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УДК 330.322

INFORMATION SUPPORT MECHANISM AS A COMPONENT OF 
ENTERPRISE INVESTMENT ATTRACTIVENESS

Prof. dr.  Asta Vasiliauskaitė
Professor of Department of Banking and Investments, 
Mykolas Romeris University, Lithuania
Iaroslava Levchenko, 
PhD student of Mykolas Romeris University, Lithuania
Lecture of Department of Enterprise Economy, 
Kharkov National Automobile and Highway University
slavalevcenko1984@gmail.com
JEL 210

Анотація.  У цій статті розглядається 
досить нова концепція інвестиційної 
привабливості (ІП). Виявлено прогалини в 
підходах іноземних та українських вчених до цієї 
концепції та методів її оцінки. Для підвищення 
якості управління інвестиційною діяльністю 
компанії пропонується запровадити механізм 
інформаційної підтримки. Такий механізм дозволяє 
керувати ІП та включає в себе вибір показників, 
які дозволяють об’єктивно характеризувати 
рівень привабливості відповідних підприємств. 
Оскільки механізм інформаційної підтримки 
системи управління ІП характеризується 
високим рівнем невизначеності, необхідною 
інформацією, некомплектністю та, відповідно, 
відсутністю якісної діагностики наявних даних, 
система підтримки прийняття рішень (СППР) 
для управління ІП повинна бути достатньо 
багатою на вміст і доступною для прийняття 
рішень особою, яка приймає рішення (ОПР).

Abstract. In this article, a fairly new concept of 
investment attractiveness (IA) is considered. Gaps in 
the approaches of foreign and Ukrainian scientists 
to this concept and methods of its evaluation 
are revealed. In order to improve the quality of 
management of the company’s investment activity, 
it is proposed to introduce an information support 
mechanism. Such mechanism enables managing 
IA with regard to the hierarchical nature of this 
process and involves choosing indicators that make 
it possible to objectively characterize the level of 
attractiveness of corresponding enterprises.Since the 
information support mechanism of the system for 
managing IA is characterized by a high uncertainty 
level, incompleteness of necessary information and, 
consequently, the lack of a quality diagnosing of the 
data available, a Decision Support System (DSS) 
for managing IA must be sufficiently rich in content 
and accessible for Decision Maker (DM), who makes 
decisions on the level of IA.

Ключові слова: інвестиції, інвестиційна привабливість, інвестиційна діяльність, механізм 
інформаційної підтримки, система підтримки прийняття рішень, розробник рішень.

Keywords: investment, investment attractiveness, investment activity, information support mechanism, 
Decision Support System, Decision Maker.

Formulation of the problem. The modern 
economy is characterized by global processes 
indicating its crisis state. This period is considered the 
most favorable for restructuring the activities, which 
is connected with the systemic factors of influence of 
investment activity.

Competitiveness of industry and the whole 
country depends on the competitiveness of 
enterprises. Competitiveness is the base of the 
European Union economy. Fluctuations in economic 
activity forced business to change traditional methods 
of organization and management, and to search for 
new tools, knowledge, resources and competences 

in order to strengthen its position and to ensure the 
competitiveness of the enterprises.

In this regard, scientists pay special attention to 
a fairly new concept - investment attractiveness. The 
aim is to develop the methodological mechanism 
ensuring information system of investment 
attractiveness of the company. To achieve this goal 
have been used in the following general scientific 
and special methods: theoretical synthesis, analysis 
and synthesis - to study the theoretical foundations 
of the system of investment attractiveness; abstract 
logical - for theoretical generalizations and drawing 
conclusions.
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Let’s start scientific work on this problem by 
considering the concept of «investment attractiveness».

Analysis of recent research and publications. L. 
L. Igonina considers that conditions of carrying out 
the investment process in the market economy take 
specific forms, which reflects the peculiarities of the 
interaction of subjects of investing in the system of 
market relations:

- availability of a significant, with a diversified 
by forms of ownership, structure of investment capital 
characterized by a predominance of private investment 
capital compared with the state one;

- availability of an inter-sectoral network of 
financial intermediaries, which facilitate realization of 
investment demand and supply;

- availability of a developed market for objects 
of investment (investee);

- distribution of investment capital between 
objects of investment according to economic criteria 
for evaluating the investment attractiveness [1].

As the effectiveness of the investment process and 
the level of investment object IA are interconnected, 
we believe it is important to determine the essence of 
the definition of “enterprise investment attractiveness” 
and related categories to identify quantitative and 
qualitative indicators to be affected in order to build a 
hierarchical system of managing IA. 

There is no unified approach to defining IA in 
economic literature. The detailed analysis of the 
proposed by scientists structure of the IA concept 
and methods of its evaluation has revealed significant 
differences. Thus, L. S. Valinurova and O. B. Kazakova 
argue that the term of “investment attractiveness” 
is used without contextual and categorical content 
equating it with the investment risk, investment 
potential or financial flow. Therefore, the authors 
propose to define IA as “a set of various objective 
signs, properties, means, capabilities of the economic 
system determining the potential solvent demand for 
investments”. [2] At the same time, scientists consider 
the concepts of IA, investment activity and investment 
risk to be related ones. 

Investment activity is a ratio of the current 
investment volume to the previous one; it can be 
regarded as an auxiliary element in the course of 
studying problems of investment character without 
analysis and evaluation of their properties and without 
regard to their impact on other components of the 
investment process, as well as the result of interaction 
of investment supply and demand. Thus, IA is a 
“general characteristic of strengths and weaknesses 
of the investee from the standpoint of the investor 
according to the criteria formed by him” [2].

A similar view is held by M. I. Leshchenko, V. 
O. Demin, I. I. Maruschak, which define IA as an 
integral feature, combining:

-  investment capacity — the volume of 
investments required to meet the demand, which is 
determined by availability of products with specific 
consumption characteristics and capital investments 
required for its production;

- investment favorability — a degree of the 
enterprise ability of a targeted using of investments 
and ability of the best possible using of their own 
resources and capabilities;

- investment security — the indicator 
determined by the availability and functioning for a 
long time of legal documents regulating the terms of 
the enterprise and investor activity [3].

S. Yu. Nikonov believes that IA is “an integral 
characteristic of an individual enterprise, sector, 
region, state in terms of the development prospects, 
profitability of investments and level of investment 
risk”. And, according to the scientists, the relevant 
concept is the investment potential — “a quantitative 
characteristic considering basic macroeconomic 
indicators, territory saturation by factors of 
production, level of the population income and its 
consumer demand” [4]. 

A. S. Malovichko has a different view of the 
definition of IA. According to the scientist, IA is “a 
degree of a potential investor’s ability to invest in the 
enterprise at certain characteristics of its economic 
activity corresponding to a pre-defined correlation of 
riskiness and profitability of the investment” [5]. I. O. 
Blank has a similar view and defines IA, as “a general 
characteristics of advantages and disadvantages of 
investing in individual spheres and objects from the 
standpoint of an individual investor” [6].

E. I. Krylov considers IA an independent 
economic category, which is characterized by 
stability of the enterprise financial status, return 
on capital, share prices and level of dividends, and 
is formed due to competitiveness of products and 
client orientation of the enterprise. According to the 
scientists, the level of innovation activities within the 
strategic development is important for enhancing the 
enterprise IA [7].

In opinion of F. M. - G. Topsakhalova, R. R. 
Lepshokova, D. A. Khojtchujev, IA should be 
considered in its narrow and broad meaning.  On 
the one hand, IA is an integral result of reflecting 
the dynamics, current and projected state of the 
entity, and on the other hand, it is a system of socio-
economic, political, financial and administrative 
relations, which arise in regard to expediency of 
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investing into a particular economic entity. That is, 
this is an economic category, which is characterized 
by the efficient use of resources, capacity for self-
development based on increasing the return on 
capital, technical and economic level of production, 
quality and competitiveness of products. Also, the 
scientists believe that IA defines a set of different 
factors, which list and impact may differ and vary 
depending on the composition of investors as well 
as industrial and technical features of the invested 
production, quality of its economic development 
both in the past, at present and in the future [8].

O. V. Bandurin and B. A. Tchub, S. I. Basalay 
and L. I. Khoruzhyj use the term of “investment 
attractiveness” to determine the reliability of 
borrowers by grouping them on the basis of indicators 
of formal and informal evaluation of their activity [9, 
10]. The analysis of the proposed interpretations of 
IA allows revealing such unresolved questions:

- the lack of characteristics of IA as a structure-
forming component of the system of managing 
IA (a complex of institutional, organizational, 
informational criteria for the evaluation of individual 
enterprises);

- IA is not considered as an active component 
of the process of “purchase and sale”: the higher the 
market value of the investment object, the higher the 
level of IA;

-  the lack of IA description from the position 
of the systemic and purposeful approach: the level of 
enterprise IA is informationally significant for both 
the investors and investee, therefore, to determine 
this level there should exist a corresponding database 
and an exhaustive list of factors influencing the level 
of the enterprise IA.

The most popular modern definition of investment 
attractiveness was proposed by The Gdańsk Institute 
for Market Economics (iBNGR). According to the 
authors, investment attractiveness is understood 
as a set of incentives for investment which offering 
wide-ranging benefits that may be obtained when 
conducting business activities in certain areas. They 
result from the specific features of the area where a 
given economic activity is being developed. These 
benefits are defined as location factors too. This is 
a category which has an essential impact on the 
decision making process related to business activity 
locations. From this perspective, the region which 
is attractive for investors is the one that makes the 
best location for foreign direct investments. Hence, it 
may be concluded that investment attractiveness has 
a real character and is reflected in investors’ decisions 
about transferring their capital. 

According to H. Godlewska-Majkowska, when 
identifying a set of possible locations for investments, 
it is vital to examine the potential investment 
attractiveness of an enterprise and a region. A 
report entitled “Reinventing European Growth. 
Ernst&Young’s 2009 European Attractiveness 
Survey”, in turn, defines the perceived investment 
attractiveness as a combination of an image of a given 
area and investors’ confidence [11]. 

L. Kupiec when analysing the term “attractiveness”, 
claims that it means possessing such attributes 
which appeal, attract and arouse interest due to their 
uniqueness and exceptionality. Attractiveness is thus 
a passive notion, but it can be turned into an active one 
when we start using it to stimulate the environment. 
It is a factor that can attract and encourage various 
business activities. It enables different forms of 
cooperation and implementation of all innovations. 
The author compares attractiveness with a notion of 
competitiveness, which involves rivalry, competition 
and winning or even fighting against an economic 
entity that operates in a similar area of business. 
Competitiveness, unlike attractiveness, is active and 
sometimes resembles a fight. It is, therefore, possible 
to state that we can compete on our attractiveness 
[12].

A. Nizielska considers IA means having good 
conditions for establishing business activity in a 
certain area [13].

According to the report of the annual research 
project  carried out by the team of GIME in 
cooperation with the Konrad Adenauer Foundation 
investment attractiveness is Multidimensional matter, 
consisting of many factors and indicators [14].

Zakirova E. defines investment attractiveness as 
an independent economic category, a set of external 
and internal factors, as well as qualitative and 
quantitative indicators of the investment potential 
of any level of the economic system - state, regional, 
sectoral, and the level of economic entities [15].

Solving unresolved parts of the common 
problem. In addition, the presented definitions 
are mutually complementary, so we propose to 
consider IA as an economic category characterized 
by a combination of the specified by the investor 
qualitative and quantitative indicators, the relation of 
which influence the final result of investing, which is 
conditioned by a certain level of profit associated with 
implementation by the enterprise of its investment 
activity.

As Canadian Ambassador to Ukraine Roman 
Vashchuk said, Canadian investors express a great 
interest in the arrival or expansion of activities in 
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Ukraine. At the same time they are also interested in 
certain guarantees of investment protection.

And as the effectiveness of managing IA is largely 
dependent on its information support, as in the 
process of making management decisions the quality 
of information influences the investment figures, 
which form the level of the enterprise performance 
and its rate of growth there is a need to develop such 
mechanism.

Presentation of the main research material. 
Information support of investment activity is a 
“process of continuous purposeful selection of 
appropriate informative parameters required for 
carrying out analysis, planning and preparing 
operational management decisions on all aspects of 
the enterprise investment activity” [16].

The system for information support of managing 
investment activity is defined by sectoral features 
of the enterprise, its organizational and legal form 
and scope of diversification of investment activity. 
Specific indicators of the information support system 
for managing investment activity of enterprises 
are formed using external and internal sources of 
information. Indicators that are formed from external 
sources are divided into indicators that:

- determine the pace of the sector development;
- reflect the situation of the investment and 

stock markets;
- describe the condition of the market for 

monetary instruments of investment;
- reflect the activities of contractors and 

competitors.
Indicators of the information support system for 

managing enterprise investment activity associated 
with internal sources are divided into:

- indicators determining the level of enterprise 
economic activity;

- indicators characterizing the level of 
enterprise financial stability;

- normative and planned indicators of the 
enterprise.

Using such indicators allows creating a 
purposeful system of information support for 
managing enterprise investment activity oriented 
both to strategic investment decisions and effective 
management of enterprise investment activity [16].

On the other hand, an important component 
of any management system is a system of planning, 
control and information support. The source of 
information within the information support system 
is the accounting system. In order to build an 
effective information support system, it is necessary 
to determine the need for information, collect and 

prepare it with the help of the accounting system and 
provide this information as intended by means of the 
reporting system [17].

In this regard, management of IA is a functional 
subsystem of control over the flow of investments 
both on the part of the investor and on the part of 
the recipient of the investment resources. In fact, 
the investment flow intensity depends on local 
investment attractiveness of the investee, region or 
sector and investment attractiveness of the country 
in whole.

Depending on the intensity of the investment flow 
there created an information network, the elements 
of which correspond to indicators characterizing 
the investment activity. The maximum flow in the 
network corresponds to the maximum investment 
flow. Therefore, with the purpose of managing the 
level of IA it is sufficient to control the information 
flowsб which accompany the investment flows. 

To predict the flow of information it is important 
to simulate the development of investment flows 
corresponding to the stable part of the investment 
network. Conducting such computing experiments 
will allow finding the best solutions for both the 
investor and recipient of investments. 

