування механізмів 
стабільної і стійкої інвестиційної діяльності в 
ключових галузях господарського комплексу і 
надання останній інноваційної спрямованості, 
досягнення довгострокового, стабільного 
економічного зростання національної економіки 
і врешті решт – підвищення якості життя 
населення і стабільне накопичення інвестиційних 
ресурсів. Інвестиційну безпеку забезпечують 
як державні органи, так й інші суб’єкти  
інвестиційної діяльності – підприємства і домашні 
господарства. Головна умова забезпечення 
інвестиційної безпеки – інвестиційний 
контроль, через різні форми якого здійснюється 
взаємодія суб’єктів інвестиційної діяльності. 
З боку держави – це податковий, фінансовий, 
адміністративний контроль. Недержавні суб’єкти 
здійснюють контроль через спеціальні установи 
(аудиторські фірми, третейські суди) і об’єднання 
(асоціації, ліги, гільдії, союзи, рухи). Конкретні 
форми контролю утворюють ланцюг зворотного 
зв’язку і корегування поставлених завдань для 
максимальної ефективності функціонування 
системи. 

При цьому, усі зв’язки та залежності, 
характерні для інвестиційної політики та 
інвестиційного комплексу, розкриваються в 
системі організаційно-економічних форм, тобто 
у механізмі реалізації інвестиційної безпеки, 
який об’єднує всі фази інвестиційного циклу 
в одне ціле: від формування умов і джерел 
інвестування до отримання прибутку суб’єктами 
інвестування та утилізації використаного 

устаткування. Виступаючи формою економічних 
відносин, механізм реалізації інвестиційної 
безпеки гарантує єдність в системі економічних 
інтересів у інвестиційній сфері й розв’язання  
суперечностей, що між ними виникають, а, 
відтак, є способом узгодження інтересів і формою 
розв’язання суперечностей[3]. 

До компонент системи забезпечення 
інвестиційної безпеки входять держава, 
суб’єкти інвестиційної діяльності, 
інструменти державного регулювання цієї 
діяльності, предмети обміну між суб’єктами 
інвестиційної діяльності, відносини між ними. 
Найсуттєвішими компонентами, що підлягають 
включенню до системи інвестиційної безпеки, є 
суб’єкти її забезпечення – держава, нефінансові 
і фінансові корпорації, домашні господарства. 
Саме ці елементи є тією активною силою, яка 
формує систему забезпечення інвестиційної 
безпеки і підтримує її існування; залишаються 
відносно стабільними в процесі функціонування 
цієї системи, тоді як інші елементи, наприклад, 
інвестиційні ресурси, капітальні блага постійно 
зазнають змін, переходять один в одного[4]. 

Забезпечення інвестиційної безпеки 
супроводжується трьома 

блоками проблем: інвестиційної діяльності, 
що характеризуються самою можливістю і 
спрямованістю інвестиційних процесів і пов’язані 
з такими поняттями, як «інвестиційний клімат» і 
«інвестиційний потенціал»; інвестиційної сфери, 
що включають питання динаміки інвестиційної 
діяльності різних рівнів, балансу інтересів різних 
суб’єктів інвестиційної безпеки, керованість 
інвестиційних процесів; реалізації інвестицій: 
захист прав суб’єктів інвестиційної сфери, 
криміналізація інвестиційної сфери, корупційна 
складова, недобросовісна конкуренція в 
інвестиційній сфері. 

Забезпечення інвестиційної безпеки 
досягається цілеспрямованою діяльністю 
держави, підприємств, населення. З боку держави 
забезпечення інвестиційної безпеки передбачає 
проведення комплексу заходів політичного, 
технологічного, фінансового, соціально-
економічного характеру[5]. 

Досягнення інвестиційної безпеки в країнах з 
перехідною економікою (до яких, на наш погляд, 
належить і Україна) можливе за[6, c.132]: надання 
державою іноземним інвесторам гарантій і 
пільг; звільнення від оподаткування в разі 
перевищення обсягів інвестицій установленої 
державою норми чи реінвестування отриманого 
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прибутку; цільових інвестицій у пріоритетні 
галузі економіки чи в спеціальні проекти. 

Вітчизняні вчені наголошують, що 
інвестиційна безпека держави забезпечується за 
умов дотримання граничної норми інвестування, 
що дає можливість: відтворювати науково-
технічний та інтелектуальний потенціал нації; 
здійснювати розширене відтворення основного 
капіталу; підтримувати конкурентоспроможність 
економіки; гарантувати стійке зростання 
ВВП на рівні завдань соціально-економічного 
розвитку і міжнародного співробітництва; 
створювати стратегічні резерви; долати 
депресивні явища у регіонах країни; зберігати 
і відновлювати природні ресурси; утримувати 
на безпечному рівні екологічні параметри. При 
цьому зазначається, що інвестиційна безпека є 
сукупністю нормативно-правових, соціальних і 
екологічних умов, що визначають тип і динаміку 
відтворювального процесу і забезпечують 
надійність відшкодування та ефективність 
використання вкладеного капіталу[7]. Однак, на 
наш погляд, формування системи забезпечення 
інвестиційної безпеки не може обмежуватись 
дотриманням лише нормативно-правових, 
соціальних і екологічних умов. В цьому плані слід 
брати до уваги всі різновиди забезпечувальних 
підсистем такої системи і, насамперед, економічну 
і фінансову. 

Пріоритетними методами забезпечення і 
державного регулювання інвестиційної безпеки 
національної економіки, на думку Р.В.Бузина, 
є: прямі (кредитування і субсидіювання 
національних інвестиційних проектів, здійснення 
спільних приватно-державних інвестиційних 
проектів, пільгове надання державних 
інвестиційних ресурсів) і опосередковані 
(податкова, митна і амортизаційна політика, 
надання державних гарантій, регулювання 
фінансового ринку і банківської сфери, державні 
наукові дослідження і розробки. При цьому 
він вважає, що напрямами забезпечення 
інвестиційної безпеки національної економіки 
є: соціально-правовий, науково-технічний, 
фінансовий, організаційний, контрольний[2]. 
Проте, на нашу думку, некоректно 
сформульованим є соціально-правовий напрям, 
який у такому вигляді поєднує абсолютно різні 
складові. 

Як система розглядається й механізм 
реалізації інвестиційної безпеки властивості 
якого у взаємодії з іншими явищами і процесами 
проявляються як його функції. До функцій 

механізму реалізації інвестиційної безпеки 
відносять: 1) підтримання структурних 
пропорцій в економіці; 2) забезпечення 
розширеного інноваційного відтворення; 3) 
узгодження економічних інтересів по вертикалі 
і горизонталі структури національної економіки; 
4) захист національних інтересів; 5) забезпечення 
соціально-політичної стабільності в суспільстві; 
6) гарантування соціально-економічної безпеки 
на глобальному, національному та регіональному 
рівнях[7]. 

Можливими діями при визначенні напрямів 
гарантування інвестиційної безпеки можуть 
бути: передбачення, недопущення, подолання, 
витискання, повна чи часткова нейтралізація, 
а часом й інтеграція окремих загроз з метою 
зниження їх негативного впливу на інвестиційну 
безпеку[8, c.17]. 

Система забезпечення інвестиційної 
безпеки, на наш погляд, являє собою сукупність 
взаємопов’язаних і взаємозумовлених економічних, 
фінансових, політичних, нормативно-правових, 
організаційно-методичних, інформаційно-
аналітичних, технологічних, кадрових, режим-
них, просвітницько-пропагандистських та 
кримінально-процесуальних заходів, що здійсню-
ються для захисту інвестиційної діяльності від 
наявних чи потенційних загроз, які можуть 
призвести до істотних економічних втрат або 
відмови від реалізації інвестиційних проектів. 
При цьому домінантами (найважливішими 
складовими) цієї системи є заходи фінансового 
характеру. 

При формуванні системи інвестиційної 
безпеки мають ураховуватись такі вимоги[9, c.51]: 
система повинна бути керована, спостережувана 
і ідентифікована; мають передбачатись заходи 
з забезпечення  стійкості системи загалом, 
оскільки при її створенні можливе існування 
дестабілізуючих елементів/підсистем; необхідне 
виокремлення рівнів безпеки за принципом їх 
відносної самостійності, оскільки кожний з них 
є локальною підсистемою, поєднаною з іншими 
структурними елементами; необхідний контроль 
усіх елементів системи. 

На наш погляд, вимогами до системи 
забезпечення інвестиційної безпеки держави 
мають бути також: її індикативність, тобто 
неодмінне базування на обґрунтованих 
індикаторах; за зовнішнього негативного впливу 
на систему, що порушує її рівновагу, виникнення 
в ній реактивних процесів, що протидіють такому 
впливу, нейтралізуючи його. 
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Крім того, забезпечення інвестиційної 
безпеки держави має зумовлюватись ефективною 
інвестиційною діяльністю комерційних банків, 
небанківських фінансових установ (страхових 
компаній, недержавних пенсійних фондів, 
інвестиційних компаній і фондів, лізингових і 
фінансових компаній). Тобто, ці інститути мають 
бути одним з неодмінних елементів системи 
забезпечення інвестиційної безпеки держави. 

В основу принципів формування системи 
забезпечення інвестиційної безпеки можуть 
бути покладені принципи інвестування, а 
саме[10, c.83-84; 11]: граничної ефективності 
інвестування; комплексної оцінки ефективності 
капітальних інвестицій; свободи у виборі 
об’єктів інвестування; адаптаційних витрат; 
мультиплікатора; прогресуючої спеціалізації; 
пропорційності; диференційованого 
інвестування. 

Серед основних методологічних принципів 
функціонування механізму інвестиційного 
забезпечення економічної безпеки 
виокремлюються: залежність від кінцевої 
мети; макроекономічна збалансованість всіх 
видів економічної діяльності господарства; 
відповідність інтересам всіх членів суспільства; 
використання економічних законів; врахування 
внутрішніх і зовнішніх економічних умов 
на основі реальних соціально-економічних 
можливостей[3, c.5]. 

Загалом механізм реалізації інвестиційної 
безпеки має три складові: ринковий 
механізм реалізації як підсистема ринкового 
саморегулювання інвестиційної безпеки; 
державний механізм регулювання інвестиційних 
процесів й управління інвестиційною 
діяльністю; механізм співробітництва держави, 
підприємців і населення у вигляді інвестиційного 
партнерства[12, c.77]. 

На наш погляд, принципами формування 
й функціонування системи забезпечення 
інвестиційної безпеки держави, поряд з 
вищеозначеними, мають бути: 

неперервність (постійна увага до її форму-
вання й функціонування); 

динамічність (постійний поступальний 
розвиток – підвищення рівня інвестиційної 
безпеки); 

адаптивність (оперативне внесення необ-
хідних коректив відповідно до сучасних вимог); 

інноваційність (впровадження новітніх 
способів і методів забезпечення інвестиційної 
безпеки); 

урегульованість (необхідність визначення 
відповідальних за забезпечення інвестиційної 
безпеки та чітка координація їх дій); 

ієрархічність (визначення і дотримання 
ієрархії складових системи); 

оберненість зв’язків елементів системи 
(необхідність досягнення  безумовного 
взаємозв’язку і взаємозумовленості вжитих 
заходів); 

державно-приватного партнерства 
(найефективнішою є інтегрована система, що 
об’єднує різні форми господарювання); 

глокалізація (діалектична взаємодія між 
створенням стійкої структури, зумовленої 
глобалізацією, і посиленням специфічності 
прояву національної інвестиційної сфери та 
посилення їх взаємного доповнення); 

прогнозованість (передбачуваність майбутніх 
станів системи).  

Важливе місце у формуванні системи 
забезпечення інвестиційної безпеки держави 
посідає належне державне регулювання 
інвестиційної діяльності, що здійснюється за 
допомогою таких основних елементів (рис.1).

І. В. Губенко наголошує, що розроблення 
теоретичних та методологічних питань, що 
забезпечують комплексний підхід до розв’язання 
проблем формування ефективної інвестиційної 
політики, основним елементом якої має стати 
грошово-кредитний механізм гарантування 
інвестиційної безпеки, є обґрунтованою 
необхідністю[12, c.76]. 

Важливе значення у забезпеченні 
інвестиційної безпеки має оцінка її рівня. На 
сьогодні існують два основних підходи до оцінки 
рівня інвестиційної безпеки: а) індикативний, 
який спирається на визначення порогових 
значень інвестиційних індикаторів; б) оцінка 
ступеня небезпеки загроз[14]. Використовуються 
також метод множинної регресії, експертний 
метод, метод оцінки величини й імовірності 
збитків. 

Неодмінною умовою формування дієвої 
системи забезпечення інвестиційної безпеки 
держави має бути визначення відповідної 
системи індикаторів (випереджальних, 
збіжних і тих, що запізнюються) та їх порогових 
значень. 

Індикатори  інвестиційної безпеки, як 
нормативні характеристики і показники, 
повинні[15, c.35-38]: кількісно відображати 
загрози економічній (і фінансовій – М.М.) безпеці 
держави; мати високу чутливість і мінливість, а 
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Рисунок 1. Основні елементи державного регулювання інвестиційної діяльності 
(побудовано автором на основі[13, с.306; ] та власних напрацювань).

відтак більшу сигнальну здатність попереджати 
суспільство, державу і суб’єктів ринку про 
можливі небезпеки за зміни макроекономічної 
ситуації, вжиті урядом заходи економічної 
політики; виконувати індикативні функції не 
відокремлено один від одного, а виключно 
в сукупності, тобто взаємодіяти між собою 
достатньо сильно. 

Водночас, О.К.Малютін, вважаючи 
головним критерієм достатності інвестиційної 
безпеки конкурентоспроможність економіки, 
зазначає, що ефективним індикатором 
інвестиційної безпеки є така характеристика 
економіки, яка[16]: встановлює причинно-
наслідковий зв’язок між обсягом інвестицій 
та економічною безпекою країни; відображає 
довгострокові тенденції в економічному 
розвитку країни; є репрезентативною, 

чутливою та надійною, а також динамічною, 
що дозволяє визначати тенденцію розвитку 
інвестиційної складової економічної безпеки 
країни. 

Неодмінними вимогами до індикаторів 
інвестиційної безпеки, на наш погляд, мають 
бути і відповідність індикативних показників 
чинній системі обліку і статистичній звітності, і 
простота їх розрахунків, і можливість на їх основі 
проводити компаративний аналіз між різними 
країнами. 

Критеріями узагальнюючих індикаторів 
інвестиційної безпеки можуть бути: економічна 
активність; динаміка обсягів виробництва; 
інтенсивність інвестиційних й інноваційних 
процесів; рівень та якість життя населення; 
стан екології[19]; конкурентоспроможність 
економіки[7]. 
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Петра Застерова пропонує таку методологію 
побудови індикаторів інвестиційної безпеки 
з урахуванням критеріїв оцінки залучення 

іноземного капіталу і чинників ризиків у цій 
сфері (табл.1). 

Таблиця 1 
Найважливіші індикатори безпеки з урахуванням чинників інвестиційних ризиків
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Натомість Н. М. Захватова пов’язує 
індикатори інвестиційної безпеки з загрозами 
останній (табл. 2).

При цьому дослідниця диференціює рівні 
загроз інвестиційній безпеці на: критично 
високий, гранично високий і високий. 

Втім, на наш погляд, з вищенаведених 
реальними індикаторами інвестиційної безпеки 
як такої є лише: обсяг інвестицій в основний 
капітал на душу населення, відношення обсягу 
інвестицій до ВВП та темпи зростання інвестицій 
в основний капітал. Решта ж може бути визнана 
індикаторами інвестиційної безпеки дуже 
умовно. 

Водночас, скажімо, В. І. Кириленко 
зазначає, що формування системи індикаторів 

інвестиційної безпеки включає показники: 
1) критеріального типу, за значеннями яких 
можна зробити висновок про стан інвестиційної 
безпеки; 2) що прямо формують індикативні 
показники інвестиційної безпеки; 3) які 
опосередковано формують стан інвестиційної 
безпеки або відображають її вплив на стан 
інших сфер. Це уможливлює визначення стану 
справ у реальному секторі економіки, оцінку 
ступеня ризикованості інвестиційних вкладень 
у ту чи іншу галузь (регіон), а також правильне 
формулювання цільових настанов, необхідних 
для ліквідації чинників, які негативно впливають 
на інвестиційну безпеку. Серед індикативних 
показників ним називаються: відсоток збиткових 
підприємств; індекси інвестицій в основний 
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Таблиця 2 
Загрози інвестиційній безпеці і індикатори їх визначення

  

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 
 

 

 

 
 

Джерело: [18]

капітал; кількість малих підприємств; кількість 
об’єктів, що змінили форму власності; частка у 
загальному обсязі прямих іноземних інвестицій; 
кількість використаних об’єктів промислової 
власності; кількість населення, залученого до 
роботи у даній галузі; вивільнення працівників. 
Поряд з цим, він пропонує діагностику безпеки 
здійснювати через: а) застосування оцінки станів 
(нормального, передкризового, кризового) 
об’єктів інвестування; б) кластеризацію видів 
економічної діяльності як об’єктів інвестування 
за критерієм кризовості станів[7]. 

Однак, за такого підходу, на наш погляд, 
збитковість підприємств; кількість малих 
підприємств та об’єктів, що змінили форму 
власності; кількість використаних об’єктів 
промислової власності; кількість населення, 
залученого до роботи у даній галузі; вивільнення 
працівників вкрай незначною мірою зумовлюють 
рівень інвестиційної безпеки чи навпаки 
зумовлюються ним. Залишається поза увагою 
посткризовий стан об’єктів інвестування. 

Та й недостатньо коректною є пропозиція 
кластеризації видів економічної діяльності за 
критерієм кризовості станів, оскільки такий 
підхід передбачає певне їх групування  за  різного 
рівня кризовості. 

Р.В.Бузин сформував систему показників 
оцінки стану інвестиційної безпеки національної 
економіки, в якій виокремлені блоки 
інвестиційного потенціалу, інвестиційного 
клімату, інновацій, інвестиційної активності[2]. 
Втім, на нашу думку, якщо інвестиційний 
потенціал, інвестиційний клімат та інвестиційна 
активність є незаперечними складовими 
інвестиційної безпеки національної економіки, то 
інновації не можуть повною мірою претендувати 
на такий статус, оскільки не цілковито 
зумовлюються лише інвестиціями того чи іншого 
роду.  

Г. В. Берляк виокремлено систему блоків для 
оцінки стану інвестиційної безпеки з визначенням 
індикативних показників: інвестиційний блок 
– частка фінансових інвестицій в загальній 
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сумі інвестицій, співвідношення інвестицій в 
основний капітал до обсягу товарної продукції, 
частка іноземних інвестицій в загальній сумі 
інвестицій; блок науки та інновацій – частка 
витрат на науку і наукові дослідження і розробки, 
частка інноваційної продукції в загальному 
обсязі промислової продукції; блок оцінки 
зовнішніх зобов’язань, капіталу та резервів – 
крос-коефіцієнт заборгованості, коефіцієнт 
забезпеченості резервами, частка заборгованості 
за податковими платежами, коефіцієнт фондової 
капіталізації прибутку[20]. 

Є. О. Балацький, В. П. Гордієнко, І. М. 
Боярко диференціюють наявні індикатори 
інвестиційної безпеки регіонів на індикатори 
первинних (безпосередньо відображають 
потенційну ефективність процесу 
інвестування) та вторинних інвестиційних 
ризиків та загроз (характеризують умови 
інвестування у регіоні)[21, c.665]. 

О. К. Малютін наголошує, що для більш 
повної характеристики інвестиційної складової 
загальноекономічного розвитку країни, а 
також визначення галузевої інвестиційної 
безпеки необхідно розраховувати показник 
інвестиційної безпеки в різних секторах 
економіки, а потім із врахуванням вагомості 
кожної галузі для господарського комплексу 
визначати інтегральний показник[22, c.376]. 

Теоретично динаміка чистих інвестицій є 
індикатором стану економіки і фази ділового 
циклу: додатна їх величина свідчить про 
розширене відтворення і стадії піднесення; 
нульова – про просте відтворення і  відсутність 
економічного зростання; від’ємна – про 
звужене відтворення і економічний спад[23, 
c.51]. 

В стратегічному плані боргова політика 
держави має передбачати масштаби 
спрямування запозичень на інвестиційні цілі. 
Водночас, обсяг державних запозичень не 
може перевищувати обсяг бюджетних витрат 
на фінансування інвестицій. В окремих країнах 
таке обмеження  законодавче унормовано[24, 
c.158]. Тобто, співвідношення інвестицій за 
рахунок бюджету до обсягу держборгу може 
бути одночасно індикатором інвестиційної, 
боргової і бюджетної безпеки держави. 

Серед індикаторів інвестиційної безпеки 
держави дослідники називають[25, c.282]:  
фондоозброєність праці, коефіцієнти 
онов¬лення і вибуття основних фондів, темп 
приросту інвестицій в основний капітал, 

коефіцієнт інве¬стування, середній вік машин 
й обладнання. 

Інвестиційний клімат окремих країн 
може характеризуватись такими кількісними 
індикаторами, як: показники системи 
національних рахунків, промислового 
виробництва, функціонування банківського 
сектору; індекси валютних бірж; рівень 
зовнішнього і внутрішнього державного боргу та 
податкового навантаження. 

На наш погляд, як індикатор інвестиційної 
безпеки держави слід використовувати 
й міжнародну інвестиційну позицію, що 
характеризує частку національного багатства, 
наданого чи запозиченого у нерезидентів, 
накопичені обсяги і структуру фінансових 
активів резидентів перед нерезидентами, а також  
структуру іноземних зобов’язань резидентів 
на певну дату. За перевищення активами 
пасивів утворюється додатна чиста міжнародна 
інвестиційна позиція (країна є «чистим 
кредитором»), і навпаки («чистим боржником»). 

Індикаторами інвестиційної безпеки, на нашу 
думку, слід вважати і: 

інвестиції в основний капітал на душу 
населення; індекс відхилення середньодушових 
інвестицій регіонів від середньодушових 
інвестицій по країні загалом; 

інвестиційний розрив (різниця між 
інвестиційним потенціалом і обсягом інвестицій, 
що залучаються); частку іноземних портфельних 
інвестицій в цінні папери в іноземних інвестиціях 
загалом; 

інвестиційне забезпечення (виходячи з 
чисельності населення і споживчих норм і 
стандартів, рівня розвитку і сфер виробництва й 
обігу інвестиційна забезпеченість характеризує 
необхідні і достатні обсяги коштів, що гарантують 
той чи інший рівень задоволення потреб 
населення як продуктами, товарами і послугами 
внутрішнього виробництва, так і завезеними з 
інших країн)[26, c.7]; 

інвестиційну збалансованість регіональної 
економіки (такий її стан, за якого наявні 
(створені) завдяки попереднім інвестиціям у 
виробничі потужності в регіоні сили такі, що 
отримуваного завдяки їм продукту достатньо 
для задоволення власних потреб, а також для 
обміну в необхідній кількості на товари, що не 
виробляються місцевою економікою)[26, c.8]; 

інвестиційний дефіцит – суму коштів, 
додавання якої до наявних у економічного агента 
ресурсів (грошових, матеріальних, трудових, 
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інтелектуальних) дозволило б йому продукувати 
обсяг благ, достатній для відшкодування 
нетрудових витрат виробничого процесу і 
еквівалентний величині його раціональних 
потреб)[26, c.6]; 

темпи приросту капіталізації фондового 
ринку по відношенню до темпів приросту ВВП; 

дохідність державних цінних паперів; 
співвідношення між валовими інвестиціями 

й амортизаційними відрахуваннями (якщо 
перші переважають другі економіка перебуває в 
стані піднесення, а навпаки – стагнації); 

коефіцієнт безпеки фінансування інвес-
тиційного проекту; 

обсяг кримінальних інвестицій та їх частку у 
сукупних інвестиціях у країні; 

недовикористання інвестицій для 
капітальних вкладень; 

обсяг коштів на формування й 
функціонування системи забезпечення 
інвестиційної безпеки. 

В оцінці інвестиційної безпеки держави 
має застосовуватись індекс інвестиційної 
безпеки (InVenture Investment Security Index), 
що характеризує рівень стійкості економічних 
систем з залучення й освоєння інвестицій, 

спрямованих на забезпечення розширеного 
відтворення, раціональної реструктуризації 
і технологічного переозброєння економіки. 
Доцільно використовувати й індикатори Forex. 

В оцінці інвестиційної безпеки держави 
велике значення належить індикаторам 
середньодушових грошових доходів населення, 
що характеризують рівень їх споживацьких й 
інвестиційних можливостей, а також окупності 
й рентабельності інвестиційних проектів з 
урахуванням дисконтування.

Висновки. Таким чином, методологія 
формування системи забезпечення інвестиційної 
безпеки держави включає: встановлення часових 
горизонтів планування рівнів інвестиційної 
безпеки; визначення сутності і завдань, які має 
виконувати така система та її компонент, а також 
проблем і умов забезпечення інвестиційної 
безпеки; з’ясування пріоритетних методів 
забезпечення і державного регулювання 
інвестиційної безпеки національної економіки 
та механізму її реалізації; формулювання вимог 
і принципів формування зазначеної системи; 
вибір підходів до оцінки рівня інвестиційної 
безпеки; визначення вимог, переліку і порогових 
значень її індикаторів.
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METHODOLOGICAL PRINCIPLES FOR HOW THE STATE’S INVESTMENT 
SECURITY SYSTEM IS IMPLEMENTED

JEL CLASSIFICATION:  E 22, Е 29, Е 62, G 00, G 18 

Abstract. This paper considers the importance 
of implementing a system for providing investment 
security, set in its methodological foundation. Next, 
attention focuses on the basic problem that this system 
and its components have to solve, followed by the 

problems with and conditions for ensuring investment 
security. Methods are identified for ensuring priority 
and state regulation of investment security in the 
national economy. Finally, a list of indicators for 
investment security is offered.

Setting objectives. The objective of this paper is to 
define methodological principles for how the system of 
providing investment security is implemented.

To comply with state investment security, it 
is necessary to implement an effective system of 
support which will be able to solve such problems 
[2]: it is necessary to develop investment potential 
and a favorable investment climate, to implement 
mechanisms for stable and sustainable investment in 
key areas of the economic complex and to provide the 
latest innovative orientation so as to achieve long-term, 
stable growth in the national economy and ultimately 
to improve the quality of life and stability through 
accumulating investment resources.

Three blocks of issues are involved in providing 
investment security: investment, investment sector, 
and implementation of investment.

Investment security is provided by purposeful 
activity by the state, enterprises, and communities.

The functions of the mechanism for implementing 
investment security include: 1) Maintaining structural 
proportions in the economy; 2) Providing innovative 
advanced payback; 3) Coordination of the economic 
interests of the vertical and horizontal structures of the 
national economy; 4) Safeguarding national interests; 
5) Ensuring social and political stability 6) Ensuring 
socio-economic security at global, national and 
regional levels [7].

The mechanism for implementing investment 
security has three components: the market mechanism 
as a subsystem of implementing market self-regulation 
of investment security; the state regulation mechanism 
of the investment process and management of 
investment activities; and the mechanism of 

cooperation between the state, employers and the 
public in the form of investment partnerships [12, p. 
77].

As an essential condition for implementing an 
effective system of investment security, the state 
should determine the appropriate system of indicators 
(convergent and delayed) and their thresholds.

When assessing state investment security, what 
should be used is the investment security code 
(InVenture Investment Security Index), which 
characterizes the level of economic stability for 
attracting investment and development to ensure an 
expansion in production, rational restructuring and 
technological upgrading of the economy. It is advisable 
for indicators and Forex to be used.

Important indicators for assessing state investment 
security include average income in monetary terms, 
characterizing the level of consumer and investment 
opportunities as well as the payback and return on 
investment.

Conclusions. The methodology of a system for 
implementing state investment security includes 
installing and planning horizons for levels of investment 
security; also, it will be necessary to determine 
the nature of the tasks to be performed, a possible 
system and its components, as well as the problems 
of and conditions for investment security; moreover, 
priorities and methods for the state regulation of 
investment security in the national economy must be 
clarified, as must the mechanism of its implementation, 
formulation requirements and principles of formation 
of the system; ultimately, approaches must be selected 
for assessing the level of investment security, defining 
requirements and thresholds as a list of indicators.
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Анотація. У статті визначено, що 
головними стратегічними орієнтирами 
посилення фінансової безпеки аграрного 
підприємства мають бути забезпечення 
фінансової безпеки, фінансової незалежності 
та фінансової стабільності. Обґрунтовано 
індикатори та заходи забезпечення кожної 
із зазначених складових. Проведено аналіз 
фінансового потенціалу аграрного підприємства 
за індикаторами стратегічних орієнтирів у 
динаміці.

Аннотация. В статье определено, что 
главными стратегическими ориентирами 
усиление финансовой безопасности аграрного 
предприятия должны быть обеспечение 
финансовой безопасности, финансовой 
независимости и финансовой стабильности. 
Обоснованно индикаторы и меры обеспечения 
каждого из указанных составляющих. Проведен 
анализ финансового потенциала аграрного 
предприятия по индикаторам стратегических 
ориентиров в динамике.