Thus, management of IA is impossible without an 
appropriate Decision Support System (DSS) to ensure 
supplying investment resources (by the investor) or 
their use (by the investee). For this reason the author 
proposes a mechanism for information support of 
the system for managing IA (Fig. 1).

Assuming that the main elements of DSS are 
known [18], we emphasize features of implementing 
the information support mechanism of the system 
for managing IA. 

Firstly, the database must ensure the availability 
of all factors influencing the level of IA (at the level of 
the state, sector, enterprise), their diagnosing, open 
access to all accompanying information both of the 
investor and investee. It should be noted that the 
current system of collection and dissemination of 
statistical information does not satisfy the demand 
for it even partially. The situation is worsened by 
incompleteness, inaccuracy, unreliability, ambiguity 
of statistical data and the cumbersome bureaucratic 
apparatus, which does not allow obtaining necessary 
information for the analysis in proper time. 
Furthermore, the database must provide a whole 
complex of marketing and advertising/promotional 
activities, be a base for the mass media and for 
carrying out special activities (e.g., changing the 
perception dominant [19], psychological climate 
[20], etc.).
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Figure 1. The information support mechanism of the system for managing IA

Secondly, the initial knowledge base has a quite 
specific character, since it must ensure making a 
decision on optimization of IA on the basis of the 
existing database and for this purpose to produce a set 
of Pareto-optimal solutions [18]. Pareto-optimality 
corresponds to multi-criteria evaluation of IA.

The system for managing IA is characterized by a 
hierarchical nature of goals, criteria, factors and points 
of management, as well as a set of models providing 
for a specific diagnosis, analysis and possibility 
of determining the level of IA and, consequently, 
developing methodological recommendations on 
increasing MTE IA based on incomplete, inaccurate, 
unreliable, ambiguous information. Therefore, a 
fuzzy base of initial knowledge of the production 
type with fuzzy conclusions is the most adapted one. 
The hierarchy of this base to some extent follows the 
hierarchy of the information support mechanism of 
the system for managing IA.

Determination of the level of IA and, 
consequently, the development of methodological 
recommendations on increasing IA and building 
an appropriate DSS requires the involvement of a 
wide range of models and methods borrowed from 
different fields of knowledge. DSS for managing IA is 
an intelligent system for processing data, the hierarchy 
of indicators, factors influencing them and goals.

Due to the fact that the formation of global goals 
can be impossible, DSS for managing MTE IA has to 
deal with multi-purpose, multi-criteria hierarchical 
models, i.e., it must be able to evaluate the goals, 
indicators, factors influencing them and their integral 
estimates for different levels of the hierarchy of IA. 
Such hierarchical systems are complemented by 
additional information in the form of knowledge, 
professional experience and expert assessments of 
highly qualified investment professionals. 

The information support mechanism of the 
system for managing IA was improved by using the 
method of introducing DSS. Unlike the existing 
mechanisms, the mechanism proposed by author 
consists of:

- the base of initial data;
- diagnosing the base of initial data;
- knowledge bases;
- multi-criteria evaluation of the level of 

investment attractiveness.
Such mechanism enables managing IA with 

regard to the hierarchical nature of this process and 
involves choosing indicators that make it possible to 
objectively characterize the level of attractiveness of 
corresponding enterprises.

Conclusions. Thus, the information support 
mechanism of the system for managing IA 
is characterized by a high uncertainty level, 
incompleteness of necessary information and, 
consequently, the lack of a quality diagnosing of the 
data available. However, regardless of conditions 
of uncertainty, DSS for managing IA must produce 
coordinated management decisions aimed at 
optimizing the level of IA. The multi-criteria choice 
of optimal management decisions, subjectivity of 
purposeful choice and inconsistent goals lead to 
making organizational management decisions related 
to inefficient use of resources, which complicates 
achieving the defined goals. Elimination of 
consequences of such decisions can require spending 
considerable resources.

DSS for managing IA must be sufficiently rich in 
content and accessible for DM, who makes decisions 
on the level of IA. Interest in obtaining investments 
contributes to filling the database with objects, which 
allows comparing, analyzing and simulating possible 
strategies of development.
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Анотація.  Стаття присвячена дослідженню 
розвитку цифрової економіки та її впливу 
на національну та міжнародну економіки. 
Розкрито фактичний та потенційний 
вплив впровадження цифрових технологій на 
працюючих та споживачів. Проаналізовано рівень 
цифровізаціїУкраїни та  країн Європейського 
Союзу, виділено ТОП-10 країн ЄС з найвищим 
рівнем технологічного розвитку. Визначено 
шляхи подолання «цифрового розриву» для 
України. 

Аннотация. Статья посвящена исследованию 
развития цифровой экономики и ее влияния на 
национальную и международную экономики. 
Раскрыто фактическое и потенциальное 
влияние цифровых технологий на работающих 
и потребителей. Проанализирован уровень 
цифровизации Украины и стран Европейского 
Союза, выделены ТОП-10 стран ЕС с самым 
высоким уровнем технологического развития. 
Определены пути преодоления «цифрового 
разрыва» для Украины.

Ключові слова: цифрова економіка, інформаційно-комунікаційні технології, цифрова адженда, 
міжнародна економіка, інституційні зміни.

Ключевые слова: цифровая экономика, информационно-коммуникационные технологии, цифровая 
адженда, международная экономика, институциональные изменения.

Постановка проблеми. Постіндустріальна 
епоха характеризується розвитком електронного 
середовища та переходом до інформаційної 
цивілізації. 

У зв’язку з цим розвинуті країни світу значну 
увагу приділяють розвитку цифрової економіки. 
Базовим орієнтиром для країн ЄС при побудові 
цифрової економіки є Цифровий порядок  
(2010), який визначив заходи по досягненню 
конкретних цілей  до 2020 року. Важливою 
складовою Цифрового порядку ЄС є створення 
Єдиного цифрового ринку (Digital Single Market).

Основна проблема розвитку цифрової 
економіки в Україні – це  відсутність системної 
державної політики у цій сфері. Україна - єдина 
в Європі країна без власного «цифрового» 
бачення. Практично всі країни ЄС вже 
затвердили і впроваджують власні «цифрові 
адженди» або «цифрові стратегії», Україна ж 
має тільки проект «Цифрової адженди України 
– 2020», де передбачено  стратегічне завдання 

− усунути технологічний розрив між Україною 
та розвинутими країнами. Зауважимо, що 
Україна  лише за деякими напрямами відповідає 
середньому значенню країн Східного партнерства, 
тоді як цифровізація країни сприятиме  
зростанню економіки та її трансформації з 
сировинної у цифрову, викоріненню корупції 
завдяки прозорості роботи електронних систем, 
а також інтеграції України у Єдиний цифровий 
ринок ЄС. 

Аналіз останніх досліджень та публікацій. 
Проблемі розвитку  цифрової економіки та 
трансформаційним процесам, що відбуваються в 
суспільстві під впливом цифровівізації,  значну 
увагу приділяли    вітчизняні та зарубіжні вчені, 
зокрема: В. Апалькова, С. Веретюк, П. Друкер, 
С. Коляденко, І. Карчева, Б. Кінг, Р. Ліпсі, Л. 
Лямін, І. Малик, В. Пілінський, Ю. Пивоваров,  К. 
Скінер,                   Е. Тоффлер, В. Фіщук, К. Шваб та 
ін. Незважаючи на численні наукові дослідження 
щодо розвитку інформаційно-комунікаційних 
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технологій та цифрової економіки,  разом з 
тим в умовах, коли цифрові технології стають 
все більш досконалими та інтегрованими, 
викликаючи трансформацію суспільства та 
глобальної економіки, залишаються недостатньо 
дослідженими питання впливу цифрових 
технологій на розвиток національної та 
глобальної економіки.

Мета статті – розкрити сутність та 
особливості формування цифрової економіки 
в контексті її впливу на ефективність, 
конкурентоспроможність та  розвиток 
національної та міжнародної економіки.

Обгрунтування отриманих наукових 
результатів. В умовах третьої хвилі глобалізації 
важливу роль в розвитку країн відіграє цифрова 
економіка, найголовнішим фактором якої є 
інформація та знання, а також шляхи доступу 
до них. Цифрова економіка — це не окрема 
галузь, а віртуальне середовище, яке доповнює 
нашу реальність. Все частіше цифрова економіка 
переплітається з традиційною економікою, 
роблячи чітке розмежування все складнішим.  
Основними продуктами цифрової економіки є ті 
ж самі товари і послуги традиційної економіки, 
що надаються за допомогою комп’ютерного 
обладнання і цифрових систем на кшталт 
глобальної мережі Інтернет. Це має свої переваги, 
головною з яких є підвищення доступності 
звичайних користувачів  до певних ринків 
(товарних чи послуг), а не лише великих компаній, 
зниження трансакційних витрат, підвищення 
ефективності і конкурентоспроможності [1].  

Водночас слід зазначити, що серед науковців і 
практиків не існує єдиного підходу до визначення 
поняття цифрової економіки. У класичному 
розумінні «цифрова економіка» – це діяльність, 
в якій ключовими факторами (засобами) 
виробництва є цифрові дані та їх використання, 
що дозволяє суттєво збільшити ефективність 
/ продуктивність у різних видах економічної 
діяльності. Також  «цифровою економікою» 
називають економіку, котра застосовує цифрові 
технології та сервіси [2].  Часто вживають терміни 
«економіка даних», «інтернет-економіка», «нова 
економіка», або «веб-економіка». 

 Натомість, С. Коляденко розглядає 
цифрову економіку як таку, що базується на 
виробництві електронних товарів і сервісів 
високотехнологічними бізнес-структурами 
і дистрибуції цієї продукції за допомогою 
електронної комерції. Тобто під цифровою 
економікою автор розуміє  виробництво, 

продажі і постачання продуктів через 
комп’ютерні мережі [3, с.106-107].  С. Веретюк 
розглядає цифрову економіку з врахуванням її 
потенційних можливостей − як ще нереалізовану 
трансформацію всіх сфер економіки завдяки 
перенесенню всіх інформаційних ресурсів та 
знань на комп’ютерну платформу [4, с. 51].

Департамент комунікацій та цифрової 
економіки Австралії визначає цифрову економіку 
як глобальну мережу економічних та соціальних 
заходів, реалізованих через такі платформи, як 
Інтернет, а також мобільні та сенсорні мережі [5]. 

Узагальнюючи існуючі визначення цифрової 
економіки, слід зазначити, що у більшості 
визначень прелює компонентний підхід при 
розгляді економічної сутності цифрової 
економіки. Так, Міжнародна організація OECD 
(Organisation for Economic Co-operation and 
Development) та, вчений Томас Мезенбург 
виділяють три основні  компоненти цифрової 
економіки [6] :

- підтримуюча інфраструктура  (апаратне та 
програмне забезпечення, телекомунікації, мережі 
та ін.);

- електронний бізнес або e-business бізнес 
(ведення господарської діяльності та будь-
яких інших бізнес-процесів через комп’ютерні 
мережі); 

- електронна комерція або e-commerce 
(дистрибуція товарів через Інтернет).

Отже,  цифрова економіка – це  інноваційна  
динамічна економіка, що базується на активному 
впровадженні інновацій та інформаційно-
комунікаційних технологій в усі види економічної 
діяльності та сфери життєдіяльності суспільства, 
що дозволяє підвищити ефективність та 
конкурентоспроможність окремих компаній, 
економіки  та   рівень життя населення. Цифрова 
економіка виступає  основою  Четвертої 
промислової революції [7] та третьої  хвилі 
глобалізації.

Характерною особливістю цифрової 
економіки – це її зв’язок з економікою на вимогу  
(on-demand economy), яка передбачає не продаж 
товарів і послуг, а отримання доступу до них 
саме в той момент, коли це потрібно. Отримання 
замовлень відбувається онлайн, а їх виконання 
- офлайн. Переваги економіки на вимогу це: 
висока швидкість отримання необхідної послуги 
або товару; зниження їх вартості для кінцевого 
користувача завдяки зниженню кількості 
посередників; спрощення виходу постачальників 
товарів і послуг на користувачів.
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Вважається, що технологічні зміни мають 
значний вплив на економічний розвиток країни. 
За даними Світового банку цифрові дивіденди 
(або результати від цифрових трансформацій) 
- це динамічне зростання економіки, бізнес-
діяльності, а отже і податкові надходження, 
притік нових інвестицій тощо.

Водночас впровадження цифрових 
технологій супроводжується і певними  
викликами, які мусить подолати суспільство і 
держава для успішного впровадження цифрової 
економіки в життя: короткострокове зниження 
продуктивності праці від впровадження 
нових технологій; скорочення чисельності 
працюючих, зокрема високооплачуваних та 
низькваліфікованих працівників та зростання 
технологічного безробіття;  тимчасове зростання 
нерівномірності в розподілі доходів на період 
підвищення кваліфікації працюючих до 
потрібного рівня кваліфікації; значні зміни в 
регіональній структурі розміщення продуктивних 
сил, необхідній освіті і кваліфікаціях персоналу, 
інфраструктурі; трансформація норм і правил 
(посилення захисту прав інтелектуальної 
власності, вдосконалення антимонопольного 
законодавства і т. д.), способу життя [8].

Для успішного формування цифрової 
економіки потрібні ефективно функціонуючі три 
компоненти [10]: 

нормативно-правова база, яка б сприяла 
конкуренції і виходу на ринок підприємствам, 
дозволяла фірмам повною мірою використовувати 
цифрові технології для конкуренції та інновацій; 

навички, необхідні працівникам, бізнесменам, 
державним службовцям, для використання 
можливостей цифрових технологій; 

ефективні і підзвітні інститути, що 
використовують інтернет для розширення прав і 
можливостей  громадян. 

А такі чинники сприяння цифровому 
розвитку, як цифрові фінансові послуги, 
цифрова ідентифікація, соціальні мережі і 
відкриті дані, використання технології блокчейн 
[9] поширюють вигоди на всю економіку і на все 
суспільство.

У таблиці 1 наведені результати дослідження 
Світового банку [10] щодо фактичного та 
потенційного впливу цифрових технологій на 
малозабезпечених та забезпечених працюючих 
та споживачів за такими напрямами: створення 
робочих місць,  підвищення продуктивності праці, 

переваги для споживачів. Малозабезпеченими 
вважаються   найбідніші 20% населення, виходячи 
з розподілу матеріальних благ.