Ключові слова: фінансовий потенціал, фінансовий потенціал аграрного підприємства, фінансова 
безпека, фінансова незалежність, фінансова стабільність, аграрне підприємство.

Ключевые слова: финансовый потенциал, финансовый потенциал аграрного предприятия, 
финансовая безопасность, финансовая независимость, финансовая стабильность, аграрное 
предприятие.

Постановка проблеми. Аграрні підприємства 
виступають важливою складовою економічної 
системи країни як основа її національної 
безпеки й конкурентоздатності. Швидкий 
розвиток міжнародних ринків створюють 
умови для трансформації господарюючих 
суб’єктів сільського господарства, що потребує 
якісного фінансового забезпечення їх діяльності. 
Підприємства галузі в Україні потерпають як 
від несприятливих погодно-кліматичних умов, 
так і від  порушень ефективності діяльності 
економічної системи. Для протистояння 
зазначеним факторам підприємствам галузі 
необхідно мати високий рівень фінансового 
потенціалу, який сприятиме зростанню 
ефективної фінансової політики підприємства. В 
таких умовах особливої уваги потребує питання 
визначення стратегічних орієнтирів посилення 
фінансового потенціалу аграрних підприємств.

Аналіз останніх досліджень та публікацій. 
Питанню фінансового потенціалу підприємств 

присвячено праці вітчизняних та закордонних 
дослідників. Серед яких  О. Ареф’єва, В. Бабич, О. 
Кизима, В. Ковальова, М. Лепа, Ю. Ряснянський, 
Б. Шелегеда. Деякі актуальні питань фінансового 
потенціалу аграрних підприємств висвітлено 
у наукових творах О. Гудзь, М. Дем’яненка, В. 
Ляшенко, П. Саблука, П. Стецюка та інших.

Виділення невирішених раніше частин 
загальної проблеми. Наукові дослідження, які 
в тій чи іншій мірі висвітлюють дане питання, 
не розкривають всієї сутності поняття. А тому 
потребує уваги формування  стратегічних 
орієнтирів посилення фінансового потенціалу 
аграрних підприємств.

Формування цілей. Головною метою статті є 
визначення стратегічних орієнтирів посилення 
фінансового потенціалу аграрних підприємств.

Виклад основного матеріалу. Зважаючи 
на фундаментальну важливість фінансового 
потенціалу аграрних підприємств необхідно 
зазначити, що для господарюючих суб’єктів 
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галузі головними стратегічними орієнтирами 
має бути досягнення високої фінансової безпеки, 
фінансової незалежності та стабільності 
діяльності (рис. 1). Слід акцентувати увагу, що на 
нашу думку стратегічні орієнтири фінансового 
потенціалу аграрних підприємств знаходяться 

у тісній взаємодії. Оскільки, погіршення 
індикаторів фінансової безпеки неодмінно 
порушує стан фінансової стабільності, впливаючи 
на фінансову незалежність. А тому у практичній 
діяльності вони мають застосовуватися у 
комплексі.

Рис. 1. Стратегічні орієнтири посилення фінансового потенціалу аграрних підприємств

Особливої уваги потребує фінансова безпека 
аграрних підприємств як стратегічний орієнтир 
посилення їх фінансового потенціалу. Зауважимо, 
що на нашу думку реалізація даного вектору 
повинна здійснюватися за такими напрямками: 
збільшення прибутковості та зниження витрат 
підприємства; якісне управління оборотними 
коштами; фінансовий менеджмент підприємства; 
використання сучасних методів бенчмаркінгу 
для посилення конкурентоздатності; контролінг 
діяльності; планування грошових потоків. 
Нарощення прибутковості діяльності дозволить 

значно підвищити стан фінансової безпеки, 
оскільки обсяг фінансових ресурсів зростатиме 
[2]. Відповідно відбуватиметься збільшення 
фінансового потенціалу аграрного підприємства. 
Використання  бенчмаркінгу у діяльності 
аграрних підприємств сприятиме посиленню 
конкурентних переваг господарюючого суб’єкта, 
що також стимулюватиме збільшення дохідної 
частини бюджету підприємства, крім того 
впливає на їх репутацію. Так, за результатами 
проведеного у підприємстві «А» бенчмаркінгу 
збутової діяльності встановлено можливості 
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покращення довготривалого міжсезонного 
зберігання вирощеної продукції, що призвело 
до підвищення якісних показників, сприяючи 
тим самим посиленню фінансового потенціалу 
господарюючих суб’єктів.

Окремо варто зупинитися на управлінні 
грошовими потоками шляхом їх планування як 
одного із напрямів реалізації фінансової безпеки. 
Саме фінансове планування дозволяє встановити 
раціональний рівень фінансового забезпечення, 
що сприяє недопущенню кредиторської 
заборгованості і як наслідок стимулює фінансову 
незалежність та стабільність. Вважаємо, що 
фінансова безпека повинна орієнтуватися на 
планування грошових потоків, оскільки сприяє 
врівноваженню доходів та витрат аграрного 
підприємства. Наприклад, у 2015 р. ФГ «Аделаїда» 
не використовувала методів планування грошових 
потоків, а тому отримала їх неузгодженість: на 
час посівної компанії було використано залучені 
фінансові ресурси у вигляді короткострокових 
кредитів, тоді як отриманні від реалізації 
продукції кошти напередодні було використано 
не за призначенням. Виправивши виявлені 
недоліки, у 2016 р. дане підприємство позбулось 
небажаної кредиторської заборгованості шляхом 
планування грошових потоків, що збільшило 
дохідність підприємства.

Фінансова стабільність є тим стратегічним 
орієнтиром посилення фінансового потенціалу 
аграрних підприємств забезпечення якого у 
сучасних умовах є досить складним завданням. 
Такі обставини пов’язані із значним втручанням 
зовнішнього середовища на даний процес. Тому 
ключовим завданням на нашу думку у контексті 
реалізації даного вектора варто назвати 
створення умов гнучкості фінансової системи. 
Аграрні підприємства мають створювати 
резервний фонд, щоб в умовах непередбачуваних 
обставин скористатися його можливостями. 
Разом з тим сприятимуть фінансовій стабільності 
попередження кризових явищ, страхування 
фінансових ризиків, нівелювання ймовірності 
банкрутства й фінансове поланування.

Крім того недопустимим є перевищення 
концентрації позикового капіталу. Відхилення 
відповідного показника від нормативних 
значень знижує фінансовий потенціал аграрного 
підприємства, впливаючи на його фінансову 
стабільність. Необхідно зауважити, що у 
діяльності аграрних підприємств не завжди 
вдається використовувати виключно власний 
капітал. За умови використання кредитних 

ресурсів варто приділяти значну увагу 
забезпеченості кредити, що значно впливає на 
фінансову стабільність підприємства. Значна 
роль належить також діагностиці дебіторської 
заборгованості [1; 4; 5].

Звернемо увагу, що ефективним елементом 
забезпечення фінансової стабільності аграрного 
підприємства має бути формування фінансової 
стратегії. Головними завданнями фінансової 
стратегії є такі:  визначення способів проведення 
успішної фінансової стратегії та використання 
фінансових можливостей;  визначення 
перспективних фінансових взаємовідносин із 
суб’єктами господарювання, бюджетом, банками 
та іншими фінансовими інститутами;  фінансове 
забезпечення операційної та інвестиційної 
діяльності на перспективу;  вивчення економічних 
та фінансових можливостей імовірних 
конкурентів, розроблення та здійснення заходів 
щодо забезпечення фінансової стійкості;  
розроблення способів виходу із кризового стану 
та методів управління за умов кризового стану 
підприємств [4; 8].

Разом з тим, стабільність розвитку підприємств 
та стійкість в умовах ринку можна забезпечити 
шляхом виконання наступних умов:  суб’єкт 
господарської діяльності має бути сумісним із 
іншими структурами на макроекономічному 
рівні та спрямованим на виконання стратегічних 
завдань розвитку економіки в цілому;  володіти 
певним рівнем самостійності та автономності, 
тобто представляти цілісний сформований 
організм, який постійно розвивається;  зберігати 
свою сукупну властивість, функції при зміні 
його форми та структури;  його відтворювальні 
процеси мають відповідати динаміці потреб в 
межах економічного суспільства та макросистеми;  
володіти потенціалом самоорганізації та 
саморозвитку.

Не менш важливим стратегічним орієнтиром 
посилення фінансового потенціалу аграрних 
підприємств є фінансова незалежність. Перш 
за все забезпечення даного вектору потребує 
прискіпливої уваги до поточних операцій, 
здійснюваних аграрним підприємством. 
Вважаємо, що фінансова незалежність потребує 
відмови від кредиторських фінансових ресурсів, 
оптимізації діяльності з метою уникнення 
ризикових угод, співпрацю з надійними 
постачальниками, а крім того фінансову 
грамотність господарюючих суб’єктів.

Стосовно останнього варто зазначити, 
що показники фінансової грамотності не 
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лише населення країни але і господарюючих 
суб’єктів протягом 2011-2016 рр. значно зросли, 
але ще не досягають мінімально необхідних 
параметрів. Підприємства аграрного сектору 
України в цілому націлені на отримання 
прибутку у короткостроковій перспективі, не 
зосереджуючи увагу на стратегічних завданнях 
бізнесу. Свідченням цього є наявність високого 
рівня кредиторської заборгованості в іноземній 
валюті, відсутність якісного аналізу фінансового 
стану аграрних підприємств, помилки у звітності 
та інше. Натомість забезпечення фінансової 
незалежності як стратегічного орієнтира 
підвищення фінансового потенціалу вимагає 
значної уваги саме до наявності фінансової 
грамотності.

За результатами аналізу виявлено погіршення 
фінансового стану більшості аналізованих 
аграрних підприємств Херсонської області, що 
віддзеркалилось на фінансовому потенціалі. 
Об’єктивними передумовами даного стану 
вважаємо саме погіршення фінансово-
економічної ситуації в країні через негативну 
дію кризових процесів. Виходячи із даних умов, 
формування стратегічних орієнтирів посилення 
фінансового потенціалу аграрних підприємств 
необхідно здійснювати із врахуванням зазначених 
обставин в контексті їх фінансової стабільності. А 
тому вважаємо доцільним провести діагностику 
стану ймовірності банкрутства, що дозволи 
виявити існуючі проблемні питання фінансового 
потенціалу аграрних підприємств. Найбільш 
розповсюдженими є інтегральні методи оцінки 
ймовірності банкрутства, які ґрунтуються на 
характеристиці фінансових показників діяльності 
господарюючого суб’єкта. Серед існуючих 
моделей розповсюдженими є модель Альтмана, 
Лиса, Тафлера, Зайцевой, Сайфуллина-Кадікова.

Одним із чинників, який впливає 
на фінансовий потенціал варто назвати 
недостатність фінансових ресурсів, причиною 
якого може бути низькі прибутки, високі 
витрати та неефективне управління оборотними 
засобами [8]. Показником низького рівня 
доходів та високого рівня витрат аграрних 
підприємств буде прибуток, тоді як неефективне 
управління оборотними засобами виражається 
через операційний грошовий потік. Вважаємо, 
що для покращення фінансового потенціалу 
аграрних підприємств варто дотримуватися 
положень технології тотального управління 
грошима (total cash management). Метою 
тотального управління грошима (TCM) є 

забезпечення ефективних грошових потоків 
та їх ефективне використання. Тому, ТСМ 
поєднує такі головні елементи, що забезпечують 
підвищення фінансового потенціалу аграрних 
підприємств: бюджетування капіталовкладень, 
управління фінансовими ресурсами, поточне 
бюджетування, управління товарними запасами, 
збір дебіторської заборгованості, контроль та 
управління затратами, постійне управління 
фінансовими ресурсами.

Посилення фінансового потенціалу 
аграрних підприємств повинно базуватися 
на визначених стратегічних орієнтирах, 
притаманних кожному господарюючому 
суб’єкту. Їх арсенал має відповідати існуючим 
вимогам та цілям підприємства. Вважаємо 
доцільним аграрним підприємствам приймати 
управлінські рішення орієнтуючись на матрицю 
стратегічних орієнтирів посилення фінансового 
потенціалу, яка має розраховуватися за 
даними суб’єкта господарювання. Виходячи із 
визначених стратегічних орієнтирів, вважаємо 
головними індикаторами, що засвідчать 
посилення фінансового потенціалу мають 
бути (рис. 2): індикатори фінансової безпеки 
(коефіцієнти платоспроможності, фінансування, 
рентабельності та росту прибутку), індикатори 
фінансової незалежності (коефіцієнти фінансової 
незалежності (автономії), індикатори фінансової 
залежності (мультиплікатор власного капіталу), 
концентрації позичкового капіталу, фінансового 
ризику, довгострокової заборгованості й покриття 
відсотків (покриття фінансових витрат)) та 
індикатори фінансової стабільності (коефіцієнти 
концентрації власного та позикового капіталу, 
співвідношення позикового і власного капіталу й 
коефіцієнт забезпеченості за кредитами).

За результатами діяльності аграрних 
підприємств Херсонської області нами було 
обрано перспективні господарюючі суб’єкти 
й апробовано ефективність стратегічних 
орієнтирів посилення фінансового потенціалу. 
Зокрема, проведено діагностику індикаторів 
стратегічних орієнтирів підприємства «А» (табл. 
1). За результатами діагностики виявлено, що у 
2016 р. значення коефіцієнта платоспроможності 
збільшилось більш ніж у три рази і становило 
0,517, що засвідчує покращення значення 
показника але його середнє значення у 2014-
2016 рр. знаходиться нижче нормативного 
рівня. Коефіцієнт фінансування як індикатор 
фінансової безпеки у 2016 р. складав 0,226, а у 
попередньому році 0,14.
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Рис. 2. Індикатори оцінки стратегічних орієнтирів посилення фінансового потенціалу аграрних 
підприємств

Оцінка індикаторів виявила загрози 
фінансової безпеки, викликані порушенням 
нормативного значення коефіцієнта 
платоспроможності, фінансової незалежності 
(через наявність високого фінансового ризику) та 
фінансової стабільності (у незначному відхиленні 
коефіцієнту забезпеченості за кредитами. Тому 
у межах визначених стратегічних орієнтирів 
підвищення фінансового потенціалу було 
рекомендовано проведення планування 
грошових потоків, управління кредиторською 
заборгованістю та страхування фінансових 
ризиків. 

Таким чином, реалізація стратегічних 
орієнтирів підвищення фінансового потенціалу 
підприємства «А» сприяла покращенню якісних 
показників фінансової діяльності підприємства. 
Так, чистий прибуток підприємства збільшився 
на 40% відносно показників попереднього 
року, обсяг кредиторської заборгованості 
знизився на 22%, а рефінансування дебіторської 
заборгованості дозволило повернути безнадійну 
заборгованість попередніх років. За умови 

дотримання обраного вектору розвитку даного 
аграрного підприємства вдасться зберегти 
сформовану динаміку посилення фінансового 
потенціалу, зміцнивши рівень фінансової 
стійкості, надійності та безпеки.

Отже, стратегічними орієнтирами 
посилення фінансового потенціалу аграрних 
підприємств слід виокремлювати фінансову 
безпеку, забезпечення якої досягається шляхом 
контролінгу діяльності, планування грошових 
потоків, збільшенням прибутковості діяльності; 
фінансову незалежність у контексті стимулювання 
фінансової грамотності господарюючих суб’єктів, 
співпраці із надійними партнерами; та фінансової 
стабільності, досягнення якої буде можливим 
завдяки нівелювання ймовірності банкрутства, 
страхування фінансових ризиків й управління 
кредиторською і дебіторською заборгованостями. 
Своєчасна та комплексна реалізація заходів 
сприятиме посиленню фінансового потенціалу, 
покращенню інвестиційної привабливості 
підприємств галузі і створюватиме умови для 
ефективного розвитку господарюючих суб’єктів.
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Таблиця 1.

Динаміка індикаторів стратегічних орієнтирів посилення 
фінансового потенціалу підприємство «А»

 
 

 % 2014 2015 2016 
 

 0,148 0,196 0,517 0,29 349,3 
 0,171 0,140 0,226 0,18 132,2 
 0,22 0,13 0,44 0,26 200,0 

 0,17 0,19 0,21 0,19 123,5 
 

 0,3 0,5 0,7 0,50 233,3 
 1,14 2,15 1,9 1,73 166,7 

 0,70 0,72 0,45 0,62 64,3 
 1,1 1,15 0,9 1,05 81,8 

 0,3 0,4 0,2 0,30 66,7 
 0,12 0,13 0 0,08 0,0 

 
 0,4 0,4 0,7 0,50 175,0 
 0,6 0,6 0,3 0,50 50,0 

 1,5 1,5 0,4 1,13 26,7 
 0,4 0,5 0,3 0,40 75,0 
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Annotation. The article stipulates that the main 
strategic guidelines strengthen the financial security 
of the agricultural enterprises should ensure financial 
security, financial independence and financial stability. 

Grounded indicators and measures to ensure each of 
these components. The analysis of the financial capacity 
of the agricultural enterprise strategic objectives 
indicators dynamics.

Keywords: financial potential, financial potential of the agricultural enterprises, financial security, financial 
independence, financial stability of agricultural enterprises.

Given the fundamental importance of financial 
potential of agricultural enterprises should be noted 
that the main field of business entities strategic 
objectives must be to achieve high financial security, 
financial independence and stability operations. It 
is necessary to emphasize that we consider strategic 
orientations financial potential of agricultural 
enterprises are closely together. Since the worsening of 
indicators of financial security certainly violates state 
of financial stability, affecting financial independence. 
So in practice they are used in combination.

Particular attention needs financial security 
of agricultural enterprises as a strategic guideline 
increase their financial capacity. Note that we 
consider the implementation of this vector should 
be done in the following areas: increase profitability 
and reduce costs enterprise; quality management of 
working capital; financial management company; use 
of modern methods of benchmarking to strengthen 
competitiveness; Controlling activities; cash flow 
planning.

Financial stability is the strategic guidelines 
strengthen the financial capacity of agricultural 
enterprises which provide under current conditions 
is quite challenging. Such circumstances associated 
with significant environmental intervention in the 
process. Therefore, a key objective in our opinion in 
the context of this vector should be called to create 

conditions of flexibility of the financial system. 
Agricultural enterprises should create a reserve fund 
to in terms of contingencies to use its features. However 
promote the financial stability of crisis prevention, 
financial risk insurance, leveling the probability of 
bankruptcy and financial polanuvannya.

Note that the effective element to ensure 
financial stability of the agricultural enterprises 
to be development of financial strategy. The main 
objectives of the financial strategy are: determine 
how a successful financial strategy and use of 
financial capacity; identifying promising financial 
relationships with entities budget, banks and other 
financial institutions; financial support operational 
and investment perspective; study of economic 
and financial feasibility of possible competitors, the 
development and implementation of measures to 
ensure financial stability; developing ways out of crisis 
management and crisis conditions for enterprises.

Strengthening the financial potential of 
agricultural enterprises should be based on defined 
strategic goals specific to each entity. Their arsenal 
must meet existing requirements and objectives of the 
company. We consider it appropriate to agricultural 
businesses make management decisions guided by a 
matrix of strategic guidelines strengthen the financial 
capacity, which is calculated according to the entity.
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Анотація. Визначено роль знань в діяльності 
сучасних організацій. З’ясовано, що знання в 
організації є незамінним, рідкісним та унікальним 
ресурсом, а основним завданням керівництва 
організації в сучасних умовах господарювання 
є забезпечення ефективної організаційної 
діяльності і підвищення продуктивності праці 
«інтелектуальних» працівників. Досліджено 
ознаки знань та основні наукові підходи до 
класифікації знань в організації. Також, проведено 
аналіз основних етапів процесу управління 
знаннями: планування (ідентифікація, оцінка), 
збір (пошук, отримання), систематизація 
(накопичення, вибір), зберігання (класифікація, 
трансформація), розподіл (поширення, обмін), 
застосування (використання), створення 
(стимулювання приросту).

Аннотация. Определена роль знаний в 
деятельности современных организаций. 
Выяснено, что знания в организации являются 
незаменимым, редким и уникальным ресурсом, 
а основной задачей руководства организации в 
современных условиях хозяйствования является 
обеспечение эффективной организационной 
деятельности и повышения производительности 
труда «интеллектуальных» работников. 
Исследованы признаки знаний и основные научные 
подходы к классификации знаний в организации. 
Также, проведен анализ основных этапов 
процесса управления знаниями: планирование 
(идентификация, оценка), сбор (поиск, получение), 
систематизация (накопление, выбор), хранение 
(классификация, трансформация), распределение 
(распространение, обмен), применение 
(использование), создание (стимулирование 
прироста).

Ключові слова: дані, знання, інформація, класифікація знань, організація, процес управління 
знаннями, управління.
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управления знаниями.

Постановка проблеми. Управління знаннями 
є одним із найважливіших напрямків у 
менеджменті організації. Управління знаннями 
організації є складним процесом і за своєю суттю 
означає управління всією діяльністю організації, 
тому що охоплює всі сторони процесів, що 
відбуваються в ній.

Здатність організації своєчасно створювати, 
накопичувати і раціонально використовувати 
нові знання у процесі виробництва стає її 
безперечною конкурентною перевагою на 
ринку. Найбільш успішними організаціями нині 
є інтелектуальні організації, що безперервно 
розвивають компетенції своїх працівників, 
сформовані на нових знаннях.

Аналіз останніх досліджень та публікацій. 
Теоретичним та методологічним проблемам 
вивчення та розрізнення понять знання, 
інформація й дані присвячені праці науковців: 

Б. Когута та У. Зандера, Дж. Ходжсонса, К. Віга, 
М. Пола, І. Нонакі Х. Такеучі тощо. Класифікацію 
видів знань здійснювали наступні дослідники: Р. 
Санчез, Ч. Севедж, М. Уайтхіл І. Журавковська, 
М. Дімарест, Б. Мільнер, С. Клепко та ін. Варто 
зауважити, що дослідженням питання саме 
процесу управління знаннями займалися такі 
вчені, як: Д. Скирме, М. Дженекс, Р. Руглес.

Постановка завдання. На сьогодні 
сучасне суспільство часто визначають як 
«інформаційне», в результаті чого виникає 
питання щодо тлумачення і співвідношення 
таких категорій, як «знання» і «інформація» і 
пов’язаних з ними понять. Попри зовнішню 
зрозумілість, названі категорії досить складні і 
неоднозначні, що знаходить відображення в тому, 
як вони формулюються і вживаються. Також, в 
умовах інноваційно-інвестиційного розвитку 
економіки найбільший шанс на отримання 
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достатніх конкурентних переваг мають лише 
ті організації, які займаються розробкою та 
впровадженням систем управління знаннями. 
Саме якісне управління знаннями організації 
дозволяє їй своєчасно та правильно реагувати 
на постійні зміни зовнішнього середовища. Тому 
цілком актуальними та необхідними постають 
дослідження, пов’язані з організацією процесу 
управління знаннями в організації. Вивчення 
й розкриття основних аспектів поняття 
організаційних знань допоможе змінити існуючу 
ситуацію в сучасних організаціях України.

Виклад основного матеріалу дослідження. 
З постійним стрімким розвитком економіки 
значення знань для організації важко 
переоцінити, в наш час воно вже стає не 
розкішшю, а обов’язковою та життєво необхідною 
складовою. Так, як конкурентоспроможність 
продукції визначаться, в першу чергу, 
конкурентоспроможністю закладених у неї ідей.

Основним завданням керівництва організації 
в сучасних умовах є забезпечення ефективної 
організаційної діяльності і підвищення 
продуктивності праці «інтелектуальних» 
працівників – «мозку організації», а в перспективі 
– створити самонавчальну організацію. В 
непростих умовах економічної кризи тільки 
мобілізація інтелекту, здібностей і волі кожного 
співробітника допоможе організації знайти 
нові резерви і нові рішення для виживання і 
подальшого розвитку.

Тому знання в організації дійсно є незамінним, 
рідкісним та унікальним ресурсом. В першу 
чергу, необхідно виділити такі специфічні ознаки 
цього ресурсу: 

- невидимість – полягає у представленні 
знань нематеріальними потоками та запасами, 
що ускладнює їх оцінювання та управління ними;

- безмежність, розвиток та вдосконалення 
знань не мають меж;

- зв’язок з діями, її суть в тому, що лише 
за умови використання, знання зростають, 
оновлюються, збільшують свій економічний 
потенціал, їх вартість зростає, у протилежному 
випадку вони руйнуються, застарівають, стають 
неактуальним та зникають.

- спрямованість на суспільне використання 
під час розповсюдження та обміну ними, тобто 
знання можуть одночасно використовуватися у 
декількох процесах;

- недоступність для імітації конкурентами, 
що ґрунтується на унікальності традицій та 
досвіду організації. 

Проаналізувавши різні погляди на поняття 
«знання» встановлено, що найчастіше їх 
поділяють на явні та приховані, як дві форми 
існування знання, при цьому не розділяючи їх 
одне від одного як окремі види [1]. 

Явні знання – це ті знання, які люди 
осмислили і можуть висловити в словесній формі 
або задокументувати, тобто відобразити в своїх 
звітах та інших документах. 

Приховані знання – це ті знання, що глибоко 
заховані «в головах». Поняття «приховані 
знання» описані Майклом Полом як: «Ми знаємо 
більше, ніж можемо сказати» [2]. 

Приховані знання поділяють на такі види:
- знання, які немає сенсу висловлювати, бо це 

очевидно;
- знання про те, що людина не може висловити, 

але усвідомлює інтуїтивно і тому може тільки 
показати, як це потрібно робити;

- знання про те, що людина в принципі може 
висловити словами, якщо це буде необхідно.

Прийнято вважати, що прихованих знань 
в організаціях приблизно в чотири рази 
більше, ніж явних. Тому питання ставлення 
до прихованих знань є досить актуальним. 
Оскільки явні знання, створені співробітниками 
в період роботи в організації, залишаться в базах 
і інших ресурсах, в той час як приховані належать 
тільки своєму власнику. По-перше, залишаючи 
компанію, він понесе їх з собою, а по-друге, в 
сучасному суспільстві, заснованому на знаннях, 
вже не стоїть завдання простого фіксування 
корпоративного досвіду.

«Невиражена» частина прихованих знань 
може бути передана в процесі спілкування, 
використана і перетворена в нові знання. Для 
цього в організаціях повинні бути створені 
відповідні умови.

На основі аналізу літератури стосовно цих 
питань та узагальнення існуючих класифікацій 
[3; 4] автори вважають доцільною класифікацію 
за такими критеріями: за функціями, за 
рівнем існування, за складністю, за ступенем 
інноваційності, за сферою застосування, за 
ступенем структуризації, за способом вираження 
та за походженням (табл. 1).

Усі зазначені в табл. 1 види знань є важливими 
для організації з погляду її практичних інтересів 
щодо можливості управління ними.

Важливо відзначити поділ знання за рівнем 
існування. Організаційні знання особливо 
важливі для кожного підприємства. Адже якщо 
індивідуальні знання кожного співробітника у 
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Таблиця 1
Основні наукові підходи до класифікації знань в організації
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будь-який момент можуть бути відчуженими 
в разі його звільнення, то організаційні можна 
розглядати як власність організації. Тому 
завдання підприємства полягає в організації 
переходу індивідуальних знань в організаційні 
(особливо, в неявній формі, які становлять 80 % 
від усіх знань). 

Управління знаннями на 100% пов’язано 
з людьми й іншими організаціями. Всі вони 
володіють своїми власними знаннями та 
інформацією, які потенційно збільшують 
вартість послуг і продуктів організації. Крім 
того, кожна організація в більшій чи меншій 
мірі використовує інформацію і знання, що 
надходять із зовнішніх інформаційних ресурсів 
– газет, журналів, Інтернету і т. д. Таким 
чином, будь-яка організація має поля знань 
та інформації двох видів: внутрішнє поле, що 
формується з корпоративного досвіду і знань 
окремих співробітників, і зовнішнє поле, що 
включає інформаційні ресурси і знання клієнтів, 
постачальників, партнерів і т. д.

До зовнішніх джерел знань в організації 
належить інформація, яку вона отримує від 
споживачів, постачальників, конкурентів, 
консультантів, державних та галузевих установ, 

а також організацій чи їх об’єднань, з якими 
воно перебуває в партнерських відносинах. Це 
зумовлює потребу налагодження ефективного 
зворотного зв’язку з усіма вказаними 
суб’єктами її зовнішнього середовища. Слід 
підкреслити термін «інформація», тому що 
навіть знання консультантів, які залучаються 
до роботи, є «інформацією» ззовні, і лише 
згодом, потрапляючи в унікальне організаційне 
середовище вони перетворюються на знання 
підприємства, вбираючи його традиції та досвід. 

До внутрішніх джерел належать: персонал 
організації з його знаннями, навичками, 
досвідом та вміннями; інформаційна 
інфраструктура організації, яка включає бази 
даних, он-лайнові носії, бібліотеку, звітність 
тощо; історію та організаційну культуру, які 
уособлюють унікальний досвід та середовище, 
що формувалося роками в організації; відносини 
співробітників між собою. 