Щодо фактичного впливу цифрових 
технологій в частині створення нових робочих 
місць, то для малозабезпечених верств населення 
та працюючих, як такий, вплив на сьогодні 
практично відсутній.  В той же час має місце 
середній вплив для забезпечених працюючих у 
секторах, що використовують ІКТ.

Натомість має місце помітний фактичний 
вплив цифрових технологій на підвищення 
продуктивності праці робітників як 
малозабезпечених, так і забезпечених,  зокрема 
щодо  з’єднання людей з робочими місцями і 
ринками (для малозабезпечених – середній, для 
забезпечених – високий). Водночас цифрові 
технологій для малозабезпечених верств 
населення мають низький вплив на збільшення 
віддачі людської праці, а для забезпечених – 
середній вплив. 

Подібна ситуація склалася і для споживачів 
цифрових послуг. На сьогодні збільшення 
додаткових переваг для споживачів має середній 
вплив для малозабезпеченого населення і 
високий вплив для забезпеченого населення. 

Отже, проведений аналіз щодо фактичного 
впливу цифрових технологій на малозабезпечені 
та забезпечені верстви населення та працюючих 
засвідчив, що на сьогодні більші переваги від 
використання цифрових технологій мають 
забезпечені працюючі та споживачі. 

Щодо потенційного впливу цифрових 
технологій в майбутньому, то не тільки 
забезпечені, але й малозабезпечені працюючі та 
споживачі матимуть значні переваги, зокрема 
в частині  підвищення продуктивності праці та 
переваг для споживачів. 

Втім, в умовах  розвитку цифрової економіки  
актуальною залишається проблема забезпечення  
цифрових дивідендів для каждого громадянина 
з врахуванням того, що цифрові технології 
змінюють бізнес-моделі, характер праці та 
способи надання послуг.  Наглядним прикладом 
є надання послуг фірмою Uber, яка використовує 
автомобілі, смартфони, хмарні обчислення, 
інфраструктуру інших компаній та клієнтів, 
вилучає неефективних посередників  і в результаті 
має проривну бізнес-модель, яка значно скорочує 
витрати та забезпечує ефективність. 
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Таблиця 1 
Переваги цифрових технологій для працюючих і споживачів:

оціночна карта
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* Складено за даними джерела [10]
ІКТ – інформаційно-крмунікативні технології 
Н – низький; С – середній; В – високий

Зауважимо, що на сьогодні як для національної, 
так і глобальної економіки, актуальною є 
проблема забезпечення ефективності цифрових 
технологій та посилення їх позитивного впливу на 
економічне зростання та соціально-економічний 
розвиток країн. У зв’язку з цим більшість вчених 
і практиків вважають приорітетним завданням в 
глобальному масштабі  підвищення доступності 
до Інтернету, в т.ч. і цінової. На сьогодні у світі 
на кожного користувача високошвидкісного 
широкосмугового з’єднання приходиться 
п’ять чоловік, у яких такого з’єднання немає. У 
світовому масштабі майже 4 мільярди населення 
взагалі не мають доступу до Інтернету. Близько 
2 мільярдів людей не користуються мобільними 
телефонами, а майже півмільярда населення 
живе в районах, які не забезпечені мобільним 
зв’язком [10]. 

Що ж до України, то за даними американського 
веб-сайту Speedtest.net, який використовують 
для аналізу пропускної швидкості Інтернету, 
Україна має досить розвинутий швидкий 
широкосмуговий інтернет, але мобільний 
інтернет у неї повільний. У всіх сусідніх країнах 
мобільний інтернет кращий, ніж в Україні. У 
трійку лідерів серед країн світу з найшвидшим 
Інтернетом увійшли Сінгапур, Південна Корея і 
Гонконг. Україна займає 39-ю позицію зі 133 країн 

за швидкістю широкосмугового Інтернету (Fixed 
Broadband). Поряд з нами у рейтингу — Ірландія 
(37), Польща (38), Росія (40), Естонія (41). У 
рейтингу мобільного Інтернету Україна лише 
на 109 місці зі 122-х. Україну випередили такі 
сусідні країни: Молдова на 43 місці, Польща – 49, 
Білорусь – 69 і Росія – 72.

У зв’язку з цим приорітетним завданням є 
забезпечення для кожної людини як в Україні, 
так і світі доступу до  Інтернету. Зауважимо, що 
це є одним з цільових показників Цілей сталого 
розвитку, (англ. Sustainable Development Goals 
(SDGs)), відомі як «Перетворення нашого світу: 
Порядок денний в галузі сталого розвитку 
на період до 2030 року» (англ. Transforming 
our world: the 2030 Agenda for Sustainable 
Development), затверджені на Саміті ООН 
зі сталого розвитку 25 вересня 2015 р. Цілі 
сталого розвитку (SDGs),  включають 17 
глобальних цілей  і 169 відповідних завдань. 
Зокрема, в рамках SDGs передбачена ціль 9 
«Створення міцної інфраструктури, сприян-
ня забезпеченню всеосяжної і стійкою 
індустріалізації та впровадження інновацій», 
досягнення якої можливо  шляхом поєднання  
ринкової конкуренції з державно-приватним 
партнерством  і ефективним регулюванням 
функціонування Інтернету та електрозв’язку.
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Зауважимо, що зазначений документ ООН 
передбачає, що кожна країна має розробити 
механізми досягнення визначених 17 глобальних 
цілей.

Сектор інформаційно-комунікаційних техно-
логій (ІКТ) є важливим фактором розвитку 
цифрової економіки та суспільства. Вчені 
вважають, що інформаційні технології здатні 
забезпечечити від ¼  до 1/3  загального обсягу 
економічного зростання [11,  c. 69]. Натомість за 
даними Світового банку частка ІКТ  у ВВП в країнах 
членах ОЕСР складає біля 6% і значно менше в 
країнах, що розвиваються. У Сполучених Штатах 
Америки, де діють 8 з 14 найбільших у світі за 
розмірами доходу високотехнологічних компаній, 
внесок сектора ІКТ у ВВП становить близько 7 
відсотків. Відповідний показник становить 12 
відсотків для Ірландії - країни, де немає власної 
Кремнієвої долини, але яка є привабливою для 
багатьох зарубіжних компаній завдяки своєму 
конкурентному діловому середовищі і вигідними 
ставками оподаткування [10, с. 12].

Зауважимо, що розвинуті країни приділяють 
значну увагу розвитку цифрової економіки. 
Європейська комісія виділяє п’ять вимірів 
програми цифрового підприємництва: а) 
цифрові знання та ринок ІКТ; б) цифрове бізнес-

середовище; в) доступ до фінансів для бізнесу; 
г) цифрові навички працюючих та електронне 
лідерство; д) створення підтримуючої 
підприємницької культури.. 

Для оцінки рівня технологічного 
розвитку в країнах Європейського Союзу та 
ступеня запровадження інноваційних техно-
логій у суспільстві та, зокрема, в економіці 
використовують Індекс DESI (The Digital 
Economy and Society Index) [12]. Індекс 
розраховується від 0 до 1. Оцінюються обсяги 
людського капіталу, інтеграція цифрових 
технологій, цифрові громадські послуги, якість 
засобів зв’язку та використання Інтернету. У 
2017 році країни ЄС отримали найвищі оцінки за 
такими складовими індексу DESI: зв’язок (0,63), 
людський капітал (0,55) та поширення цифрових 
громадських послуг (0,55).  Втім, потребує 
покращення інтеграція  цифрових технологій у 
підприємницьку діяльність (0,37), використання 
інтернету (0,48).

Відповідно до значення індексу DESI, у 2017 
році лідерами з розвитку цифрових технологій 
серед країн Європейського Союзу є Данія, 
Фінляндія, Швеція, Нідерланди, Люксембург, 
Бельгія, Великобританія, Ірландія, Естонія, 
Австрія  (рис. 1, табл. 2).
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Рис. 1.  Індекс DESI для ЄС та 10 країн-лідерів з розвитку цифрової економіки
Джерело: розроблено авторами за даними джерела [12 ].

Зауважимо, що для ТОП-10 країн-лідерів 
ЄС з розвитку цифрової економіки загальний 
індекс DESI та його складові приймають значно 
вищі значення, ніж в середньому для Євросоюзу. 
Крім того, до ТОП-10-країн лідерів ввійшли 
в основному невеликі країни ЄС. До цього 
кластеру не ввійшли такі країни як Німеччина, 

Франція, Італія, Іспанія та ін. Це ще раз свідчить 
про особливість нової хвилі глобалізації та 
Четвертої промислової революції: малі та середні 
підприємства та  малі країни можуть бути 
успішними і конкурентоспроможними, якщо 
активно впроваджують цифрові технології та 
розвивають цифрову економіку.  
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Завдяки розвитку цифрової економіки малий 
та середній бізнес (МСБ) отримав недоступну 
раніше можливість стати глобальним. Саме це й 
визначає особливість третьої хвилі глобалізації, 
її інклюзивність. Зокрема,  засновник компанії 

Alibaba Джек Ма сформулював на  Всесвітньому 
економічному форумі у Давосі (2017 р.):  
концепцію – «30–30–30»: протягом наступних 30 
років світ змінюватимуть ті, кому сьогодні 30, та 
компанії, в яких працює 30 співробітників [13]. 

Таблиця 2
10 країн ЄС з найбільш розвинутими цифровими економіками

 
 

DESI      
 1 0,71 4 0,76 5 0,69 1 0,72 1 0,62 4 0,74 

 2 0,68 12 0,64 1 0,76 5 0,62 3 0,56 2 0,82 
 3 0,67 5 0,76 4 0,69 2 0,71 4 0,54 8 0,65 

 4 0,67 1 0,82 6 0,65 4 0,62 6 0,48 3 0,77 
 5 0,61 2 0,79 2 0,73 3 0,64 22 0,3 19 0,49 

 6 0,61 3 0,78 11 0,57 11 0,52 5 0,52 13 0,57 

 7 0,6 6 0,74 3 0,71 7 0,59 15 0,37 18 0,5 
 8 0,59 11 0,65 12 0,56 16 0,48 2 0,56 7 0,67 

 9 0,58 17 0,62 10 0,58 6 0,6 20 0,32 1 0,84 
 10 0,57 15 0,63 7 0,62 20 0,44 14 0,39 5 0,73 

  0,63   0,72   0,66   0,59   0,45   0,67 
   0,52   0,63   0,55   0,48   0,37   0,55 

Джерело: розроблено авторами за даними джерела [12].

Зауважимо, що при визначенні індексу DESI 
важливою складовою є наявність цифрових 
навичок у населення та у випускників навчальних 
закладів, зокрема навичків STEM (Science (Наука), 
Technology (Технології), Engineering (Інженерія) 
та Mathematics (Математика)). Зокрема для 
Великобританії, ця проблема э актуальною, для 
якої третина громадян не має базових цифрових 
навичок, а випускники шкіл навичок STEM [12].

В  умовах цифрової економіки людський 
капітал та інформаційні  технології відіграють 
вирішальну роль в забезпечені сталого 
розвитку економіки. У зв’язку з цим підготовка 
висококваліфікованих фахівців з врахуванням 
потреб ринку та сучасних тенденцій розвитку 
цифрових технологій, ефективне впровадження 
яких супроводжується прискоренням економіч-
ного зростання, збільшенням кількості робочих 
місць, підвищенням якості послуг, набуває 
особливого значення.  Щоб максимально 
використати потенціал цифрових технологій 
потрібні нові фахівці, що володіють сучасними 
знаннями, цифровими навиками, ¬здатні до 
самонавчання, вирішення складних завдань 
в постійно змінюваному середовищі [14, 
c. 320- 322]. 

Слід звернути увагу, що усі перші позиції 
за складовими рейтингу DESI займають країни 
з ТОП-10 країн-лідерів ЄС. Зокрема, Данія має 
найвищий рейтинг серед країн ЄС за такими 
складовими, як використання Інтернету та 
інтеграція цифрових технологій;  Фінляндія – за 
компонентою «Людський капітал»; Нідерланди 
– «Зв’язок»; Естонія – «Цифрові громадські 
послуги». 

Зрозуміло, що Україна не є членом ЄС і для неї 
офіційно не визначається індекс DESI. Для України 
також не визначається рейтинг Digital Evolution 
Index 2017 [15]. Одна з причин відсутність 
відповідної інформації, звітності.  Науковцями і 
практиками неодноразово порушувалося питання 
про вдосконалення інформаційного забезпечення, 
статистичної звітності з врахуванням змін, 
що відбуваються в умовах інформаційного 
суспільства. Відсутність на сьогодні такої 
звітності не тільки не дозволяє оцінити рівень 
цифровізації та інноваційного розвитку, але й 
ускладнює контроль ризиків за цими операціями 
та об’єктивну оцінку можливості стабільного 
розвитку та конкуренто-спроможності [16].

Слід звернути увагу на відмінність методик 
оцінки рівня цифровізації за індексом DESI та 
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Digital Evolution Index. Якщо при визначенні 
індексу DESI використовується 28 показників, 
розбитих на 5 компонент, то при визначенні 
рейтинг Digital Evolution Index  оцінюється кожна 
держава за 170 унікальними показниками, які 
описують 4 основних фактори, що визначають 
темпи дигіталізації ─ переведення інформації в 
цифрову форму, а саме:

- рівень пропозиції – наявність доступу до 
Інтернету та ступінь розвитку інфраструктури;

- попит споживачів на цифрові технології;
- інституційне середовище – політика 

держави, законодавство, ресурси;
- інноваційний клімат – інвестиції в  R&D 

(Research and Development) і в digital-стартапи.
Відповідно до рейтингу Digital Evolution Index 

2017 [15] визначені ТОП-10 країн з найбільш 
розвинутою цифровою економікою: Норвегія, 
Швеція, Швейцарія, Данія, Фінляндія, Сінгапур, 
Південна Корея, Великобританія, Гонконг, США. 

Зауважимо, що в ТОП-10 країн з найбільш 
розвинутою цифровою економікою, ввійшли 
4 країни ЄС, що ввійшли в ТОП -10 країн за 
індексом DESI: Данія (1-ша позиція за індексом 
DESI); Фінляндія (2), Швеція (3), Великобританія 
(7).