Основним підходом до трактування 
поняття «управління знаннями» є розгляд 
його як процесу. Цієї точки зору дотримується 
переважна більшість науковців. Зокрема, Б. 
Мільнер визначає управління знаннями як 
процес додавання реальних цінностей до 
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інформації за допомогою її фільтрації, синтезу, 
узагальнення і представлення у вигляді, який 
допомагає людям набути необхідні знання. На 
його думку, це систематичне та цілеспрямоване 
формування, оновлення та використання знань 
з метою максимізації ефективності діяльності 
організації в цілому та прибутку від активів, 
заснованих на знаннях [5].

У. Букович під управлінням знаннями розуміє 
формальний процес, який полягає в оцінці 
організаційних процедур, людей і технологій 
та у створенні системи, яка використовує 
взаємозв’язки між цими компонентами з метою 
представлення потрібної інформації потрібним 
людям у потрібний час, що призводить до 
підвищення продуктивності організації 
[6]. Управління знаннями у цьому випадку 
трактують як процес, сутність якого полягає в 
оцінці організаційних елементів з метою надання 
інформації. 

Згідно з визначенням Д. Костигіна, 
управління знаннями – це процес, який дає 
змогу отримувати, інтегрувати, трансформувати, 
застосовувати і поширювати знання всіх типів і 

видів з метою вирішення актуальних проблем, 
задоволення потреб та створення нових 
можливостей [7]. Тобто основне призначення 
управління знаннями полягає у формуванні та 
використанні знань. 

Процесного підходу дотримується також А. 
Воронкова, визначаючи управління знаннями 
як процес, у якому діяльність, спрямована на 
досягнення цілей, розглядається не як тимчасова, 
а як серія безперервних, взаємопов’язаних 
дій, що зумовлюють зміцнення та розвиток 
конкурентних переваг підприємства [8]. 

Таким чином, основна мета управління 
знаннями може бути визначена як зменшення 
дефіциту знань шляхом їх генерації, а також 
використання знань для створення нових і більш 
сильних конкурентних переваг. Значна кількість 
економічної літератури, що присвячена питанню 
управління знаннями присвячена саме описанню 
управління знаннями як процесу. В цей же час, 
що стосується етапів управління знаннями, то 
єдиного погляду на дане питання немає [9].

На рис. 1 наведено узагальнений процес 
управління знаннями в організації.

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 1. Процес управління знаннями в організації

Слід відмітити, що здійснюючи управління 
знаннями в організації, важливо створювати 
умови для безперервного та вільного отримання 
нового знання. Не всі люди є творчими 
особистостями або не вважають себе здатними 

до творчості. Але всі хочуть бути у своїх діях 
незалежними, вільними, розкутішими [10]. 
Свобода дій відкриває нові горизонти для нових 
досягнень. Щоб стати вільним, кожен працівник 
організації не просто повинен відчути себе 
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розкуто, але також бути готовим порушити 
заведені правила і установки, зуміти зазирнути 
за межі повсякденної діяльності. Для того, щоб 
відкрити все різноманіття можливостей, які є у 
власних працівниках, керівництву організації 
належить вирішити такі завдання: навчитися 
цінувати внесок кожного працівника; виділяти 
час, місце і умови для проведення ігор та 
експериментів.

Висновки. Таким чином, знання займають 
важливе значення в діяльності організації. 
З метою налагодження роботи в організації 
та підвищення її конкурентоспроможності 
необхідно приділяти значну увагу організації 
процесу управління знаннями. Оскільки 
розвиток процесів управління знаннями в 
організації сприяє вирішенню наступних 
завдань: покращення обміну знаннями та 

взаємодії серед працівників; розповсюдження 
прикладів найкращого використання досвіду; 
удосконалення навчання та інтеграції в колективі 
нових працівників; багаторазове використання 
накопиченого досвіду; покращення якості 
проектів та інновацій; покращення взаємодії 
із зовнішнім середовищем; розвиток навичок 
реагування на різкі зміни обставин та збереження 
керованості в кризовому стані. Аналіз наукових 
праць, присвячених питанню управління 
знаннями в організації дозволив запропонувати 
наступні етапи процесу управління знаннями: 
планування, збір, систематизація, зберігання, 
розподіл, застосування, та створення знань. 
Впроваджуючи ці процеси, організації зможуть 
досягати великих результатів, та покращень, що 
позначиться у всіх аспектах їх діяльності.
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The role of knowledge in activities of modern 
organizations is defined. It was found that knowledge 
in the organization is irreplaceable, unique and 
rare resource, and the main task of the organization 
management due to the current economic conditions 
is to ensure effective organizational performance and 
to increase productivity of «intellectual» employees’ 
labor. The features of knowledge and basic scientific 

approaches to the classification of knowledge in an 
organization are researched. Also, the main stages of 
the process of management are analyzed: planning 
(identification, evaluation), collection (search, 
receiving), classification (accumulation selection), 
storage (classification, transformation), distribution 
(distribution, interchange), exploitation (use) creation 
(growth stimulation).

Keywords: data, knowledge, info, knowledge classification, organization, process management knowledge.

Knowledge management of an organization 
is a complicated process and basically means 
management of all the activities of a company because 
it embraces every process in organization. Research 
and disclosure of scientific basis of knowledge in 
modern organizations will help change current 
situation in modern Ukrainian organizations. 
Therefore, the researches related to knowledge 
management process in organizations are absolutely 
relevant and important.

The role of knowledge in activities of modern 
organizations is defined. It is found, that only 
the organizations paying enough attention to 
development and implementation of knowledge 
management system have bigger chances to get 
sufficient competitive advantages. Independence 
and intelligent knowledge management process 
allows organizations to improve their positions 
in the market, and correctly and timely react to 
current environmental changes. It is established, 
that knowledge is an irreplaceable resource for a 
modern organization due to the fact that constant 
development of economics requires relevance, 
innovation and competitiveness. 

It is defined, that knowledge in organization is a 
specific resource, characterized by such features as 
invisibility, limitlessness, increasing of its economic 
potential only in the process of use, impossibility to 
be imitated by business rivals.

Having analyzed basic scientific approaches 
to knowledge classification in organization, it was 
found, that they can be divided into evident and 

latent, as two forms of knowledge existence, thus 
being  one type. 

The basic sources of knowledge are defined. They 
consist of external resources (an information received 
by a company from consumers, distributors, business 
rivals, consultants, state and field organizations, and 
partners) and internal (organization’s personnel with 
their knowledge, skills, experience and proficiency; 
company’s informational infrastructure which 
includes data basis, on-line media, library, accounting 
etc.; history and culture of organization that reflect 
unique experience and environment formed during 
years; cooperative relations between workers). 

Also, the nature of knowledge management 
process is studied. In particular, B. Milner defines 
knowledge management to be the process of adding 
real values to the information with the help of 
filtration, synthesis, generalization and presentation 
in the form suitable for perception by people. The 
scientist thinks that it is a systematical and purposeful 
formation, renovation and use of knowledge that 
aims to maximize effectiveness of organization’s 
activities in general, and profit from assets based on 
knowledge.

The main stages of the process of management 
are analyzed: planning (identification, evaluation), 
collection (search, receiving), classification 
(accumulation selection), storage (classification, 
transformation), distribution (distribution, 
interchange), exploitation (use) creation (growth 
stimulate).
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Анотація. Аудит - це незалежна професійна 
думка щодо повноти, точності та відповідності 
визначеній структурі фінансової звітності. 

На сьогоднішній день значна кількість 
вітчизняних підприємств зазнали значних 
наслідків фінансової кризи минулих років. Вони 
все ще перебувають у складному фінансовий 
стані, який межує з банкрутством та 
ліквідацією. Але серед них є частка підприємств 
з достатнім потенціалом і в умовах фінансового 
оздоровлення вони зможуть продовжувати 
нормально працювати та відновити свою 
платоспроможність. 

Мета аудиту - забезпечити об’єктивну 
незалежну експертизу фінансової звітності, що 
підвищує вартість та достовірність фінансової 
звітності, виробленої керівництвом, тим самим 
підвищуючи довіру користувачів до фінансової 
звітності, зменшуючи ризик інвесторів і, 
як наслідок, зменшуючи вартість капіталу 
розробник фінансової звітності.

Аннотация. Аудит - это независимое 
профессиональное мнение относительно полно-
ты, точности и соответствия определенной 
структуре финансовой отчетности. 

В настоящее время ряд отечественных 
предприятий имеют значительные последствия 
финансового кризиса последних лет. Они все еще 
находятся в тяжелом финансовом положении, 
которое граничит с банкротством и ликвидацией. 
Но среди них есть часть предприятий с 
достаточной финансовой устойчивостью 
и, в условиях финансового оздоровления они 
смогут продолжать нормально работать и 
восстанавливать свою способность платить. 

Целью аудита является объективная 
независимая проверка финансовой отчетности, 
которая повышает ценность и достоверность 
финансовой отчетности, созданной 
руководством, что повышает доверие 
пользователей к финансовой отчетности, 
снижает риск инвесторов и, следовательно, 
снижает стоимость капитала Составителем 
финансовой отчетности.

Ключові слова: напрями аудиту, звітність підприємства, банкрутство,  облікова інформація.
Ключевые слова: направления аудита, отчетность предприятия, банкротство, учетная 

информация.

Постановка проблеми. Ринкове середовище 
є досить агресивним у контексті взаємовідносин 
його учасників між собою. Внаслідок досить 
жорсткої конкуренції підприємство може з 
об’єктивних чи суб’єктивних причин стати 
збитковим. В умовах сьогодення низка 
підприємств стали збитковими внаслідок 
впливу інфляції, безперервного подорожчання 
енергоносіїв та інших товарів і послуг від 
монополістів. Збиткове підприємство не 
може функціонувати тривалий час в оточенні 
конкурентів. Його діяльність припиняється 
за допомогою законодавчо визначених 
процедур банкрутства. Процедури банкрутства 
уможливлюють стабільне функціонування всієї 
системи ринкових відносин. Банкрутство є 
важливим інструментом ліберальної економіки. 

Зазначимо, що в Україні цей інструмент 
може використовуватися як спрощена схема, 
за допомогою якої уникають перевірки 
контролюючих органів, відповідальності за 
несплату податків, неналежного виконання угод, 
розкрадання бюджетних коштів.

Аналіз останніх досліджень та публікацій. 
Оскільки незалежний аудит виступає певним 
гарантом достовірності звітності суб’єкта 
господарювання, то проблематиці аудиту в 
процесі банкрутства підприємств у науковій та 
навчальній літературі приділено значну увагу. 
Варто відзначити праці таких вітчизняних вчених, 
як Ф.Ф. Бутинця, Л.В. Гуцаленка, Н.І. Дорош, 
М.І. Іщенка, О.В. Коваленко, О.А. Петрик, 
О.О. Терещенка та інших. Абсолютно актуаль-
ними є певні положення класика науки про 
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аудит Р. Адамса. Незважаючи на серйозне 
теоретичне та прикладне значення вагомих 
напрацювань. очевидно, що дана проблематика 
й надалі є актуальною  з огляду на активну 
діяльність суб’єктів законодавчої ініціативи 
щодо реформування в Україні законодавства про 
банкрутство. 

Загальна проблема, якій присвячена 
стаття. Цивільним кодексом України визначені 
вимоги щодо визнання підприємства 
неплатоспроможним. Одним із доказів неплато-
спроможності для проведення процедури 
банкрутства є аудиторський звіт, який складається 
незалежним аудитором або аудиторською фірмою.

Суттєвою передумовою розвитку 
аудиту банкрутства підприємств стало 
прийняття Закону України «Про відновлення 
платоспроможності боржника або визнання 
його банкрутом» від 14.05.1992 р. № 2343-XII, 
яким визначена можливість досудової санації, 
санації підприємства та укладання мирової угоди 
під час провадження справи про банкрутство та 
Закону України «Про аудиторську діяльність» від 
22.04.1993 р. № 3125-XII.

Аудиторська діяльність - це підприємницька 
діяльність, яка включає в себе організаційне 
і методичне забезпечення аудиту, практичне 
виконання аудиторських перевірок (аудит) та 
надання інших аудиторських послуг [3]

Таким чином, відповідно до Закону України 
«Про аудиторську діяльність», аудиторські 
фірми та аудитори можуть надавати аудиторські 
послуги за наступними основними напрямками:

- ініціювання банкрутства;
- арбітражний керуючий (розпорядник 

майна, ліквідатор);
- санація;
- аудит боржника;
- захист від приховування банкрутства;
- підготовка плану фінансового 

оздоровлення боржника;
- захист інтересів кредиторів у суді;
- ліквідація.
Наведені послуги замовляються клієнтами 

аудиторських фірм, переважно з такою метою:
- відновлення платоспроможності борж-

ника;
- повернення незаконно реалізованого 

майна боржника;
- стягнення дебіторської / кредиторської 

заборгованості боржника;
- притягнення посадових осіб боржника до 

майнової відповідальності;

- ліквідація підприємства-банкрута.
Аудиторський звіт, на нашу думку, є найбільш 

об’єктивним висновком щодо достовірного, а не 
фіктивного банкрутства. Саме тому судом може 
вимагатися проведення аудиту підприємства-
банкрута з метою мінімізації ризиків щодо 
імовірності проведення процедури фіктивного 
банкрутства суб’єктами господарювання, 
власники яких схильні до несплати своїх 
суттєвих боргів перед кредиторами та іншими 
контрагентами. Для ухвалення об’єктивного та 
законного рішення суддя повинен бути впевненим 
у неплатоспрооможності  підприємства. Тому 
методика та процедури аудиту відіграють 
ключову роль при складанні аудиторського звіту 
та, надалі, використання його як доказу в суді. 

Якщо аудит призначений рішенням суду, то 
суддя може визначити перелік питань, на які 
мають бути відповіді в аудиторському звіті. Якщо 
аудит проводиться з ініціативи інших учасників 
взаємовідносин з підприємством-банкрутом, то 
такі питання будуть визначатися ними.

Втім, у будь-якому випадку форма звіту має 
відповідати вимогам Міжнародних стандартів 
аудиту:

- 700 «Формування думки та складання 
звіту щодо фінансової звітності»;

- 705 «Модифікація думки у звіті 
незалежного аудитора»;

- 706 «Пояснювальні параграфи з інших 
питань у звіті незалежного аудитора»;

- 710 «Порівняльна інформація  - відповідні 
показники і порівняльна фінансова звітність»;

- 720 «Відповідальність аудитора щодо 
іншої інформації в документах, що містять 
фінансову звітність, яка підлягала аудиту».

Для підтвердження чи спростування 
банкрутства аудиторам необхідно зробити 
аналітичні висновки за такими основними 
напрямками:

1. Порівняльний аналіз балансу на останню 
звітну дату перед порушенням справи про 
банкрутство та на дату оформлення позову.