Впровадження нових технологій, якість 
інтернет-інфраструктури, інституційний роз-

виток та інноваційний клімат – це ті напрями, які 
мають визначати розвиток цифрової економіки в 
Україні. Ключовою стратегією розвитку цифрової 
економіки в Україні має стати «цифровізація» 
країни, формування  внутрішнього ринку 
ІКТ та у споживачів мотивацій та потреб у 
«цифрових технологіях». Розвинена цифрова 
інфраструктура – основа розвитку цифрової 
економіки. Однак, сама цифрова інфраструктура 
– це не лише телекомунікації, а вона включає 
комплекс технологій, продуктів та процесів, котрі 
забезпечують обчислювальні, телекомунікаційні 
та мережеві можливості та працюють на 
цифровій (а не на аналоговій) основі. 

Однак, як свідчить рейтинг Всесвітнього 
економічного форуму (WEF) [17]   щодо 
технологічного розвитку, який включає 
дві складові – технологічну адаптацію та 
використання ІКТ, Україна в 2016-2017 рр. посіла 
лише 85 місце серед інших країн. Зауважимо, 
що для оцінки рівня використання ІКТ при 
визначенні рейтингу WEF  використовують 
чотири показники: кількість інтернет-
користувачів – 80 місце (у 2015-2016 рр. – 80 ), 
підключення до широкосмугового Інтернету – 
64 (72), пропускна спроможність Інтернету – 68 
(64), мобільні підключення до широкосмугового 
зв’язку – 131 (121) (табл. 3). 

Таблиця 3
Рейтинг WEF щодо технологічного розвитку України у 2015-2017 рр.

  2016-2017 2015-2016 
      
9th 
pillar 

 85 3,6 86 3,45 

 
 

    

9.01 
 

93 4,3 96 4,3 

9.02 
 

74 4,4 100 4,2 

9.03 
 

115 3,7 117 3,8 

  
 

    

9.04 -  80 49,3 80 53,4 
9.05 

  
64 11,8 72 8,4 

9.06  
 

68 45,7 64 40,7 

9.07 
 

130 8,1 121 7,5 

Джерело: розроблено авторами за даними джерела [17].
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Незважаючи на покращення значень самих 
індексів, Україна за двома останніми складовими 

щодо використання ІКТ суттєво погіршила свої 
позиції порівняно з попереднім роком. 

80 72 64

121

80
64 68

130

0
20
40
60
80

100
120
140

Ін
те

рн
ет

-
ко

ри
ст

ув
ач

і

П
ід

кл
ю

че
нн

я 
до

ш
ир

ок
ос

м
уг

ов
ог

о
ін

те
рн

ет
у

П
ро

пу
ск

на
сп

ро
м

ож
ні

ст
ь

Ін
те

рн
ет

у

М
об

іл
ьн

і
пі

дк
лю

че
нн

я 
до

ш
ир

ок
ос

м
уг

ов
ог

о
зв

'я
зк

у

2015-2016
2016-2017

Рис. 2.  Рейтинг WEF України  за складовими використання ІКТ в 2015-2016 рр. та 2016-2017 рр.

Джерело: розроблено авторами за даними джерела [17].

Отже, проведений аналіз щодо використання 
ІКТ в Україні засвідчив про зростання 
«цифрового розриву»,  суттєве відставання 
України щодо розвитку цифрових  технологій 
порівняно з країнами ЄС.

Висновки: 
На сьогодні цифрова економіка виступає 

ефективною основою  розвитку системи 
державного управління, економіки, бізнесу, 
соціальної сфери і всього суспільства. 
Формування цифрової економіки − це також 
питання національної безпеки і незалежності 
України, конкуренції вітчизняних компаній, 
позиції країни на світовій арені на довгострокову 
перспективу.

Для успішного розвитку цифрової економіки 
в Україні потрібна ефективна державна політика 
щодо подолання «цифрового розриву» та 
стимулювання розвитку цифрової економіки. 
Ключовою стратегією щодо «цифровізації» 

України має стати робота з внутрішнім ринком, 
а ключовими ініціативами – формування 
у споживачів (бізнес, держава, громадяни) 
мотивацій та потреб у «цифрових технологіях». 
Потрібно затвердити на державному рівні 
проект «Цифрової адженди України – 2020», 
в якій передбачити активну роль держави у 
впровадженні реалізації стратегії розвитку 
цифрової економіки, цифровізації всіх сфер 
діяльності, активному впровадженні Індустрії 
4.0, формування необхідних професійних 
навичок. 

Країна не може бути успішною в розвитку 
цифрової економіки за відсутності необхідної 
нормативно-правової бази, стратегії розвитку 
економіки, що базується на цифрових 
технологіях. Але не менш важливим є 
формування професійних навичок, базової ІКТ-
грамотності, підготовка до професійної кар’єри, 
сприяння навчанню протягом усього життя.
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Abstract. The article is dedicated to study of digital economy development and its influence on domestic and 
international economies. Was stated actual and potential impact of introducing digital technologies on workers 
and consumers. Was analyzed level of digitalization of Ukraine and European Union countries, were determined 
TOP-10 countries of EU with the highest level of technological development. Were defined the ways of decreasing 
“digital gap” for Ukraine.
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In the article is disclosed economic essence 
of digital economy definition that is reviewed as 
innovational dynamic economy that is based on active 
introduction of innovations and information and 
communication technologies in all types of economic 
activities and spheres of society life, which helps 
to increase efficiency and competitiveness of some 
companies, economy, level of life of population.

Was investigated actual and potential influence of 
digital technologies on low-income and high-income 
groups of population and workers. Was stated that for 
today financially secured workers and consumers get 
main benefits of digital technologies when at the same 
time low-income population and workers almost don’t 
feel positive influence of these technologies. In future 
both low-income and high-income workers and 

population will get essential benefits.
The investigation of digital economy development 

in European Union countries showed that TOP-10 
countries leaders were mainly represented by small EU 
countries. This proved that small countries could be 
successful and competitive if they actively introduce 
digital technologies and develop digital economy.

Was proved that for successful development of 
digital economy in Ukraine is needed effective state 
policy for decreasing “digital gap” and promotion 
of digital economy development. The key strategy 
for “digitalization” of Ukraine should become work 
with domestic market and key initiatives should 
include creation of motivation and demand in “digital 
technologies” of consumers (business, country, 
citizens).
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НАПРЯМИ МОДЕРНІЗАЦІЇ ОРГАНІЗАЦІЙНО-ПРАВОВОГО 
ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ГРОШОВИХ ПЕРЕКАЗІВ УКРАЇНСЬКИХ  ТРУДОВИХ 

МІГРАНТІВ
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аспірантка кафедри фінансів ім. С.І. Юрія
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Анотація: У статті систематизовано 
інформаційне забезпечення українських трудових 
мігрантів,  проведено аналіз чинної нормативно-
правової бази, що стосується питань міграції, 
прав українських трудових мігрантів та 
можливості здійснення ними грошових переказів 
на батьківщину. Запропоновано напрями 
удосконалення норм чинного законодавства 
України в питаннях здійснення трудовими 
мігрантами приватних грошових трансфертів. 

Аннотация: В статье сделан обзор имеющегося 
информационного обеспечения украинских 
трудовых мигрантов, проведен анализ действующей 
нормативно-правовой базы, касающейся 
вопросов миграции, прав украинских трудовых 
мигрантов и возможности осуществления ими 
денежных переводов на родину. Также предложены 
рекомендации по совершенствованию норм 
действующего законодательства Украины в 
вопросах осуществления трудовыми мигрантами 
частных денежных трансфертов.

Ключові слова: міграція, трудові мігранти, грошові перекази, нормативно-правове регулювання, 
інформаційне забезпечення, організаційне забезпечення

Ключевые слова: миграция, трудовые мигранты, денежные переводы, нормативно-правовое 
регулирование, информационное обеспечение,  организационное обеспечение 

Постановка проблеми. Поглиблення 
глобалізаційних процесів у всіх сферах 
суспільно-економічного життя породжує 
якісно нові загрози всім без виключення 
державам. Це вимагає адаптації їхніх економік 
до світових трансформаційних процесів через 
формулювання відповідей на глобальні виклики 
та розробку механізму ефективної інтеграції у 
світове господарство. Одним із таких викликів, 
безперечно, є трудова міграція населення. 
Адже вона здійснює безпосередній вплив на 
ринок праці як країн донорів, так і реципієнтів 
робочої сили. Породжує нові можливості для 
національних економік та сприяє розвитку 
нових, раніше не таких помітних явищ. Одним 
із таких явищ є стрімкий ріст грошових 
переказів трудових мігрантів. Грошові перекази 
стали об’єднуючим фактором таких складових 
глобалізаційних процесів як міграція робочої 
сили та економічний розвиток країн-донорів 
та країн-реципієнтів робочої сили. Оскільки 
грошові перекази стосуються обох сторін, як 
країн-отримувачів, так і країн-відправників, то 
можна говорити про їх неоднозначний вплив на 
розвиток національних економік. Для того, щоб 
якісно оцінити масштаби грошових переказів 
трудових мігрантів, а також систематизувати 

наявні статистичні дані,  вважаємо за доцільне 
звернути увагу на їх інформаційне, нормативно-
правове та організаційне забезпечення.

Аналіз останніх досліджень та публікацій.  
Розробкою методології та методики дослідження 
міграції займались такі вітчизняні науковці 
як З.  Бараник, І. Гончар, Е. Лібанова, 
О. Малиновська, Р. Моторін, О. Осауленко, 
О. Палій, О. Позняк, С. Стеценко, Л. Ткаченко та 
ін. Аналізом надходжень грошових переказів з-за 
кордону займалися А. Гайдуцький, Г. Глущенко, 
Р. Стаканов. Питанням нормативного регулю-
вання міграційних процесів та здійснення 
грошових переказів трудових мігрантів стали 
основою для напрацювання таких науковців як 
Г. Москаля, У. Садової, В.Новікова, Р. Кармазина, 
Н. Карпачова. Не зважаючи на комплексний 
підхід вітчизняних науковців до даної проблеми, 
багато аспектів інформаційного, нормативно-
правового забезпечення грошових переказів 
українських трудових мігрантів залишаються 
мало дослідженими та недостатньо висвітленими.

Мета статті. Вивчити та систематизувати 
чинну нормативно-правову базу вітчизняного 
законодавства у сфері міграційних процесів та 
їх прямих наслідків, а також дослідити наявне 
інформаційне забезпечення, яке надається 
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виконавчими органами влади та уповноваженими 
державними структурами, трудовим мігрантам. 

Виклад основного матеріалу. Для повного 
розуміння значення та впливу грошових переказів 
на економічні і соціальні процеси розвитку 
в країні, необхідною умовою є правильне 
обчислення їх реального обсягу. Крім цього, без 
наявності інформації  такого виду неможливо 
об’єктивно обчислити макроекономічні 
показники країни та сформувати ефективну 
фінансову політику. Гроші трудових мігрантів 
мають значний вплив на  рівень заощадження та 
споживання, а також на інвестиційну поведінку 
домогосподарства. 

Наявність повної інформації щодо загальних 
обсягів грошових переказів є також досить 
потрібною умовою функціонування банківської 
системи країни. Адже аналіз та контроль даних 
такого характеру дозволить привернути увагу 
багатьох клієнтів, які підпадають у категорію 
трудових мігрантів, а це, в свою чергу, дозволить 
банківським установам отримувати  додатковий 
комісійний дохід. При розробці банківських 
послуг для трудових мігрантів слід звернути 
увагу не лише на ті перекази, що здійснюються 
через офіційні канали (банківські відділення, 
фінансові установи, за допомогою платіжних 
карток  або систем грошових переказів, таких 
як Western Union чи MoneyGram, через поштові 
відділення або за допомогою кур’єрських 
служб тощо), а й на ті грошові перекази, що 
отримуються одержувачами неофіційними або 
незареєстрованими банків-ською статистикою 
каналами (наприклад, знімання готівки 
резидентами країни по платіжних картках 
іноземних банків). Це дозволить будувати 
фінансово-кредитну політику країни на 
достовірних джерелах інформації, а також 
відслідковувати зміни на ринку капіталу, 
кількісних вимір доходів та заощаджень 
населення.

Зрозуміло, що будь-які економічні процеси 
є неможливими без держаних органів, котрі  
регулюють їх характер. Практика свідчить, що 
питаннями збору та обробки інформації, яка 
стосується грошових переказів, займаються 
переважно три організації: Національний 
банк, Міністерство фінансів та Державний 
комітет статистики. У різних країнах вони 
можуть називатися по-різному, але їхні функції 
та повноваження, здебільшого, є схожими. 
Враховуючи те, що  грошові перекази являються 
важливою складовою платіжного балансу країни 

і ринку капіталу в цілому, логічно, що саме на 
Національний банк (в Україні) або на Світовий 
банк (на міжнародному рівні) повинен займатися 
дослідженнями та підбиттям підсумків основної 
інформації, що стосується грошових переказів 
мігрантів.

Згідно опитування, яке було проведене 
Світовим банком [1, c.18]               в 77 країнах, 
в більшості випадків країн-отримувачів (74%) 
тільки центральні банки здійснюють збір 
інформації та моніторинг  ринку фінансових 
послуг. Ще в 17% випадків облік грошових 
переказів ведуть національні банки разом із 
статистичними органами. А 4% респондентів 
не ведуть жодної статистики, що стосується 
притоку грошових коштів від фізичних осіб.

Половина із 35 країн-відправників (51%), 
збір та обробку інформації, стосовно грошових 
переказів, поклала виключно на діяльність 
центрального банку, 9% країн-відправників 
систематизують збір та обробку інформації через 
центральні банки та державні служби статистики, 
а 14% респондентів не вважають за доцільне 
здійснювати збір інформації такого роду.