2. Аналіз балансу із зазначенням даних 
експертної оцінки майна. необхідно також 
встановити обсяг загальної ліквідаційної маси 
за експертною оцінкою. На особливу увагу 
аудиторів заслуговує майно, що призначене для 
продажу, зокрема:

- майно, що зафіксоване в бухгалтерському 
обліку;

- наявне за фактом майно, але не 
відображене в бухгалтерському обліку;
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- відображене в бухгалтерському обліку, 
але відсутнє фактично.

3. Скласти перелік угод, за яким 
здійснювалося відчуження майна та його вартість. 
Аудитор повинен перевірити дотримання 
порядку реалізації майна шляхом звірки 
документів, що підтверджують його реалізацію, 
із затвердженими цінами. За наявності різниці 
між фактичними цінами й оціночною вартістю, 
необхідно проаналізувати причини та зробити 
висновки щодо обґрунтованості результатів 
оцінки активів.

4. Скласти перелік списаного майна, дату 
його списання, а також список осіб, котрі це 
виконали.

5. Скласти перелік дебіторів та сум їх 
дебіторської заборгованості  на останню звітну 
дату перед порушенням справи про банкрутство 
та на дату оформлення позову. Також необхідно 
вказати строки позовної давності, порядок 
стягнення, списання дебіторської забор-
гованості.

6. Встановити загальну суму грошових 
коштів, що обліковуються  на останню звітну 
дату перед порушенням справи про банкрутство 
та на дату оформлення позову. 

Мета статті. Враховуючи актуальність 
проблематики та її складність, метою статті 
виступає визначення та обґрунтування 
прикладних аспектів аудиту суб’єкта 
господарювання під час проведення процедури 
банкрутства. Висновки та пропозиції дозволять 
користувачам звітності мати вищий ступінь 
впевненості в правдивості та законності даних, 
які надаються підприємством-банкрутом, що є 
об’єктом аудиторської перевірки.

Виклад основного матеріалу дослідження. 
Відкритість і транспарентність фінансово-
господарської діяльності є важливим аспектом 
взаємовідносин банкрутуючого підприємства 
з контрагентами та кредиторами. Як свідчить 
практика, на підприємствах-банкрутах досить 
часто виявлялися факти безконтрольності 
та непідзвітності власникам операцій, що 
здійснювалися за рішенням виконавчих органів. 
Тому детального наукового та практичного 
дослідження потребують організація та 
методика аудиту підприємств, які банкрутують 
та ліквідуються, необхідне удосконалення 
відповідної законодавчо-нормативної бази.

Наведемо основні процедури підтвердження 
фінансової звітності при порушенні справи про 
банкрутство:

1. Ознайомлення з фінансово-
господарською діяльністю суб’єкта 
господарювання.

2. Аналіз облікової політики суб’єкта 
господарювання, який включає наступні 
процедури:

- ознайомлення з порядком складання 
бухгалтерської звітності;

- перевірка відповідності даних 
синтетичного й аналітичного обліку [1].

3. Аналіз організації системи внутрішнього 
контролю [5].

4. Виконання необхідних аналітичних 
процедур [4].

5. Аналіз та перевірка інформації від третіх 
осіб, а саме:

- складання і направлення письмових 
запитів на предмет підтвердження певної 
інформації керівництву суб’єкта господарювання 
і третіх осіб;

- ознайомлення з аудиторським звітом і 
письмовою інформацією керівництва суб’єкта 
господарювання за результатами аудиту, 
підготовленими попередньою аудиторською 
фірмою чи аудитором (за наявності).

6. Аналіз достовірності та релевантності 
інформації доцільно провести наступним чином:

- оцінка впливу на початкові та порівняльні 
показники бухгалтерської звітності коригувань, 
що були проведені суб’єктом господарювання 
відповідно до попереднього звіту (за наявності 
такого аудиторського звіту);

- перевірити статті, зазначені у фінансовій 
звітності, на предмет їх відповідності даним 
бухгалтерського обліку;

- ретельний аналіз наявної дебіторської та 
кредиторської заборгованості за контрагентами;

- перевірка наявності та достовірного 
відображення в бухгалтерському обліку активів 
та зобов’язань суб’єкта господарювання.

7. Висновки щодо відповідності вимогам 
фінансової звітності, а також платоспроможності 
чи неплатоспроможності суб’єкта госпо-
дарювання.

Крім того, аудитор паралельно повинен 
зібрати інформацію про організаційну структуру 
суб’єкта господарювання, його контрагентів, 
підрядників та субпідрядників, афілійовані 
підприємства, відокремлені підрозділи, 
види й обсяги господарських операцій між 
асоційованими структурами, зокрема, передача 
основних засобів, фінансова допомога, гарантії, 
зарахування взаємної заборгованості тощо. 
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Важливою метою та, відповідно, завданнями 
аудиту підприємства-банкрута є надання 
інформації про спірні, з точки зору законності, 
шляхи виведення активів з під його контролю, 
відстеження використаних схем та проведення 
можливих заходів для повернення активів. 
Також аудит фінансової звітності  суб’єкта 
господарювання щодо якого порушена справа 
про банкрутство, доцільно проводити не 
тільки відповідно до загальноприйнятих норм, 
стандартів, положень, а й враховуючи його 
специфіку: галузеву, територіальну, структуру 
власності. Має бути задіяна вся законодавчо-
нормативна база, публічна інформація з 
урахуванням інтересів усіх зацікавлених сторін. 

У процесі виконання наведених процедур 
можуть виникати супутні питання, на які 
аудитору необхідно отримати вичерпні відповіді. 
Це дозволить підвищити рівень об’єктивності як 
аудиторського звіту, так і довіри до нього суду та 
інших користувачів даної інформації.

Варто відзначити, що з розвитком 
інформаційних технологій методика аудиту 
розвивається та удосконалюється. Водночас, 
важливе значення мають індикатори, на основі 
яких аудитор та користувачі можуть робити 
свої висновки. В цьому контексті слушною 
є думка українських вчених О.О. Терещенка 
та М.В. Стецька, що «Відбір індикаторів, що 
включаються в системи показників здійснюється 
експертами за наперед визначеними критеріями, 
які формуються виходячи із цілей побудови 
системи та досвіду експертів. Здебільшого, до 
таких критеріїв відноситься класифікаційна 
та прогностична здатність показників. 
Одержані таким чином системи показників 
використовуються здебільшого для класифікації 
підприємств, тобто поділу їх на фінансово-
спроможні та неспроможні. Теорія і практика 
засвідчує, що найбільш ефективними методами, 
які використовуються у процесі розробки 
емпірично-індуктивних систем показників є 
дискримінантний аналіз, регресійний аналіз, 
експертні опитування, метод штучних нейронних 
сіток, методи нечіткої логіки.

Для побудови ефективної системи (моделі) 
фінансової діагностики слід вирішити проблему 
відбору показників, які б забезпечили  високу 
точність діагностики. Досить часто, показники, 
що включені до тієї чи іншої методики 
вибираються хаотично, без урахування будь 
яких закономірностей та критеріїв. Під системою 
показників діагностики фінансового стану слід 

розуміти сукупність кількісних індикаторів 
фінансового стану, які знаходяться між собою в 
тісній взаємозалежності та взаємодоповнюють 
один одного» [10].

Результати аудиторських перевірок суб’єктів 
господарювання, в тому числі тих, за якими 
порушені справи про банкрутство, свідчать 
про те, що проблеми організації діяльності 
підприємств, обліку, корпоративних прав 
обумовлені  як законодавчо-нормативними, 
зовнішніми ринковими, так і внутрішніми 
чинниками. Узагальнюючи напрацювання 
науковців, практичний досвід, наведемо, на 
думку автора, ключові з них:

1. Відхилення в бухгалтерській звітності 
клієнта присутні майже завжди. Аудитори в 
ході перевірки  зобов’язані виявити ту частину, 
в результаті якої спотворюється звітність в 
цілому. Відхилення в бухгалтерській звітності 
можуть бути суттєвими і несуттєвими, допущені 
навмисно і ненавмисно. Істотні відхилення - це 
відхилення, які можуть вплинути на рішення 
користувача фінансової звітності. Будь-яка 
підозра щодо можливих недостовірних або 
невідповідних записів в інформації, розглянутої 
аудитором, примушує останнього розширити 
процедури дослідження, щоб розсіяти свої 
сумніви чи підтвердити підозру. Таким чином, 
всі правопорушення в облікових записах можна 
розділити на дві групи: помилки і шахрайство 
[6]. Адекватне та раціональне застосування 
аудиторських методів і процедур дозволить 
як виявити та відреагувати на помилки та 
шахрайство, так їх і попередити.

2. Якщо підприємство виступає гарантом 
по зобов’язаннях інших підприємств, доцільно 
коригувати довгострокові зобов’язання на 
суму резерву зобов’язань за гарантіями. Так, 
якщо є імовірність банкрутства підприємств - 
отримувачів гарантій, то суму довгострокових 
зобов’язань підприємства, що надає гарантії, 
потрібно збільшити на суму гарантій з 
урахуванням імовірності банкрутства [7]. 
Наведений підхід дозволить більш точно 
визначити обсяги активів, якими може 
розпоряджатися суб’єкт господарювання, за 
яким порушено справу про банкрутство.

3. Необоротні активи виступають 
важливим чинником виробництва. Тому їх 
правильний облік та оцінка є суттєвим аспектом 
аудиту суб’єкта господарювання. Змістовними 
вважаємо рекомендації, наведені С.М. Кафкою 
у статті «Облік надходження необоротних 
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активів та формування їх первісної вартості»: 
«... операції з надходження необоротних активів 
досить різноманітні та численні. Методика їх 
бухгалтерського обліку, насамперед, залежить як 
від обраної облікової політики, так і від шляху 
надходження на підприємство необоротних 
активів. При цьому, послідовність дій, якої 
потрібно дотримуватися для правильного 
оприбутковування об’єктів необоротних активів, 
що надійшли, нарахування на них амортизації в 
бухгалтерському та податковому обліку, має бути 
така: визначення виду активів, до якого належить 
об’єкт, що надійшов (основні засоби, малоцінні 
необоротні матеріальні активи, нематеріальні 
активи); формування первісної вартості об’єкта; 
визначення вартості об’єкта, яка амортизується, 
та ліквідаційної вартості об’єкта; визначення 
податкової групи необоротних активів, до 
якої належить об’єкт; встановлення терміну 
корисного використання об’єкта та фіксація 
його в наказі про зарахування об’єкта на баланс; 
введення об’єкта в експлуатацію.» [8]. 

4. Під час проведення аудиту підприємства-
банкрута особливу увагу необхідно приділити 
дотриманню корпоративних прав акціонерів. 
Український вчений О.А. Петрик у своїй 
публікації «Організаційно-методичні основи 
внутрішнього аудиту корпоративних 
прав» узагальнює наступні недоліки щодо 
дотримання корпоративних прав акціонерів: «За 
результатами виконання зазначених прийомів 
аудиту можна виявити наступні помилки та 
порушення: невнесення або неповне внесення 
засновниками часток відповідно до вартості 
належних їм корпоративних прав; несвоєчасне 
внесення змін до реєстру акціонерів; несвоєчасне 
оформлення вибуття та приймання нових 
акціонерів; неправильне оформлення часток 
власників корпоративних прав, внесених до 
статутного капіталу; необґрунтоване збільшення 
статутного капіталу в результаті завищення 

вартості активів, які вносяться в рахунок оплати 
корпоративних прав; арифметичні помилки 
при розрахунку дивідендів по привілейованих 
акціях; неправильне оформлення повернення 
засновникам належних їм часток; наявність 
недооформлених та прострочених документів; 
відсутність оригіналів або завірених відповідно 
до законодавства документів, наявність 
фіктивних документів та операцій, пов’язаних з 
корпоративними правами.» [9].

Висновки та перспективи подальших 
розвідок. У результаті теоретичного та 
практичного дослідження автором було 
визначено, що за умови постійної нестабільності 
економіки, соціальної, політичної ситуації 
в Україні, підприємства часто будуть мати 
проблеми неплатоспроможності та банкрутства. 
З метою уникнення та мінімізації ризиків 
шахрайства з боку власників чи керівництва 
підприємства-банкрута, попередження 
певних кризових явищ у підприємств - 
партнерів підприємства-банкрута, зменшення 
негативних наслідків необхідно виокремити 
методичні підходи, специфічні процедури, 
питання у програмі аудиту підприємств, за 
якими порушено справу про банкрутство. За 
роки свого існування незалежний аудит став 
невід’ємним елементом ринкових відносин і 
надійним гарантом здійснення підприємницької 
діяльності господарюючими суб’єктами. Аудит, 
як незалежна форма контролю, здійснюється з 
метою забезпечення інтересів і прав власників 
підприємств, попередження виникнення 
складних економічних ситуацій, впевненості 
користувачів у правдивості даних фінансової 
звітності.

Перелік проблем, що потребують дослід-
ження, тлумачень, роз’яснень тощо збільшуються 
у процесі реформування як економіки, так і 
бухгалтерського обліку та аудиту.

Список використаних джерел

1. Про бухгалтерський облік та фінансову 
звітність в Україні: Закон України: від 16.07.1999 
№ 996-XIV [Електронний ресурс] – Режим 
доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/996-
14. 

2. Про відновлення платоспроможності 
боржника або визнання його банкрутом: Закон 
України: від 14.05.1992 № 2343-XII [Електронний 
ресурс] – Режим доступу: http://zakon3.rada.gov.
ua/laws/show/2343-12.

3. Про аудиторську діяльність: Закон України: 
від 22.04.1993 № 3125-XII [Електронний ресурс] 
– Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/
show/3125-12.

4. Міжнародні стандарти контролю якості, 
аудиту, огляду, іншого надання впевненості та 
супутніх послуг [Текст]. Частина І : Видання 2014 
року / Пер. з англ. мови О. Л. Ольховікова, О. В. 
Селезньов. – К. : Міжнародна федерація бухгалтерів, 
2014, Аудиторська палата України, 2015. – 986 с. 



74

ФІНАНСОВИЙ ПРОСТІР     № 2 (26) 2017

5. Принципи корпоративного управління, 
затверджені Рішенням Національної комісії з 
цінних паперів та фондового ринку від 22.07.2014 
р. № 955 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: 
http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/
KL140337.html (Дата звернення 22.03.217 р.).

6. Гуцаленко Л.В., Попик Т.О.  Помилки 
та шахрайства в аудиторській практиці / Л.В. 
Гуцаленко, Т.О. Попик // Ефективна економіка. 
- 2017. № 3 [Електронний ресурс]: – Режим 
доступу: http://www.economy.nayka.com.ua/. 

7. Іщенко М.І. Особливості діагностики 
ймовірності банкрутства підприємств-учасників 
вертикально інтегрованих структур /М.І. 
Іщенко//    Ефективна економіка. - 2014. № 1 
[Електронний ресурс]: – Режим доступу: http://
www.economy.nayka.com.ua/.

8. Кафка С.М. Облік надходження 
необоротних активів та формування їх первісної 
вартості / С.М. Кафка  //    Ефективна економіка. 
- 2014. № 1 [Електронний ресурс]: – Режим 
доступу: http://www.economy.nayka.com.ua/. 

9. Петрик О.А. Організаційно-методичні 
основи внутрішнього аудиту корпоративних 
прав /О.А. Петрик //Ефективна економіка. – 2017. 
- № 4 [Електронний ресурс]: – Режим доступу: 
http://www.economy.nayka.com.ua/. 

10. Терещенко О.О. Діагностика неплато-
спроможності підприємств як технологія 
підтримки прийняття фінансових рішень / О.О. 
Терещенко //Ефективна економіка. – 2017. - № 3 
[Електронний ресурс]: – Режим доступу: http://
www.economy.nayka.com.ua/.



75

ФІНАНСОВИЙ ПРОСТІР     № 2 (26) 2017

JEL CLASSIFICATION М 420

AUDIT OF BANKRUPTCY BUSINESS ENTITIES: THE APPLIED ASPECTS

Hanna M. CHEPELIUK 
PhD in Economics, Associate Professor of  finance and banking,  State High Education Establishment “Banking 
University”, Cherkasy Educational and Scientific Institute

Summary. Audit is an independent professional 
opinion as to the completeness, accuracy and compliance 
with an identified financial reporting framework. 
Nowadays a number of domestic enterprises has 
suffered significant effects of the financial crisis of the 
past years. They are still in dire financial straits which 
borders on bankruptcy and liquidation. But among 
them there is the share of enterprises with sufficient 
capacity and under conditions of the financial recovery 

they will be able to continue to work normally and 
recover their ability to pay. The purpose of an audit 
is provide an objective independent examination of 
the financial statements, which increases the value 
and credibility of the financial statements produced 
by management, thus increase user confidence in 
the financial statement, reduce investor risk and 
consequently reduce the cost of capital of the preparer 
of the financial statements.

Key words: audit areas, business accounting, accounting, bankruptcy, accounting information.

Audit is an independent professional opinion as 
to the completeness, accuracy and compliance with 
an identified financial reporting framework.

Nowadays a number of domestic enterprises has 
suffered significant effects of the financial crisis of 
the past years. They are still in dire financial straits 
which borders on bankruptcy and liquidation. 
But among them there is the share of enterprises 
with sufficient capacity and under conditions of 
the financial recovery they will be able to continue 
to work normally and recover their ability to 
pay. We have used the following methods for the 
research: the method of induction and deduction, 
systematization method, method of comparison and 
synthesis.  On the basis of the essence, purpose and 
characteristics of audit it has been determined that 
the value system of crisis management is a powerful 
one. It fully manifests in the stage of the estimation 
of financial crisis depth, identification of the causes 
and symptoms of the financial crisis of the company. 
The need for an audit of company property has been 
justified. The features of the enterprise’s assets audit 

and the characteristics of its key elements have been 
identified based on the theoretical research. 

Certainly, that a basic information generator for 
realization of estimation of the bankruptcy probability 
of enterprises and development of further strategy is 
an account that in turn also envisages collection and 
treatment of information.

Audit opinion will improve confidence in the 
financial statements through the provision of high 
but not absolute assurance. Absolute assurance is not 
possible to audit due to various factors, including 
the need in judgement, use of tests and limitations 
inherent in any accounting and internal control 
systems, as well as due to the fact that in most cases 
audit evidence will be more persuasive than decisive.

The purpose of an audit is provide an objective 
independent examination of the financial statements, 
which increases the value and credibility of the 
financial statements produced by management, thus 
increase user confidence in the financial statement, 
reduce investor risk and consequently reduce the cost 
of capital of the preparer of the financial statements.
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Анотація. У статті на основі статистич-
ного аналізу проведено аналіз ефективності 
правового регулювання діяльності спеціальних 
(вільних) економічних зон в Україні. Автор ро-
бить висновок про те, що саме недоліки зако-
нодавства, що сприяли вчиненню суб’єктами 
різноманітних податкових та митних правопо-
рушень, а також невиважене та мало прогнозо-
ване внесення змін до законодавчих актів щодо 
С(В)ЕЗ стало причиною їх занепаду в Україні.

Аннотация. В статье на основе статисти-
ческого анализа проведен анализ эффективно-
сти правового регулирования деятельности 
специальных (свободных) экономических зон в 
Украине. Автор делает вывод о том, что имен-
но недостатки законодательства, способ-
ствовавшие совершению субъектами различ-
ных налоговых и таможенных правонарушений, 
а также невзвешенное и мало прогнозируемое 
внесении изменений в законодательные акты 
по С (В) ЭЗ стало причиной их упадка в Украине.

Ключові слова: правова статистика, механізм правового регулювання, оцінка ефективності, спеціальні (вільні) економічні зони, спеціальні 
податкові режими.

Ключевые слова: правовая статистика, механизм правового регулирования, оценка эффективности, специальных (свободных) 
экономических зонах, специальные налоговые режимы.

Постановка проблеми та актуальність до-
слідження. Ефективність механізмів правово-
го регулювання залежить від великої кількості 
факторів як об’єктивного, так і суб’єктивного ха-
рактеру, і у першу чергу – від якості нормативно-
правових актів, що видаються органами законо-
давчої та виконавчої влади. Не викликає сумнівів 
теза про те, що якість законодавства перевіря-
ється у першу чергу судовою практикою, однак, у 
сферах фінансових та податкових правовідносин 
достатньо чітко оцінити ефективність тих чи ін-
ших елементів механізму правового регулювання 
цілком можливо, застосовуючи у першу чергу ме-
тоди статистичного аналізу. Одним із найбільш 
дискусійних питань у вітчизняній фінансовій та 
правовій науках є проблематика спеціальних по-
даткових режимів, при чому ця дискусія часто 
виходить за межі власне науки і широко обгово-
рюється громадськістю у парламентських колах, 
викликаючи нерідко публіцистичні чи політичні 
спекуляції, не підкріплені необхідними обґрун-
туваннями та розрахунками.

У той же час, вітчизняна наука накопичила 
достатній масив статистичних даних, який дозво-
ляє дати належну оцінку наслідків запроваджен-

ня окремих спеціальних податкових режимів, 
визначивши їхні переваги і недоліки. Найбільш 
цікавим у цьому плані є аналіз діяльності спе-
ціальних (вільних) економічних зон (далі – С(В)
ЕЗ) в Україні, оскільки, враховуючи той факт, що 
в нинішніх умовах діяльність вітчизняних С(В)
ЕЗ практично згорнулася, адже саме на основі 
статистичного аналізу їх діяльності можна ви-
значити основні елементи механізму правового 
регулювання, які сприяли їхньому розвитку, і які, 
навпаки, призвели до їхнього занепаду.

Аналіз останніх досліджень і публікацій 
показує, що свого часу активно досліджувалися 
актуальні питання діяльності С(В)ЕЗ. Зокрема, 
авторами Чмир О. С., Гусєв Ю. В., Панченко В. Г., 
Пила В. І. опубліковано монографію «Вітчизняна 
практика та світовий досвід СЕЗ і ТПР» [1], в якій 
висвітлені питання створення та діяльності спе-
ціальних (вільних(вільних) економічних зон і те-
риторій пріоритетного розвитку. Досліджували 
функціонування С(В)ЕЗ в Україні і такі науков-
ці та економісти-практики, як Кіндзерський Ю., 
Хілько В. М., Іванович І. Ю, Сарана С. В., Семен-
ко Б. М., Т. М. Семенко, Зименков Р. І., Удовичен-
ко В., Савин В. А. та ін. Проблеми державного ре-
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гулювання діяльності вільних економічних зон в 
Йорданії досліджував Мамун Х. Питання обліку 
фінансування інвестиційних проектів у С(В)ЕЗ 
досліджувала Андрухів-Садовська Н.  Б., однак 
у переважно автори більшості праць розглядали 
правове регулювання діяльності С(В)ЕЗ як зо-
внішній фактор, не визначаючи безпосередньої 
кореляції між змінами у вітчизняному правово-
му полі та економічними показниками діяльності 
С(В)ЕЗ в Україні.

Саме тому основною метою даної статті є ста-
тистичний аналіз впливу змін у законодавчому 
регулюванні діяльності С(В)ЕЗ їх на результати 
в Україні.

Виклад основного матеріалу. З 1991 року, 
відколи Україна стала незалежною державою, 
відбувається формування та розвиток її еконо-
мічної, політичної і правової систем. Проте, ста-
новлення незалежності України не відбувалося 
відособлено від інших країн. Досить часто у своїй 
діяльності теоретики та практики України звер-
талась до історії та закордонного досвіду з приво-
ду різних питань. Так, в Україні активно почали 
створювати спеціальні (вільні) економічні зони 
(С(В)ЕЗ), наслідуючи іноземний досвід їх діяль-
ності. 

Так, 13.10.1992 р. був прийнятий Закон Укра-
їни «Про загальні засади створення і функціону-
вання спеціальних (вільних) економічних зон» 
[2]. Першою СЕЗ в Україні стала Північнокрим-
ська експериментальна економічна зона «Сиваш» 
(1995-2001рр., уже не діє як СЕЗ), пізніше були 
створені ще 11 С(В)ЕЗ: «Курортополіс Труска-
вець» з 01.01. 2000 р., «Славутич» з 30.06. 1998 р., 
«Порт Крим» з 01.01. 2000  р., «Рені» з 17.05. 
2000 р., «Порто-франко» на території Одеського 
морського торговельного порту з 01.01. 2000  р., 
«Миколаїв» з 01.01. 2000  р., «Інтерпорт Ковель» 
з 01.01. 2000 р., «Яворів» з 17.02. 1999 р., «Закар-
паття» з 09.01. 1999 р., «Азов» з 21.07. 1998 р., «До-
нецьк» з 21.07.1998 р.

За своєю економічною природою С(В)ЕЗ 
представляє собою «інструмент вирішення еко-
номічних, соціальних і науково-технічних про-
блем, шляхом відмовлення держави на частині 
своєї території (цілком чи частково) від фіскаль-
них вимог до суб’єктів підприємницької діяль-
ності, з метою спонукати їх до участі у розв’язанні 
даних проблем» [3, с. 7].

В Україні застосовується територіальний під-
хід до створення С(В)ЕЗ, згідно якого спеціальні 
(вільні) економічні зони (С(В)ЕЗ) являють собою 
частину території України, на якій встановлю-

ються і діють спеціальний правовий режим еко-
номічної діяльності та порядок застосування і дії 
законодавства України. За такого підходу на те-
риторії С(В)ЕЗ запроваджуються пільгові митні, 
валютно-фінансові, податкові та інші умови еко-
номічної діяльності національних та іноземних 
юридичних і фізичних осіб [2]. 

Спеціальний податковий режим – це «окре-
ма система заходів щодо оподаткування, яка за-
стосовується у відповідний податковий період, 
переважно виступаючи підсистемою загального 
податкового режиму, стосується окремих кате-
горій суб’єктів господарювання, особливих груп 
об’єктів оподаткування чи певної території або 
галузі економіки та передбачає застосування 
альтернативних податків і додаткових зборів, що 
збільшують податкове навантаження для окре-
мих категорій платників» [4, c. 25].

При цьому спеціальний податковий режим, 
будучи похідним від загального, урегульовує 
окремі питання, що є відмінними від загально-
го податкового режиму, визначаючи їхні особли-
вості, виступає як відносно окремий податковий 
режим, якому властиві свої характерні ознаки [5, 
c. 18].

Правовий режим функціонування С(В)ЕЗ в 
Україні передбачав для  суб’єктів С(В)ЕЗ надан-
ня таких пільг: режим спеціальної митної зони, 
звільнення від оподаткування прибутку (повне 
або часткове), звільнення від оподаткування ін-
вестицій, звільнення від сплати ввізного мита 
та ПДВ, звільнення від обов’язкового продажу 
надходжень в іноземній валюті, звільнення від 
плати за землю та від сплати зборів до деяких 
бюджетних фондів. Від початку функціонуван-
ня  С(В)ЕЗ до суб’єктів С(В)ЕЗ запроваджувався 
спеціальний режим оподаткування. Проте, від 
01.01.2005 р. податкові пільги на територіях С(В)
ЕЗ законодавчо було скасовано, внаслідок чого 
суб’єкти С(В)ЕЗ практично перестали мати пере-
ваги перед іншими суб’єктами господарської ді-
яльності в Україні.

Таким чином, «спеціальний правовий режим 
економічної діяльності та порядок застосування 
і дії законодавства України» фактично не діє, чим 
порушується ст. 1 Закону України «Про загальні 
засади створення і функціонування спеціальних 
(вільних) економічних зон» [2]. Поряд з цим, ска-
сування податкових пільг на територіях С(В)ЕЗ 
відповідає принципу побудови та призначення 
системи оподаткування – рівності усіх платників 
перед законом, недопущення будь-яких проявів 
податкової дискримінації – забезпечення однако-
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вого підходу до суб’єктів господарювання (юри-
дичних і фізичних осіб, включаючи нерезидентів) 
при визначенні обов’язків щодо сплати податків і 
зборів (обов’язкових платежів) [6].

За даними Державної служби статисти-
ки України з початку функціонування й до 
01.01.2012  р. в С(В)ЕЗ України було залучено 
інвестицій на суму 834861,9  тис.  дол.  США, з 
яких 146  115,2  складають іноземні інвестиції 
(17,5%). Слід зазначити, що в середньому за ана-
лізований період щорічно інвестиції становили 
64220,1  тис.  дол. США [7]. При цьому сума за-
лучених інвестицій в основному збільшувалася. 
Так, якщо за період від початку діяльності СЕЗ 
С(В)ЕЗ до 2004  року в середньому сума всіх ін-
вестицій становила 49799,92 тис. дол. США кожен 
рік, то в 2005-2008 рр. – 94335,88 тис. дол. США 
52572,97  тис.  дол.  США. Проте, позитивна ди-
наміка суми надходження інвестицій до 2008  р. 
швидше є наслідками інфляційних процесів, а 
не залучення додаткових інвесторів. Адже після 
скасування пільгового податкового механізму 
для діяльності суб’єктів С(В)ЕЗ значна части-
на інвесторів, які вже працювали на територіях 
С(В)ЕЗ, скасували інвестиційні проекти у зв’язку 
з закінченням терміну реалізації проектів у піль-
говому режимі оподаткування (43%), за ініціа-
тивою інвесторів та з інших причин. Кількість 
інвестиційних проектів різко зменшилась. Змен-
шення надходження суми інвестицій до С(В)ЕЗ 
після 2008 року пояснюється економічною кри-
зою. 