Вітчизняний науковець, дослідник та 
розробник стратегії і тактики банківського 
обслуговування  мігрантів та отримувачів 
грошових переказів, Гайдуцький А.П. [2, c. 
53] виокремлює п’ять основних причин, які 
пояснюють відсутність  повної та централізованої 
інформації про грошові перекази трудових 
мігрантів: по-перше, це нерівномірна 
періодичність здійснення переказів різними 
сумами, що потребує регулярних досліджень по 
кожній країні і групі мігрантів; по-друге грошові 
перекази трудових мігрантів  здійснюються 
переважно невеликими сумами (від 100 до 
1000 дол. США), а їх частота може досягати 50 
разів на рік; по-третє, різноплановість каналів 
і способів переказів за допомогою різних видів 
посередників. До прикладу, український досвід 
свідчить про те, що державному регулятору 
(Національному банку) статистичну звітність 
по проведенню операцій такого типу подають 
лише комерційні банки та відділення УкрПошти. 
Міжнародні системи грошових переказів 
(Western Union чи MoneyGram) та міжнародні 
платіжні системи (VISA або MasterCard) 
згідно чинного законодавства не зобов’язані 
подавати інформацію про перекази, те саме 
стосується і Інтернет-систем грошових переказів 
та електронних грошей (WebMoney, iKobo, 
PayPol  joj).
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По-четверте, грошові перекази мають 
міжнародний характер походження, а це означає, 
що вони потребують універсальних стандартів 
їх обліку у всіх країнах, котрих вони стосуються. 
На даний момент, такої єдиної системи у світі не 
існує. До прикладу, у країнах ЄС у випадку, коли 
сума одноразового переказу  не перевищує 12,5 
тис. євро, банк має право не подавати фінансову 
звітність про здійснену операцію. Проте вказані 
суми є значно більшими, аніж середні разові 
суми переказів трудових мігрантів без відкриття 
власного рахунку (близько 500-600 дол. США.

По-п’яте, не має вимоги до статистики 
грошових переказів з боку інших регулюючих 
органів. Адже інформацію не надають організації 
та установи, які мають безпосередній контакт 
з мігрантами (митні служби, рекрутингові 
компанії і т.д.) 

Вважаємо за доцільне також звернути увагу на 
те, що в сучасному інформаційному суспільстві, 
перед трудовими мігрантами відкривається 
великий спектр можливостей, який дозволяє 
комбінувати канали передачі коштів, а також 
вибирати пріоритетну схему їх переказу: швидко 
і дорого (оскільки потрібно сплатити певну 
частину коштів за послуги фінансової установи) 
чи дешево або довго/ненадійно   в тому випадку, 
коли мова йде про переказ коштів неофіційними 
способами. Така ситуація значно ускладнює 
збір інформації і відповідно гальмує процеси 
регулювання обсягів грошових переказів та їх 
вплив на розвиток економіки.  

Державне управління  у сфері здійснення 
грошових переказів трудовими мігрантами 
здійснюється через відповідний механізм, який  
охоплює  як сукупність взаємоузгоджених 
методів впливу держави на суспільну 
життєдіяльність людей, так і низку визначальних 
принципів. Таким чином програмно-нормативні, 
фінансово-економічні, психологічні та 
зовнішньоекономічні методи дозволяють 
суб’єкту  управління  здійснювати свій  вплив 
на керований об’єкт.  Крім того,  інформаційне, 
інституційне, інфраструктурне та нормативно-
правове забезпечення дозволяє державі повною 
мірою виконувати покладені на неї функції. 

В Україні чинною є низка нормативно-
правових документів, які в залежності від  
юридичної  дії  можуть  бути  конституційними,  
законодавчими  та  підзаконними. З метою  
оцінки  та  узагальнення  нормативно-правової 

бази регулювання грошових потоків  в Україні  
зведемо їх у чотири групи в залежності  від 
напрямку  їх  дії та пріоритетності виконання: 
Конституція України, Законодавство України 
про грошові перекази загальної дії, Спеціальне 
законодавство України в сфері грошових 
переказів, Міжнародні правові акти регулювання 
грошових переказів [3]. 

Зважаючи на те, що Конституція є Основним 
Законом України, своєрідною платформою 
чинного законодавства, на ній ґрунтуються 
усі нормативно-правові документи в нашій 
країні. Згідно статті 43 КУ «Кожен має право 
на працю, що включає можливість заробляти 
собі на життя працею, яку він вільно обирає 
або на яку вільно погоджується»  [4].   Оскільки 
трудова міграція є добровільним проявом 
працевлаштування за межами рідної країни 
з метою належної підтримки свого або інших 
членів домогосподарства, матеріального 
становища, а її наслідком є доходи від такої 
діяльності, що набувають вигляду грошових 
переказів на батьківщину, можна стверджувати, 
що Конституція гарантує додержання такого 
права. Крім того,  ст. 41 Основного Закону 
передбачає право «володіти, користуватися і 
розпоряджатися своєю власністю, результатами 
своєї інтелектуальної, творчої діяльності», а ст. 9 
КУ проголошує, що «чинні міжнародні договори, 
згода на обов’язковість яких надана Верховною 
Радою України, є частиною національного 
законодавства України» [4].

Таким чином, усі нормативно-правові 
документи, що стосуються правового 
регулювання грошових переказів як на території 
України, так і за її межами, враховуючи, що 
суб’єктами такого роду відносин є відправник 
та одержувач грошових коштів, які можуть 
перебувати у різних географічних пунктах, 
регламентуються не лише вітчизняним, а й 
міжнародним законодавством. Оскільки питання 
переказів грошових коштів трудових мігрантів є 
одним із елементів процесу міграції, переважна 
більшість нормативно-правових документів 
міжнародного рівня ґрунтується саме на 
міграційному законодавстві. Тому для зручності 
аналізу міжнародних договорів України з питань 
праці, зайнятості та соціального забезпечення 
трудових мігрантів пропонуємо застосовувати 
наступну класифікацію (рис.1). 
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Рис. 1. Перелік міжнародних договорів України з питань праці, зайнятості та соціального 
забезпечення [5]

[складено автором на основі інформації 
Міністерства соціальної політики України]

Отже, права трудових мігрантів, зокрема 
на належні умови праці, винагороду, право на 
розпоряджання власним набутим майном та 
матеріальними цінностями, право на переказ 
зароблених коштів своїм рідним, право на 
відпочинок і соціальний захист, регулюються 
законодавством держави перебування та 
міжнародними договорами України, згода на 
обов’язковість яких надана Верховною Радою 
України. Якщо міжнародним договором України, 
згоду на обов’язковість якого надано Верховною 
Радою України, встановлено більш високий 
рівень гарантій ніж ті, що передбачені цим 
Законом, застосовуються норми міжнародного 
договору України якщо інше не передбачено 
міжнародними договорами.

Якщо брати до уваги вітчизняну нормативно-
правову базу у сфері грошових переказів, то, 
як вже зазначалося вище, вона поділяється на 
законодавство України про грошові перекази 
загальної дії та спеціальне законодавство України 
в сфері грошових переказів. Так, до першої 
категорії прийнято відносити всі ті нормативно-
правові документи, які носять загальний 
характер та поширюються на всіх суб’єктів 
грошово-кредитних відносин незалежно від їх 
статусу; а до другої, ті закони, котрі адресовані 
чітко окресленому колу суб’єктів, які мають 
особливий статус.

 Беручи до уваги  пояснення до законодавства 
України про грошові перекази загальної дії, 

відносимо Цивільний кодекс України, Закон 
України «Про фінансові послуги та державне 
регулювання ринків фінансових послуг», Закон 
України «Про Національний банк України», 
Закон України «Про платіжні системи та переказ 
коштів в Україні» , Закон України  «Про зовнішню 
трудову міграцію». 

Оскільки поняття «грошовий переказ коштів» 
є об’єктом фінансових послуг на фінансовому 
ринку, то цілком природно, що основні 
постулати регулювання надання фінансових 
послуг фінансовими установами, включаючи 
банки, та договори, що їх регулюють, встановлені 
Цивільним кодексом України і Законом України 
“Про фінансові послуги та державне регулювання 
ринків фінансових послуг” [6, с.4].

З 01 січня 2016 року набрав чинності Закон 
України від 05 листопада 2015 № 761-VIII «Про 
зовнішню трудову міграцію» (далі – Закон № 
761-VIII), який визначає правові та організаційні 
засади державного регулювання зовнішньої 
трудової міграції та соціального захисту громадян 
України за кордоном (трудових мігрантів) і 
членів їхніх сімей.  Так, зокрема                        Розділ 
V «Організаційно-правові засади здійснення 
оплачуваної діяльності в державі перебування» 
стаття 18 «Переказ коштів трудових мігрантів» 
передбачає здійснення переказів коштів трудових 
мігрантів відповідно до законодавства держави 
перебування та законодавства України, якщо 
інше не передбачено міжнародними договорами, 
а також передбачає «сприяння в створенні 
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трудовим мігрантам умов для здійснення 
грошових переказів в Україну, зокрема в частині 
відкриття кореспондентських рахунків банків 
України в іноземних банках та проведення 
консультацій з основними міжнародними 
системами грошових переказів з метою 
зменшення комісійної винагороди за здійснення 
переказу» [7].

Спеціальним законодавством в сфері 
грошових переказів є різного роду Постанови 
Національного банку України, Правила та 
Інструкції, видані національним регулятором 
грошово-кредитного ринку.

До прикладу, Постановою правління 
Національного банку України від 29 грудня 
2007  року №496 затверджено Правила здійснення 
за межі України та в Україні переказів фізичних 
осіб за поточними валютними неторговельними 
операціями та їх виплати в Україні. Цими Правилами 
врегульовані питання зарахування на поточні 
рахунки переказів із-за кордону та їх виплати.

Відповідно до зазначених Правил зарахування 
на поточні рахунки фізичних осіб-резидентів і 
нерезидентів переказів із-за кордону та подальша 
їх виплата з цих рахунків здійснюється без 
обмеження суми. Правилами також встановлено, 
що іноземна валюта переказана з-за кордону 
на користь фізичної особи-резидента і 
нерезидента для виплати готівкою без відкриття 
рахунку, може бути виплачена одержувачу в 
один операційний (робочий) день у сумі, що 
не перевищує в еквіваленті 150,000 гривень. 
Якщо сума переказу (переказів), що надійшов 
(надійшли) в один операційний (робочий) день, 
перевищує в еквіваленті 150,000 гривень, то банк 

такий переказ (перекази) у повній сумі зараховує 
на поточний рахунок в іноземній валюті 
отримувача.

Відповідно до Інструкції про переміщення 
готівки і банківських металів через митний 
кордон України, що затверджена Постановою 
Правління Національного банку України від 
27 травня 2008 року №148, фізичним особам 
дозволяється пересилати в Україну готівку 
в міжнародних поштових відправленнях 
і в міжнародних експрес-відправленнях з 
оголошеною цінністю в сумі, що не перевищує в 
еквіваленті 300 євро.

Міжнародні поштові відправлення та 
міжнародні експрес-відправлення, у які вкладена 
готівка в сумі, що перевищує встановлені цією 
Інструкцією норми, отримувачам не видаються, 
а повертаються відправникам [8].

Висновки. Таким чином, на основі 
проведеного дослідження приходимо до 
наступних висновків. Не зважаючи на помітні 
зрушення в сфері міграційного законодавства, 
більшість нормативних актів  залишаються 
лише на етапі розробки та обговорення, але 
аж ніяк, на етапі затвердження та подальшого 
виконання, що в свою чергу негативно впливає 
на свідомість потенційного чи наявного 
трудового мігранта. Адже прогалини чинного 
законодавства не дозволяють такій категорії 
осіб почуватися впевнено та захищено не 
лише за кордом, а й на батьківщині. Тому 
мільярди гривень осідають неефективними 
заощадженнями домогосподарств, в той час коли 
б могли трансформуватися в додаткові інвестиції 
в українську економіку.
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Money transfers have become a unifying factor 
for such components of globalization processes as 
labour migration and the economic development of 
the labour force donor recipient countries. As far as 
money transfers relate to both the recipient countries 
and the donor countries, they have an ambiguous 
impact on the development of national economies. In 
order to investigate and give a qualitative assessment 
of the remittance scope of labour migrants, as 
well as to systematize available statistical data, we 
consider it appropriate to draw the attention to their 
information, regulatory and organizational support. 

Taking into consideration the above-mentioned, 
the aim of our investigation is to study and systematize 
the current legal and regulatory framework of 
domestic legislation in the field of migration processes 
and their direct consequences, as well as to analyse 
the existing information provision supplied by the 
executive authorities and authorized state structures 
to labour migrants. 

In Ukraine, there are a number of legal and 
regulatory documents, which according to the 

legal action may be constitutional, legislative and 
subordinate. In order to evaluate and generalize 
the legal framework for the cash flow regulation 
in Ukraine, we will reduce them to four groups 
depending on the direction of their operation and the 
priority of execution: The Constitution of Ukraine, 
the Legislation of Ukraine on Remittances of General 
Actions, the Special Legislation of Ukraine in the 
Field of Money Transfers, International Legal Acts 
on the Regulation of Remittances. 

Despite significant changes in the field of 
migration law, most normative acts remain at the stage 
of development and discussion, but not at the stage 
of approval and subsequent implementation, which, 
consequently, negatively affects the consciousness of 
a potential or existing migrant worker. After all, the 
gaps in current legislation do not allow such category 
of people to feel confident and protected not only 
abroad, but also in their homeland. Therefore, billions 
of hryvnias become ineffective household savings, 
while they could be transformed into additional 
investments into the Ukrainian economy.
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Анотацiя. В статті розглянуто сучасний 
стан та дієвість державної підтримки сільського 
господарства. Проаналізовано видатки 
державного бюджету наданих Мiнiстерству 
аграрної політики та продовольства України. 
Особливу увагу придiлено аналізу державної 
підтримки за рахунок бюджетних дотацій, 
гарантiй та обсягу бюджетної підтримки 
сільського господарства за рахунок податку на 
додану вартість. 

Аннотация. В статье рассмотрено 
современное состояние и действенность  
государственной поддержки сельского хозяйства. 
Проанализированы расходы государственного 
бюджета предоставленные Министерству 
аграрной политики продовольствия Украины  . 
Особое внимание уделено анализу государственной 
поддержки за счёт бюджетных дотаций, 
гарантий и объёму государственной поддержки 
за счёт налога на добавленную стоимость.

Ключові слова: бюджет, державна пiдтримка, дотацiя, гарантiя, податок на додану вартiсть. 
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стоимость. 

Постановка проблеми. Одним із головних 
екзогенних факторів забезпечення фінансової 
безпеки розвитку сільського господарства варто 
назвати державну підтримку. Для забезпечення 
фінансової безпеки розвитку сільського господарства 
необхідна наявність надійної та сприятливої 
державної політики, яка б дозволяла ефективно 
функціонувати господарюючим суб’єктам. Варто 
наголосити, що забезпечення фінансової безпеки 
сільського господарства знаходиться у тісному 
взаємозв’язку із продовольчою безпекою країни, 
що має важливе значення в умовах фінансово-
економічних дисбалансів.

Постановка завдання. Визначити та провести 
аналiз сучасного стану та дієвостi державної 
підтримки сільського господарства, його 
вивчення та систематизація наукових поглядів.

Аналіз основних досліджень та публікацій. 
Дослідженню проблеми сучасного стану та 
дієвості державної підтримки сільського 
господарства присвячено праці багатьох як 
вітчизняних та i закордонних науковців – Н. С. 
Мєдвєдкової, О.О. Непочатенко, О.Є. Гудзь, В. 
А. Шинкара, К. Ф. Черкашиної, В. Я. Плаксієнка, 
О. Бєлікова, К. В. Лозінської, О. Я. Стойко, Д. 
М. Черваньова, С. А. Власюк  та інших. Данiй 
тематицi на рівні держави присвячено ряд статей 
та монографій. Проте, аналіз робіт, опублікованих 
за результатами наукових розробок в цьому 
напрямку, доводить, що у вітчизняній науковій 

літературі бракує системного дослідження 
окремих питань, присвячених цій тематиці.

Результати дослiдження. Одним із важливих 
фінансових документів країни, в якому 
відображено вплив держави на  стан фінансової 
безпеки галузі, варто назвати державний бюджет, 
при формуванні якого враховуються також і 
потреби різних галузей національної економіки, 
у тому числі і сільського господарства. Аналіз 
даних виявив, що протягом 2013-2016 рр. (дані 
за 2016 р. наведено відповідно до планових 
показників державного бюджету) для фінансової 
підтримки розвитку сільського господарства 
надано держаним бюджетом Міністерству 
аграрної політики та продовольства України в 
середньому  4,7 млрд грн бюджетних видатків, 
а їх обсяг знизився відносно базового року на 
82,9%, становив 1488,2 млн грн. [1].

Відповідно до запланованих видатків 
державного бюджету України, головними  
напрямами видатків Міністерства аграрної 
політики та продовольства України є «фінансова 
підтримка заходів в агропромисловому 
комплексі шляхом здешевлення кредитів», на 
яку заплановано у 2015-2016 рр. 300 млн грн. 
Слід зауважити, що дана програма мала високу 
ефективність при її впровадженні у минулі роки, 
а тому даний досвід впроваджено і у даний період.

Значно скоротились у 2014-2016 рр. видатки 
за програмою «Фінансова підтримка заходів 
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в агропромисловому комплексі», обсяг якої 
у 2013 р. становив 96,8 млн грн, а у наступні 
роки було передбачено 5 млн грн. Вагома 
роль надана витратам Аграрного фонду, так 
за програмою «Витрати Аграрного фонду 
пов’язані з комплексом заходів із  зберігання, 
перевезення, переробки та експортом об’єктів 
державного цінового регулювання державного 
інтервенційного фонду» протягом 2014-2016 рр. 
надано 100 млн грн, що на 80% менше ніж у 2013 
р., обсяг якого становив 500 млн грн. У 2015-
2016 рр. не передбачено бюджетних видатків 
для «Державної підтримки розвитку хмелярства, 
закладення молодих садів, виноградників та 
ягідників і нагляд за ними», обсяги якої у  2013-
2014 рр. становили 100 млн грн. Також різкого 
скорочення зазнала «Державна підтримка галузі 
тваринництва», обсяг якої у 2013 р. становив 
650 млн грн, а у 2016 р. передбачено 50 млн 
грн. Зауважимо, що попри значне скорочення 
бюджетної підтримки розвитку сільського 
господарства України, вдається забезпечити його 
ефективне функціонування, що віддзеркалюється 
на стані його фінансової безпеки. 

Сільське господарство України відрізняється 
високою залежності від державних 
видатків, що пов’язано із надмірною часто 
необґрунтованою опікою даної галузі. Також, 
однією із характеристик державної підтримки 
вітчизняного виробництва крім іншого, варто 
назвати лобізм інтересів окремих учасників або 
агрохолдингів, які ініціюють прийняття певних 
законодавчих актів, що носять переважно не 
системно-стратегічний, а ситуаційний характер. 
Порушення рівноваги розвитку вітчизняного 
аграрного ринку призводе до погіршення стану 
продовольчої безпеки національної економіки в 
цілому та фінансової безпеки розвитку сільського 
господарства. Формування раціональної аграрної 
політики за таких умов набуває особливої 
актуальності. Разом з тим, варто зосередити  
увагу на визначені стану державної підтримки 
галузі, направленої на забезпечення фінансової 
безпеки як господарюючих суб’єктів так і галузі. 

За даними різних аналітиків, зокрема 
Worldwide Governance Indicators Світового банку, 
Україна входить до топ-10 за найбільшими 
обсягами державних видатків у ВВП за 
підсумками 2014 р. Так, частка державних 
видатків Данії на 3,55% більшою ніж в Україні, 
рівень якої становив 50,95% ВВП, але за рівнем 
контролю корупції наша країна має найнижчі 
показники, а саме 11,96 %, тоді як показник Данії 

становить 100%. Відповідно виділяючи відносно 
однакову частку ВВП країни отримуємо різний 
результат від використання коштів [2]. 

Відповідно особливу увагу варто приділити 
визначенню раціональної частки державних 
видатків загалом, та на розвиток сільського 
господарства зокрема. Ґрунтуючись на основних 
законах економічної теорії зауважимо, що, за 
умови безкінечного зростання, частка державних 
видатків буде витрачатися не ефективно. 
Оскільки, державні видатки можуть зростати 
до тієї межі, коли кожна одиниця державних 
видатків приноситиме одиницю ВВП. За умови 
подальшого зростання відбувається ситуація 
неефективного використання державних 
видатків, а саме: кожна фінансова одиниця, 
яка надходить із економіки країни в бюджет у 
вигляді податків, приносить у вигляді державних 
видатків менше користі, а ніж у випадку його 
інвестування [3]. 

Серед інших вчених, питанням визначення 
оптимального обсягу бюджетних видатків 
присвятив увагу політик та економіст із 
США Річард Армі, який провівши емпіричні 
дослідження сформував графічне відображення 
співвідношення державних витрат та темпів 
зростання економіки країни, яке на сьогодні 
називають «кривою Армі» [4]. Необхідно 
зазначити, що в деяких джерелах зустрічається 
також назва «крива Армі-Рана», стверджуючи, 
що її автором є також Річард Ран (Richard Rahn). 
Детальний аналіз виявленої авторами залежності 
свідчить, що при зростанні державних видатків 
на певному етапі призводить до зниженню 
розвитку країни, а тому призводить до порушення 
фінансової безпеки як на національному рівні 
так і на галузевому.

Враховуючи, що фінансово-економічний 
розвиток має свої особливості у кожній країні 
встановлено, що для США таким оптимальним 
рівнем державних видатків є 20% ВВП, для 
європейський країн діапазон становить 36-
42%, а відхилення на 10% від зазначеного рівні 
призводить до зниження темпу розвитку на 
2,1% [5]. Відповідно даний досвід потребує 
впровадження в контексті забезпечення 
фінансової безпеки розвитку сільського 
господарства як домінуючого сектора вітчизняної 
економіки. 

Державна підтримка сільського господарства 
України протягом 2010-2014 рр. мала загальні 
динаміку до зростання, і відносно 2010 р. її обсяг 
збільшився у 3,5 рази, а у порівнянні із 2013 р. у 
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2,3 рази. Натомість значно знизився обсяг такої 
підтримки за рахунок бюджетних дотацій, який 
у 2010 р. становив 1,3 млрд грн, а у 2014 р. 198,7 
млн грн, що засвідчує падіння більш ніж у 6 
разів, або на 84,1%. Звернемо увагу, що у 2011 р. 
відбулося значне скорочення бюджетних дотацій 
(від 1252,4 млн грн до 683,9 млн грн), у 2011-
2012 рр. спостерігалася стабільність показників, 
а в наступних періодах значне падіння майже 
вдвічі відносно попереднього періоду. За рахунок 
бюджетних дотацій значено скоротився обсяг 
державної підтримки виробництва продукції 
рослинництва (від 429,2 млн грн до 23,4 млн грн), 
середній рівень якої становив 174,4 млн грн. для 
підтримки розвитку тваринництва було виділено 
у 2010 р. 264,9 млн грн, а у 2014 р. 140,4 млн грн, 
що на 36,9% менше ніж у 2013 р. та на 47% ніж у 
базовому році. 

На відміну від державної підтримки за 
рахунок бюджетних дотацій, обсяг бюджетної 
підтримки сільського господарства за рахунок 
податку на додану вартість (ПДВ) має чітку 
тенденцію до зростання і віддзеркалюється на 
загальних показниках фінансової безпеки галузі 
й фінансово-економічного розвитку. Крім того, 
протягом 2010-2014 рр. обсяг такої підтримки 
збільшився у 4,9 разів: від 3,1 млрд грн до 15,2 
млрд грн. Варто звернути увагу, що дана динаміка 
характеризується також тим, що протягом 
2008-2015 рр. саме ПДВ вважається «основним 
непрямим бюджетоутворюючим податком 
України», а вітчизняна система оподаткування 
за останні роки розвивається відповідно 
європейському тренду [6, с. 257]. Протягом 2008-
2015 рр. зростає питома вага ПДВ у сукупних 
податкових надходженнях і у 2015 р. становить 
54%.

В Україні на сьогодні склалася складна 
фінансова ситуація, яка безумовно має 
негативний вплив на фінансову безпеку розвитку 
сільського господарства. За даних умов, як 
виявлено раніше, зростає залежність вітчизняної 
економічної системи від зовнішніх кредиторів, 
серед яких Міжнародний валютний фонд (МВФ), 
який вимагає зміни тих чи інших умов діючої 
системи фінансової підтримки. Серед них є 
відміна діючого механізму відшкодування ПДВ і 
переведення господарюючих суб’єктів сільського 
господарства на загальну систему оподаткування 
[7]. Мотивуючи необхідністю дотримання вимог 
МВФ, уряд України пропонує залишити без змін 
існуючий режим непрямого оподаткування для 
сільськогосподарських підприємств за умови 

отримання виручки не більше 50 млн грн на 
рік та земельного банку не більше 10 тис. га 
[26]. Варто зауважити обґрунтованість критики 
міжнародної організації до спеціального режиму 
сплати ПДВ. За результатами дослідження, 
зокрема Непочатенко О.О., у сучасних умовах 
даний механізм підлягає зловживанню, оскільки 
цільове використання отриманих фінансових 
ресурсів господарюючими суб’єктами порушено, 
контроль із боку відповідних органів відсутній, 
існують складності у поверненні, а також відомі 
факти інших злочинних схем. 

Дані обставини стали причиною для 
того, щоб кабінет міністрів України ініціював 
змінити режим накопичення ПДВ. Так, 
наприклад пропонується запровадити 
сільськогосподарським товаровиробникам 
внести обов’язкову сплату даного податку за 
відповідний податковий період до Державної 
казначейської служби (на спецрахунки у 
територіальних відділеннях). А у кінці року 
перераховувати акумульовану таким чином суму 
ПДВ  на рахунки відповідного господарюючого 
суб’єкта (у формі дотацій за відповідними 
деклараціями). Крім того пропонують також такі 
зміни діючого режиму сплати непрямого податку 
для підприємств галузі: 

– відміна спеціального режиму непрямого 
оподаткування сільськогосподарських вироб-
ників та одночасне підвищення ставки ПДВ на 
операції з реалізації продуктів харчування на 
5%, що забезпечить накопичення фінансових 
ресурсів для виплати прямої бюджетної 
підтримки господарюючим суб’єктам галузі;

– перерозподіл накопиченого сільсько-
господарськими підприємствами ПДВ у спів-
відношенні  80%/20% відповідно на користь 
платника та державного бюджету;

– добровільна відмова підприємств 
сільського господарства від державної під-
тримки. За таких умов агрохолдинги й великі 
сільськогосподарські підприємства перейдуть 
на загальну систему оподаткування, а 
сільськогосподарські підприємства із площею 
землекористування до 10 тис. га та річній виручці 
від реалізації до 50 млн грн підлягатимуть 
сплаті єдиного податку (ставка оподаткування 
від 0,3% до 1,0% від нормативної грошової 
оцінки земельних угідь сільськогосподарського 
призначення);

– суми ПДВ, отримані при експорті 
зернових і технічних культур з 2015 р. не 
відшкодовуватимуться з бюджету [8].
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Незважаючи на вагому аргументацію 
необхідності змін до існуючого порядку сплати 
ПДВ сільськогосподарськими підприємствами 
необхідно звернути уваги на існуючі недоліки. 
Запропонований механізм перерахунку суми 
податку ПДВ до Державної казначейської 
служби позбавить сільськогосподарські 
підприємства значної частини фінансових 
ресурсів, що негативно вплине та фінансову 
безпеку як господарюючих суб’єктів так і галузі. 
Оскільки недостатність необхідного обсягу 
грошових коштів знижує платоспроможність 
та фінансову незалежність підприємств у 
найбільш несприятливий час. Тому необхідно 
враховувати особливості сільськогосподарського 
виробництва (зокрема сезонність витрат та 
отримання виручки) при запровадженні даної 
схеми сплати ПДВ.