З початку функціонування С(В)ЕЗ сума ін-
вестицій в них різко зросла в 2001  р., що пояс-
нюється тим, що це був другий або ж третій рік 
діяльності С(В)ЕЗ, про них стало відомо як ві-
тчизняним, так і іноземним інвесторам. А ось 
в 2005  р. сума інвестицій різко зменшилась, що 
пояснюється скасуванням більшості податкових 
пільг. Нестабільність правового поля негативно 
відзначилась на подальшому інвестуванні до С(В)
ЕЗ. Так, до 2005 р. інвестиції в середньому зрос-
тали кожного року на 16563,84 тис. дол. США або 
на 72,54%, а після 2005р. – лише на 9077,98 або на 
8,97%, а в 2009-2011 рр. взагалі фактично відбув-
ся спад інвестицій, що в середньому на рік стано-
вив 8490,07 тис. дол. США або 7.32%, що продо-
вжується й до цього часу. 

В структурі інвестицій до С(В)ЕЗ інозем-
ні інвестиції складали від 7% в 2007  р. до 43% 
в 2000  р.¸ а в післякризовий період від 0,63% в 
2011  р. до 50,8% в 2009  р. [7], останнє за раху-
нок іноземного інвестиційного проекту в С(В)ЕЗ 

«Закарпаття». Чіткої тенденції щодо залучення 
іноземних інвестицій до С(В)ЕЗ України немає, 
однак слід зауважити, що в 2005 році спостеріга-
ється їх спад, що пов’язано з відміною пільгового 
податкового механізму. 

За даними статистичного спостереження 
[8], станом на 1 січня 2015 р. у 6 С(В)ЕЗ та на 8 
ТПР реалізуються 94 проекти. Цими проектами 
передбачено надходження інвестицій в обсязі 
1036,0 млн. дол. США, з них у С(В)ЕЗ – 523,8 млн. 
дол. (50,6% загального обсягу), на ТПР – 512,2 
млн. дол. (49,4%).

За інвестиційними проектами, що реалізу-
ються, фактично надійшло 1035,2 млн. дол. інвес-
тицій, що становить 99,9% передбачених обсягів, 
з них 658,2 млн. дол. (63,6% обсягу надходжень) – 
у С(В)ЕЗ, 377,0 млн. дол. (36,4%) – на ТПР. Україн-
ськими інвесторами вкладено 671,1 млн. дол. ін-
вестицій (64,8% загального обсягу), іноземними 
– 364,1 млн. дол. (35,2%). У 2014 р. внесено 35,2 
млн. дол. українських інвестицій.

У реалізації інвестиційних проектів брали 
участь інвестори з понад 40 країн світу й окре-
мі міжнародні фінансові організації. Проте кіль-
кість іноземних інвесторів та обсяги їх інвесту-
вання в проекти суб’єктів С(В)ЕЗ в Україні після 
відміни пільг у 2005 році  постійно скорочується, 
і в 2015р. у реалізації інвестиційних проектів у 
С(В)ЕЗ брали участь інвестори з 21 країни світу. 
Найбільші обсяги інвестицій з початку реалізації 
проектів надійшли з: Німеччини – 218,0 млн. дол. 
(59,9% загального обсягу іноземних інвестицій); 
Японії – 61,8 млн. дол. (17,0%); Кіпру – 25,5 млн. 
дол. (7,0%);  Польщі – 15,8 млн. дол. (4,3%); Угор-
щини – 7,6 млн. дол. США (2,1%) [8, с.4].

Слід відмітити, що до С(В)ЕЗ «Порт Крим» 
надходили виключно іноземні інвестиції, до С(В)
ЕЗ «Донецьк» на початку функціонування в 2000 
та 2001 рр. іноземні інвестиції становили 85% та 
91% відповідно й С(В)ЕЗ «Рені», іноземні інвес-
тиції до якої в 2002, 2003 та 2005 рр. склали 93, 83 
та 98% відповідно. Лідером у залученні іноземних 
інвестицій в 2003  р. була С(В)ЕЗ «Закарпаття», 
іноземні інвестиції до якої склали 93% серед всіх 
інвестицій до цієї С(В)ЕЗ. Щодо інших економіч-
них зон, то лише в С(В)ЕЗ «Інтерпорт Ковель» зо-
всім не було іноземних інвестицій, оскільки вка-
зана С(В)ЕЗ й досі не почала функціонувати як 
С(В)ЕЗ. В інших же економічних зонах України 
іноземні інвестиції були, але в основному вони 
складали меншу частину порівняно з вітчизня-
ними, а протягом деяких років взагалі були від-
сутніми в окремих економічних зонах.
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В структурі інвестицій переважали інвестиції 
в основний капітал (87,3%). За видами інвестицій 
переважають грошові внески та внески у вигляді 
рухомого і нерухомого майна, які складають від-
повідно 73,05 і 20,67%. Щодо іноземних інвести-
цій, то тут пропорції дещо інші – 81,34 та 18,05%, 
але також вони доводяться на грошові внески та 
внески у вигляді рухомого і нерухомого майна 
відповідно. Окрім цього, слід відзначити, що се-
ред грошових внесків іноземних інвесторів біль-
ше кредитів – 38,16%. 

Серед вітчизняних інвестицій за джерелами 
фінансування більше половини становлять влас-
ні кошти підприємств – 56,05% та кредити банків 
й інші позики – 32,48%. Водночас, фінансування з 
Державного бюджету становили лише дещо біль-
ше 1% [9, с. 86-87].

На нашу думку, ідея з пільговим податковим 
механізмом для суб’єктів С(В)ЕЗ була гарною, од-
нак неповністю продуманою. Адже в результаті 
періодичних перевірок діяльності суб’єктів С(В)
ЕЗ було виявлено численні порушення чинного 
податкового законодавства, найпоширенішими 
серед яких були:

1. Нецільове використання імпортованих в 
Україну товарів для потреб підприємства, тобто 
використання їх у виробництві, яке непов’язане 
з реалізацією проекту або подальший продаж та-
ких товарів на митній території України.

2. Ввезення на митну територію України това-
рів та інших предметів, походженням зі спеціаль-
них територій, що не відповідають критеріям по-
вністю вироблених або достатньо перероблених. 
В результаті цього підприємства ухилялися від 
сплати ввізного мита й ПДВ при імпорті матері-
алів (сировини, комплектуючих), що використо-
вуються у виробництві таких товарів.

3. Порушення інвестором умов договору 
(контракту) на реалізацію інвестиційного проек-
ту в частині недотримання умов внесення інвес-
тицій за обсягами та етапами реалізації проекту.

Тому Законом України від 03.06.2005  р. [10] 
було фактично скасовано особливий статус 
С(В)ЕЗ в Україні та відмінено значну частину 
податкових пільг. Провівши статистичний аналіз 
бачимо, що скасування пільг для суб’єктів С(В)
ЕЗ негативно відобразилося на довірі закордон-
них інвесторів до України, як до економічного 
партнера. Відтак, обсяги інвестицій в С(В)ЕЗ різ-
ко зменшилися. Вважаємо, що державна політика 
в прийнятті управлінських рішень повинна бути 
послідовною і стабільною, що неодмінно сприя-
тиме розвитку підприємництва та економічному 

розвитку в цілому. І С(В)ЕЗ могли б стати дієви-
ми інструментами активізації розвитку підпри-
ємництва в Україні.

Пільговий податковий механізм спеціально 
застосовувався до суб’єктів С(В)ЕЗ з метою 
залучення інвесторів на території С(В)ЕЗ, а також 
з метою розвитку економічно відсталих регіонів 
та розбудови сучасної інфраструктури. Відміна 
податкових пільг відштовхнула потенційних 
та частину реальних інвесторів, які вже 
працювали на території С(В)ЕЗ, що спричинило 
недосягнення очікуваних результатів.

В той же час, аналіз досвіду діяльності С(В)
ЕЗ у тих зарубіжних країнах, де податкове зако-
нодавство є достатньо виваженим і стабільним, 
однозначно показує, що діяльність С(В)ЕЗ може 
приносити істотний позитивний ефект для дер-
жави в цілому чи окремих її регіонів.

Так, у 1980 р. в США для вирішення пробле-
ми депресивних територій, де в основному про-
живало негритянське та латиноамериканське на-
селення, було прийнято рішення про створення 
підприємницьких зон [11, с. 30], головним завдан-
ням стала підтримка малого та середнього бізне-
су. Суб’єкти господарювання підприємницьких 
зон США користувалися неподатковими пільга-
ми (послаблення контролю у сфері управління, 
стандартах довкілля тощо) та податковими, що 
стосувалися торгівлі, виробництва та будівни-
цтва [12, с. 55]. Слід звернути особливу увагу на 
факт, що пільговим видом економічної діяль-
ності стало будівництво. Це невипадково, адже 
в підприємницьких зонах створювалося багато 
нових робочих місць і кваліфікований персонал 
переїздив туди працювати. Таким чином, даний 
прийом позитивно сприяв у вирішенні проблем 
депресивних територій.

У 1957 р. в міжнародному аеропорту Шеннон 
в Ірландії була створена перша експортно-орієн-
тована зона. Головною її метою було просування 
експорту промисловості та сприяння працевла-
штування місцевого населення, на той час плану-
валося створити 300 додаткових робочих місць 
[13, р. 70]. Пізніше СЕЗ набули поширення в ба-
гатьох азіатських країнах, зокрема, на Тайвані, 
Філіппінах, Шрі-Ланці, в Таїланді, які започатку-
вали новий підхід до організації діяльності екс-
портно-орієнтованих зон. В цих країнах за раху-
нок спеціальних економічних, адміністративних, 
фінансових і, навіть, політичних заходів створю-
ється сприятливе середовище для залучення вну-
трішніх та зовнішніх інвестицій, розвитку інфра-
структури.
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Також доречно згадати практику створення 
СЕЗ в Китаї, де досвід функціонування СЕЗ є 
успішним. В Китаї керівництвом, щоб залучити 
інвесторів на визначену територію, було органі-
зовано велику будівельну програму, пов’язану з 
необхідністю створення практично на неосво-
єних місцях сучасної інфраструктури (дороги, 
зв’язок, житло, офіси та ін.). При цьому, важли-
во відзначити, що 80% пов’язаних з цим витрат 
несла китайська сторона [14, с.  84], а інвестори 
розгортали свою діяльність практично на всьо-
му створеному. Отже, в Китаї держава спочатку 
понесла витрати по створенні макроекономічної 
інфраструктури та сприятливих умов для потен-
ційних інвесторів СЕЗ, а вже потім, не відразу, 
отримала доходи до бюджету. Окрім цього, СЕЗ, 
відкриті приморські міста, відкриті приморські 
райони зумовили територіальний розподіл на-
селення країни: з більше 1,3 млрд. жителів пере-
важна частина – 90% мешкає на схід від умовної 
лінії Гайє-Тенґонґ, а лише 10% знаходиться на за-
хід від цієї лінії, хоч це займає 57% від всієї тери-
торії країни [15, с.  48]. Тобто, населення більше 

зосереджене в розвинених районах країни, де є 
інфраструктура та робочі місця.

Висновки та перспективи подальших до-
сліджень. На нашу думку, проведене досліджен-
ня підтвердило можливість та необхідність за-
стосування статистичного аналізу для оцінки 
ефективності механізму правового регулювання, 
принаймні у сферах фінансових та податкових 
правовідносин. Вивчення досвіду діяльності ві-
тчизняних С(В)ЕЗ та порівняння його з аналогіч-
ним іноземним досвідом дозволяє із впевненістю 
зазначити, що основними причинами занепаду 
С(В)ЕЗ в Україні стали саме недоліки законодав-
ства, що сприяли вчиненню суб’єктами різнома-
нітних податкових та митних правопорушень, а 
також невиважене та мало прогнозоване вне-
сення змін до законодавчих актів щодо С(В)ЕЗ. 
Тому існує потреба у проведення подальших ста-
тистичних досліджень ефективності інших видів 
спеціальних податкових режимів за метою недо-
пущення повторення гіркого досвіду вітчизня-
них С(В)ЕЗ.
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Summary. The analysis of the effectiveness 
of legal regulation of the activity of special (free) 
economic zones in Ukraine was carried out based on 
statistical analysis in the article. The author concludes 
that the shortcomings of legislation that contributed 

to the actors committing various tax and customs 
offenses, as well as unbalanced and little predicted 
changes to the legislation on special (free) economic 
zones became the reason for their decline in Ukraine.

Keywords: legal statistics, legal regulation mechanism, evaluation of efficiency, special (free) economic zones, special tax regimes.

The effectiveness of the mechanisms of legal reg-
ulation depends on a large number of objective and 
subjective factors, first of all, on the quality of legisla-
tive acts.

The questions about special tax regimes are one 
of the most difficult in Ukrainian science, but domes-
tic science has accumulated a sufficient array of sta-
tistical data, which allows an appropriate assessment 
of the implications of certain special tax regimes, and 
identify their advantages and disadvantages.

The most interesting in this regard is an analy-
sis of the activity of special (free) economic zones in 
Ukraine, because based on statistical analysis of their 
activities we can identify the main elements of the le-
gal regulation mechanism that contributed to their 
development or, on the contrary, led to their decline.

Since 1991, Special (free) economic zones have 
been actively launched in Ukraine. The legal regime 
for the functioning these zones in Ukraine provided 
such privileges: special customs zone regime, exemp-
tion from taxation of profits (full or partial), exemp-
tion from taxation of investments, exemption from 
import duties and VAT , exemption from mandatory 

sale of foreign currency receipts, exemption from 
payment for land and payment of fees to certain bud-
get funds. However, since 2005, law has abolished tax 
exemptions for zones, and the special legal regime 
of economic activity does not exist in our time. At 
the same time, the analysis of the experience of the 
foreign special (free) economic zones shows that the 
activity of these zones can have a significant positive 
effect for the state as whole or certain regions, if the 
tax legislation is balanced and stable

Our research confirmed the possibility of us-
ing statistical analysis to assess the effectiveness of 
the legal regulation mechanism, at least in the areas 
of financial and tax legal relations. The disadvan-
tages of legislation allowed various tax and, as well 
as the unplanned and unpredictable introduction of 
amendments to legislative acts concerning special 
(free) economic zones were the main reasons for the 
decline of special (free) economic zones in Ukraine. 
Therefore, there is a need for further statistical stud-
ies of the effectiveness of other types of special tax 
regimes in order not to repeat the bitter experience of 
Ukrainian special (free) economic zones.
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value. The articles on the financial aspects of philosophy, psychology and education are also accepted. 

For Article Submissions: Please follow these guidelines to ensure that the article is reviewed.
1. The size of an article should be approximately 10-14 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.
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· body of the article according to the Presidium of the Higher Attestation Commission of Ukraine 
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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 
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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 
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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 
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