Акумулювання фінансових ресурсів для 
виплати прямою бюджетної підтримки шляхом 
збільшення ставки ПДВ на операції з реалізації 
продуктів харчування на нашу думку не мають 
обґрунтованості з багатьох причин. По перше 
це спричинить зростання ціни реалізації, що 
знизить рівень продовольчої безпеки країни. 
По друге, механізм розподілу прямої державної 
підтримки не може охопити значну частку 
підприємств, націлений на підтримання певних 
підгалузей сільського господарства, а також має 
вибірковий характер фінансування. По третє, 
накопичені таким чином фінансові ресурси 
матимуть цільове призначення для підтримки 
певних державних програм, тоді як для поточних 
витрати і підтримання рівня фінансової безпеки 
галузі матимуть несуттєвий вплив. 

На нашу думку, запровадження до діючого 
механізму сплати ПДВ сільськогосподарськими 
підприємствами за принципом перерахування 
20% суми до державного бюджету сприятиме 
поданню невірних даних господарюючими 
суб’єктами про обсяги сплати даного податку. 
Також знижуватиме обсяги фінансових ресурсів 
сільськогосподарських підприємств, які 
необхідні для здійснення фінансової діяльності.

Перерозподіл механізму сплати ПДВ 
сільськогосподарськими підприємствами за 
категоріями відносно площ землекористування та 
обсягу річної виручки від реалізації ми вважаємо 
недоскональною. Зауважимо, що першим 
шляхом для подолання даної норми можна 
назвати створення офіційних або неофіційних 
дочірніх підприємств, що дозволить знизити як 
площу так і виручку господарюючого суб’єкта. 

Сплата ПДВ відповідно до нормативної грошової 
оцінки земельних угідь сільськогосподарського 
призначення не може бути мати місце, оскільки 
стан таких земель не однаковий, а відповідно 
оцінювати їх за однаковим принципом на 
нашу думку недоречно. До того ж викликає 
сумнів стосовно такої оцінки: ким вона буде 
проводитись, визначати їх на районному, 
обласному, регіональному чи державному рівнях, 
яким чином контролювати якість оцінки тощо. 

Окремо варто акцентувати увагу на 
обмеженні обсягів ПДВ для експортних операцій 
окремих сільськогосподарських культур. На 
нашу думку для фінансової безпеки розвитку 
сільського господарства такі зміни матимуть 
негативний вплив, оскільки: значно знизяться 
обсяги експорту сільськогосподарської 
продукції, що вплине на надходження валютної 
виручки в країну, падіння значення вітчизняної 
галузі у світовій економіці; враховуючи, що 
у більшості випадків, сільськогосподарські 
виробники експортують дану продукцію через 
трейдерів, такі зміни призведуть до зниження 
виручки від реалізації, а також на закупівельну 
ціну продукції.

Враховуючи окреслені недоліки 
запропонованих змін до діючої процедури сплати 
ПДВ сільськогосподарськими виробниками, 
вважаємо доцільним залишити діючий режим. 
Але підтримуємо необхідність введення 
обмежень для великих сільськогосподарських 
підприємств.  

Світовий досвід знає декілька інструментів 
бюджетної підтримки, серед яких  бюджетна 
субсидія, бюджетний грант та державні гарантії 
залучення кредитів від комерційних банківських 
установ. Серед існуючих інструментів прямої 
державної підтримки, яка стимулює забезпечення 
фінансової безпеки як галузі так і національної 
системи, в Україні використовується лише 
незначна частина із можливих, світовий досвід 
використання яких зазначив їх ефективність [9].

Забезпечення фінансової безпеки в 
сучасних умовах передбачає  функціонування 
господарюючих суб’єктів сільського господарства 
в умовах кризи, а тому бюджетна підтримка має 
бути направлена на вирішення відповідних 
завдань. Одним із розповсюджених інструментів 
бюджетної підтримки варто назвати бюджетну 
субсидію, сутність якої полягає у наданні державою 
прямого фінансового трансферту. Так, наприклад, 
досвід Сінгапуру передбачав надання грошової 
субсидії на працівників, що продовжують 
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працювати на підприємстві, незважаючи на кризу. 
Це стимулювало роботодавців не проводити 
масштабних скорочень і стримати зростання 
рівня безробіття, забезпечити національні 
безпеку країни та фінансову безпеку галузей. У 
Японії для стримання зростання рівня безробіття 
було введено бюджетні субсидії господарюючих 
суб’єктів для збільшення нових робочих місць 
та збереження існуючих. Відповідний досвід був 
задіяний і у Словаччині. А у Англії бюджетні 
субсидії надавались підприємствам, які 
приймали на роботу тих працівників, які не були  
працевлаштовані протягом тривалого часу (пів 
року і більше).

Іншим інструментом державної підтримки 
фінансової безпеки галузі варто назвати надання 
цільових фінансових ресурсів, товарів або 
послуг на конкурсній основі (бюджетний грант), 
що передбачають виконання тих чи інших 
національних задач. Серед них, підтримання 
інноваційної діяльності у США через програму 
SBIR (Small Business Innovation and Research 
program), що направлена на комерціалізацію 
технологічного потенціалу малих підприємств. 
Державні гранти дозволяють іноземним 
інвесторам в Польщі покращити якість продукції 
або ініціювати створення нової шляхом НДДКР, 
що дозволяє покращити інвестиційний клімат 
країни та підвищити її інвестиційний потенціал, 
і як наслідок, забезпечити фінансову безпеку на 
галузевому рівні. 

Бюджетні гранти надаються на створення 
та розвиток бізнесу зокрема у Франції (prime 
d’amenagement du territoire для розширення 
або удосконалення діяльності підприємства) 
та Російській Федерації (гранти на створення 
підприємства, що спеціалізується на технічному 
обслуговуванні та ремонті автотранспорту, 
проектуванні, наданні консалтингових послуг 
тощо). З метою створення робочих місць 
ініціюють гранти у Чехії (близько 2,5 тис. дол. 
США на створення одного робочого місця; 25-45% 
на підготовку та перепідготовку робітників, за 
умови перевищення рівня безробіття в районі на 
50% національних показників середнього рівня) 
[10] та Польщі (15,6 тис. польських злотих на 
одне робоче місце. Крім того, у сучасній світовій 
практиці велика увага приділяється екологічним 
проектам, реалізація яких підтримується 
державою у США, Франції, Польщі, Німеччині та 
інших країнах.

Інвестиції відіграють особливу роль у 
забезпеченні розвитку галузей економіки, а також 

їх фінансової безпеки, тому залучення бюджетних 
грантів для покращення ефективності даного 
процесу використовується у багатьох країнах. 
Так, у Польщі відповідно до урядової програми 
на 2011-2020 рр. передбачено фінансування 
проектів, направлених на розвиток економічної 
системи, а саме її інноваційно-інвестиційний та 
конкурентоспроможній потенціали, у розмірі 
10-15% допустимих витрат. Тоді як Чехії 
передбачені державні гранти для стратегічних 
проектів у розмірі 5% витрат, окрім стандартних 
пріоритетів. 

Також значно сприяє забезпеченню фінансової 
безпеки розвитку сільського господарства 
надання державних гарантій залучення кредитів 
на умовах платності, строковості, забезпеченості 
та відповідних гарантій, отриманих від інших 
суб’єктів господарювання. Такий інструмент 
бюджетної підтримки господарюючих суб’єктів 
є поширеною практикою у багатьох країнах, 
наприклад у Нідерландах, Великобританії, 
Канаді, але має високі ризики неповерненості, що 
порушує фінансову безпеку галузі, призводить 
до зростання бюджетних витрат й поглиблення 
державного боргу.

Варто зазначити, що сучасний стан сільського 
господарства свідчить про необхідність 
державної підтримки, яка на нашу думку 
повинна реалізовуватися через державний 
венчурний фонд, направлений на акумулювання 
вітчизняних та іноземних фінансових ресурсів. 

Особливого значення, в умовах нестабільності 
національної економіки та зниження 
платоспроможності вітчизняних покупців, 
відіграє експорт, а тому виникає необхідність 
посилені державної підтримки даного процесу 
для забезпечення фінансової безпеки розвитку 
галузі. Перенасичення вітчизняних ринків 
сільськогосподарською продукцією стимулює 
до пошуку нових ринків збуту, що за умови 
погіршення стану валютної безпеки дозволить 
підвищити  рівень фінансової безпеки розвитку 
сільського господарства шляхом надходження 
валюти.  За даними проведеного дослідження 
виявлено, що Україна має широку географію 
експорту, яка перевищує 50 країн. 

Відповідно до окресленого вище, значення 
державної підтримки як важливого фактору 
фінансової безпеки розвитку сільського 
господарства є надзвичайно важливим, 
оскільки ефективність, стабільність та 
надійність інституційного середовища забезпе-
чує формування фінансового, правового, 
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конкурентоздатного, правового та інвести-
ційного середовища діяльності підприємств 
галузі. Через нинішній стан фінансової системи 
України, вплив держави у даному контексті 
поглиблюється, що пов’язано із міжнародною 
економічною інтеграцією та загальносвітовими 
трансформаціями. Це також відзначається на 
експортно-імпортних відносин підприємств 
галузі.

Зважаючи, що зовнішньоекономічна 
діяльність відіграє важливу роль на стан 
фінансової безпеки, провівши кореляційно-
регресійний аналіз нами встановлено 
пряму залежність фінансового результату 
до оподаткування сільськогосподарських 
підприємств із обсягом експорту й імпорту 
сільськогосподарської продукції, проведеного за 
результатами 2010-2015 рр. 

За результатами даних кореляційної матриці 
залежності, можна стверджувати, що зв’язок 
прямий та щільний: коефіцієнт кореляції 
фінансового результату до оподаткування 
та експорту становить 0,50719; фінансового 
результату до оподаткування й імпорту 
0,58821; експорту та імпорту 0,87263. Тому, 
першочерговим завданням державної підтримки 
фінансової безпеки розвитку сільського 
господарства повинно стати створення умов 
для конкурентоздатної експортної політики, 
направленої на використання ефективного 
інструментарію. Це забезпечить посилення 
фінансової незалежності галузі і сприятиме 
якісному розвитку.

Отже, серед головних екзогенних факторів 
забезпечення фінансової безпеки розвитку 
сільського господарства є державна підтримка 
даного сектора, яка реалізується шляхом 
прямої та непрямої фінансової допомоги. 
Для забезпечення високого рівня фінансової 
безпеки галузі необхідно використовувати 
ефективні державні механізми сприяння 
експорту сільськогосподарської продукції, що 
підтверджується отриманими результатами 
кореляційно-регресійного аналізу, який виявив 
пряму залежність між фінансовим результатом 
до оподаткування сільськогосподарських 

підприємств та обсягом експорту. До най-
поширеніших інструментів сприяння фінансової 
безпеки розвитку сільського господарства 
відносять бюджетну субсидію, бюджетний грант 
та державні гарантії залучення кредитів від 
комерційних банківських установ.

Висновки. Аналіз фінансово-економічних 
показників фінансування економічної системи 
країни дозволив виявити погіршення стану 
та дієвості державної підтримки розвитку 
сільського господарства, що знижує рівень 
фінансової безпеки галузі. Обсяг видатків 
державного бюджету знизився на 82,9% відносно 
2015 р. і становив 1,5 млрд грн. Для посилення  
рівня фінансової безпеки розвитку сільського 
господарства передбачено у 2015-2016 рр. 
фінансова підтримка заходів в агропромисловому 
комплексі шляхом здешевлення кредитів (300 
млн грн щорічно), забезпечення діяльності 
Аграрного фонду (в середньому 17,5 млн грн 
на рік) та збільшення статутного капіталу 
«Украгролізингу» для розширення парку 
сільськогосподарської техніки та устаткування, з 
метою передачі її на умовах фінансового лізингу 
підприємствам галузі (54 млн грн щорічно 
протягом 2015-2016 рр.).

Встановлено, що у 2010-2014 рр. обсяг 
державної підтримки сільського господарства 
України за рахунок бюджетних дотацій в 
середньому становив 632,9 млн грн, а за рахунок 
ПДВ 6,8 млрд грн. Протягом досліджуваного 
періоду обсяг фінансування галузі збільшився 
більш ніж у 3 рази, хоча за рахунок бюджетних 
дотацій показник знизився на 84,1% відносно 
базового року та на 42,2% відносно попереднього 
року. З метою покращення сучасного стану 
державної підтримки та посилення рівня 
фінансової безпеки розвитку сільського 
господарства необхідно приділити особливу 
увагу зовнішньоекономічній діяльності. 
У результаті проведеного кореляційно-
регресійного аналізу доведено, що між 
фінансовим результатом до оподаткування та 
експортом сільськогосподарської продукції існує 
прямий щільний зв’язок.
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Summary.  The article considers the current state and efficiency of state support of agriculture. The 
expenditures of the state budget provided to the Ministry of Agrarian Policy and Food of Ukraine are analyzed. 
Particular attention is paid to the analysis of state support at the expense of budget subsidies, guarantees and the 
amount of budget support of agriculture at the expense of the value added tax
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One of the main exogenous factors in ensuring 
the financial security of agricultural development 
should be called state support. In order to ensure 
the financial security of agricultural development, 
a reliable and supportive state policy is needed that 
would allow economic actors to function effectively.

The financial document, which reflects the state’s 
influence on the financial security of the industry, 
should be called the state budget, which shapes also 
the needs of different sectors of the national economy, 
including agriculture. Data analysis revealed that for 
the financial support of agricultural development, 
the state budget provided the Ministry of Agrarian 
Policy and Food of Ukraine with an average of UAH 
4.7 billion of budget expenditures.

Unlike state support at the expense of budget 
subsidies, the amount of budget support for 
agriculture at the expense of value added tax (VAT) 
has a clear tendency to increase and is reflected in the 
general indicators of financial security industry and 
financial and economic development.

Budget support tools include a budget subsidy, a 
budget grant, and state guarantees for attracting loans 
from commercial banking institutions. Another 
instrument of state support for financial security of 
the industry is the provision of targeted financial 
resources, goods or services on a competitive basis 
(budget grant), envisaging the fulfillment of certain 
national tasks.

The analysis of financial and economic indicators 
of financing of the country’s economic system allowed 
to detect a deterioration in the state and effectiveness 
of state support for agricultural development, 
which reduces the level of financial security of 
the industry. In order to improve the state of state 
support and increase the level of financial security of 
agricultural development, special attention should be 
paid to foreign economic activity. As a result of the 
correlation-regression analysis, it has been proved 
that there is a direct tight link between the financial 
result before taxation and the export of agricultural 
products.
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Анотація. У статті охарактеризовано 
сучасний стан банківської системи України. 
Проведено кількісно-якісний аналіз динаміки 
основних показників діяльності банків. 
Визначено основні проблеми розвитку банківської 
діяльності і на цій основі окреслено систему 
заходів, спрямованих стабілізацію та вирішення 
актуальних проблем розвитку банківської 
системи України.

Аннотация. В статье охарактеризовано 
современное состояние банковской системы 
Украины. Проведено количественно-качест-
венный анализ динамики основных показателей 
деятельности банков. Определены основные 
проблемы развития банковской деятельности и 
на этой основе намечено систему мероприятий, 
направленных стабилизацию и решение актуальных 
проблем развития банковской системы Украины.

Ключові слова: банківська система, банк, криза, операції банків. 
Ключевые слова: банковская система, банк, кризис, операции банков.

Постановка проблеми.  Банківська система є 
однією із найважливіших складових фінансового 
ринку, а її стабільність та розвиненість – 
необхідною умовою розвитку національної 
економіки. Ключовим завданням банківського 
сектору є перерозподіл фінансових ресурсів 
між населенням, суб’єктами господарювання 
та державою у пріоритетні галузі економіки. 
Концентруючи основну масу фінансових 
ресурсів і спрямовуючи кредитні потоки в 
ефективні галузі економіки, банки відіграють 
провідну роль у розвитку кожної країни. На 
банківський сектор в Україні припадає понад 90% 
усіх фінансових послуг. Проте, світова фінансова 
криза, несприятливі політичні та військові події, 
скорочення виробництва, інфляційний тиск на 
економіку, зниження інвестиційної активності, 
суттєво послабили банківський сектор та значно 
ускладнили його умови функціонування.  

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Дослідженню теоретичних аспектів банківської 
діяльності на фінансовому присвячено наукові 
праці  Л. Алексеєнко,  О. Вовчак, І. Лютого, С. 
Міщенко, С. Науменкової, Л. Примостки та 
інших. Проте низка питань, пов’язаних із оцінкою 
основних проблем, тенденцій розвитку та 
напрямів удосконалення банківської діяльності в  
Україні,  є ще недостатньо опрацьованими.

Метою дослідження є аналіз сучасного стану, 
висвітлення основних проблем та перспектив 
розвитку банківської системи України. 

Виклад основних результатів дослідження 
та їх обґрунтування. Необхідною умовою 
ефективного функціонування економіки будь-
якої країни є ефективний  розвиток банківського 
сектору. Банки є інститутами фінансового 
ринку, що забезпечують процеси акумуляції 
і перерозподілу вільних фінансових ресурсів, 
забезпечуючи рух коштів між усіма економічним 
суб’єктами та підтримку процесів економічного 
відтворення. 

Банківська система України протягом останніх 
декількох років знаходиться у стані  системної 
кризи,  яка зумовлена сировинною моделлю 
розвитку національної економіки, постійним 
дефіцитом довгострокових банківських ресурсів, 
диспропорціями банківських балансів та 
неефективними діями монетарного регулятора, 
що в кінцевому результаті призвело до трикратної 
девальвації гривні,  вразливості банків та їхніх 
клієнтів до валютних шоків. У звіті «Глобальний 
індекс конкурентоспроможності 2016-2017» 
Україна посідає останню позицію серед 138 
держав за показником «Надійність банків», 116 
місце – за показником «Доступність фінансових 
послуг» та 112 місце – за показником «Легкість 
доступу до кредитів» [1].

Програма реформ оздоровлення банківської 
системи [2], запропонована Національним банком 
України, призвела до суттєвого зменшення їхньої 
кількості та до радикальних змін у функціонуванні 
системних банків. Аналіз динаміки зміни 
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кількості банків в Україні показав їхнє суттєве 
зменшення (рис. 1).  Так, за результатами звітів 
Національного банку України станом на 1 
січня 2017 року в Україні  функціонувало 96 
банків. Ліквідація низки проблемних банків, з 
одного боку, позитивно впливає на прозорість 
банківської системи, а з іншого – призводить до 
погіршення конкурентного середовища та умов 
надання банківських послуг у зв’язку із суттєвим 
зменшенням кількості учасників банківського 
сектору. Різке підвищення значення індексу 

Герфіндаля-Хіршмана підтверджує зростання 
рівня концентрації, зниження конкуренції 
та збільшення ризиків для клієнтів на ринку 
банківських послуг. Так, оцінка рівня концентрації 
обсягу банківських активів показала, що на 
5 найбільших банків в Україні на кінець 2016 
року припадало 56,1% чистих банківських 
активів, що, у свою чергу, характеризує ринок 
банківських послуг як помірно концентрований 
із монополістичним видом конкуренції [3].  
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Рис. 1. Динаміка зміни кількості банків в Україні [4]
Джерело: складено за даними [3,7]

Перехід Приватбанку у власність держави 
суттєво змінив структуру банківської системи 
України і станом на 1 січня 2017 року банки з 
приватним українським капіталом складали 
близько 13%, банки іноземних банківських 
груп – 35%, державні – 51,3% ( 28,1% на початок 
2016 року). 

Присутність іноземних банків для України 
має як позитивні, так і негативні наслідки. До 
позитивних моментів належать: впровадження 
передових методів ведення банківської діяльності 
(система менеджменту іноземних банків, 
наявність новітніх інформаційних технологій 
дає можливість покращити ефективність  
функціонування національної банківської 
системи в кризових умовах); підвищення 
якості системи управління банківськими 
ризиками; зростання обсягу банківських 
ресурсів і посилення стабільності їхніх джерел; 
розширення спектру банківських продуктів, 
комплексний підхід до обслуговування різних 
клієнтів; запровадження міжнародного досвіду 

фінансового оздоровлення, реорганізації та 
реструктуризації банків, що набуває дуже 
важливого значення в умовах фінансової кризи; 
підвищення кваліфікаційного рівня банківських 
працівників [5, с. 624]. 

До основних негативних наслідків 
функціонування  іноземних банків в Україні 
можна віднести те, що їхня присутність може 
послабити позиції ще недостатньо розвиненої 
банківської системи нашої країни. Вихід із ринку 
значної кількості банків з українським капіталом 
призвів до зростання частки банків іноземних 
банківських груп.  Так, станом на кінець 2016 року 
частка іноземного капіталу в статутному капіталі 
банківської системи України становила 48,8% 
проти 32,5% у 2014 році.  Доцільно відзначити, 
що частка іноземного капіталу в статутному 
капіталі банківської системи України є одним 
із основних індикаторів економічної безпеки 
держави. Оптимальне значення цього показника  
має знаходитися в межах 20-25%. Перевищення 
порогового значення у 40% вказує на велику 
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ймовірність втрати контролю над банківською 
системою України з боку держави. Водночас, 
виходячи на ринки країн, які розвиваються, 
іноземні банки не поспішають із впровадженням 
нових послуг та зниженням процентних ставок 
за кредитами. Основна мета їхньої діяльності 
полягає у встановленні  контролю за фінансовими 
потоками та платоспроможністю банківської 
системи, в яку вони інтегруються [6, с. 260]. 
Відтак, наявність іноземного капіталу у структурі 
банківської системи України у найближчій 
перспективі не призведе до здешевлення кредитних 
ресурсів для реального сектору економіки та 
до залучення прямих інвестицій у пріоритетні 
галузі економіки, а спровокує певні фрагментарні 
процеси, які заважатимуь подальшому розвитку 
вітчизняного банківського сектору. 

Аналіз банківської діяльності в Україні 
показав (табл. 1), що за підсумками 2016 року 
обсяг загальних активів банків збільшився на 
10,6%, а чистих – практично не змінився (+0,15%). 
Однією із складових приросту загальних активів 
стало збільшення портфеля ОВДП та похідних 
інструментів Приватбанку внаслідок його 
переходу до державної власності. Поряд з цим, 
не менш вагомими причинами коливання обсягу 
банківських активів у досліджуваному періоді 
було виведення значної частини комерційних 
банків із ринку, скорочення кредитних портфелів 
банків та зміна  курсу національної валюти (на 
початок 2017 року частка активів в іноземній 
валюті у загальному обсязі банківських активів 
становила 41,8%). 

Таблиця 1.
Основні показники банківської діяльності  в Україні 

 2013 2014 2015 2016 
1. . .  1278,1 1316,85 1254,39 1256,30 
2. . . 911,40 1006,36 965,09 1005,92 

3. 
 

 
7,7 

 
13,5 

 
22,1 

 
21 

4.  138,29 168,93 194,84 332,27 

 81,05 93,43 81,58 255,47 
5.  1085,5 1168,8 1150,7 1132,5 

5.1. .  
 

234,9 261,4 317,6 369,9 

5.2.  433,7 416,4 389,1 437,2 

6. 
. . 

1436 -52966 -66600 -159387 

Джерело: складено за даними [3,7]

У поточній ситуації банківська діяльність й 
надалі продовжує характеризуватись невисокою 
активністю кредитних операцій. Протягом 2016 
року обсяг банківського кредитного портфеля 
порівняно з 2015 роком збільшився на 4,2%, що 
зумовлено у значній мірі конвертацією валютних 
кредитів у гривневі. Обсяг суми кредитів, наданих 
фізичним особам, протягом останнього року 
знизився на 10,43% і становив 847,09 млрд. грн., 
а кредити, надані суб’єктам господарювання, за 
підсумком 2016 року збільшилися на 1,98% і на 
початок 2017 року досягли значення у розмірі 
157,39 млрд. грн. 

Незначний обсяг банківського кредитування 
пов’язаний із системною проблемою нестачі 
довгострокових ресурсів у банківській системі, 
обмеженим доступом до нових запозичень 
на міжнародних ринках, погіршенням плато-
спроможності позичальників, збільшенням 
обсягів проблемних кредитів, а також  зниженням 
мотивації банків до кредитування внаслідок 
існування безризикових високоприбуткових 
інструментів – ОВДП та депозитних сертифікатів 
НБУ, частка яких на початок 2017 року становила 
24,6% чистих банківських активів.
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 Збільшення величини позичкового процента 
і зниження  платоспроможності економічних 
суб’єктів на тлі погіршення економічної 
кон’юнктури ринку та платіжної дисципліни 
позичальників призвело до зростання частки 
простроченої заборгованості за кредитами 
у загальній сумі кредитного портфеля. 
Доцільно зауважити, що погіршення якості 
кредитного портфеля призводить фінансових 
збитків, зниження репутації банку, втрати 
його ліквідності та відволікання коштів для 
формування додаткових страхових резервів 
під проблемні кредити через погіршення якості 
активів. Таким чином, одночасно зі зменшенням 
доходів банків  зростають банківські витрати [8].

Дослідження обсягу банківських зобов’язань 
показало, що їхній  обсяг в Україні протягом 
2016 року суттєво не змінився. Протягом 2013-
2015 рр. у банківському секторі досить помітною 
була тенденція до відтоку вкладів  фізичних осіб 
та зниження їхньої питомої ваги у структурі 
зобов’язань банків внаслідок зниження реальних 
доходів населення,  підвищення недовіри 
до банківських установ, що зумовлено як 
складною економічною ситуацією в Україні, так 
і суперечливими діями Національного банку, які 
пов’язані із невиконанням ним у повній мірі своїх 
функцій щодо банківського регулювання нагляду. 
Проте, перегляд політики НБУ та поетапне 
скасування обмежень на зняття вкладів позитивно 
вплинули на процес відновлення банківських 
депозитних ресурсів у 2016 році. Станом на 1 
січня 2017 року сукупний обсяг клієнтського 
портфелю банківської системи України становив 
807,07 млрд. грн. (приріст 14,2% порівняно з 
аналогічним періодом попереднього року).  Нові 
депозитні вклади замінили кредити НБУ, частину 
субординованих боргів та міжбанківських 
кредитів, які було переведено у капітал.

Оцінка структури банківських зобов’язань 
за строковим характером вказує на переважання 
у клієнтському портфелі короткострокових 
вкладів терміном до 1 року. З вересня 2015 року 
встановилася чітка тенденція до зростання 
обсягу вкладів на вимогу. Станом на 1 січня 2017 
року банківські вклади на вимогу становили 
48,2% депозитного портфеля банків (42,5% на 
початок 2016 року). Така значна частина коштів 
на вимогу у структурі банківських вкладів є 
суттєвим ризиком для фінансової стійкості 
українських банків. 

Загалом банківська система України протягом 
останніх декількох років  втратила близько 

третини строкових депозитів фізичних осіб. 
Результати соціологічного дослідження показують, 
що лише 11% опитаних респондентів зберігають 
більшу частину своїх власних заощаджень у 
банках, 7% – довіряють банківським установами 
лише половину своїх коштів, а 49% – лише їхню 
незначну частину [9]. Утримання майже третини 
опитаних респондентів від послуг банківських 
установ, не дає об’єктивних підстав стверджувати 
про відновлення довіри населення до банківської 
системи. 

Погіршення окремих показників банківської 
діяльності призвело до зниження ефективності 
функціонування банківської системи в цілому. 
За підсумками 2016 року в Україні зафіксовано 
історично великий збиток банківського сектору – 
майже 159 млрд. грн., з яких майже 136 млрд. грн. 
(майже 80%) припадає на Приватбанк. Для решти 
банків сукупні збитки за підсумком 2016 року 
зменшилися до 23 млрд. грн. порівняно з 66 млрд. 
грн. у 2015 році. Основними причинами збиткової 
діяльності банків став відплив залучених 
коштів, протермінування платежів суб’єктами 
господарювання, відрахування  у страхові резерви 
тощо. Банківські установи, що завершили звітний 
період з додатнім результатом діяльності, отримали 
сукупно 10,82 млрд. грн. прибутку. Серед найбільш 
прибуткових банків у 2016 році були  виключно 
іноземні фінансові установи – Райффайзен Банк 
Аваль, Сітібанк та ОТП Банк. На топ-3 найбільш 
прибуткових банків за підсумком 2016року 
припадало 57,5% загального обсягу прибутку, 
отриманого банківською системою України [10].

Висновки. Банківська система є невід’ємною 
складовою фінансової системи, а її стабільність 
та надійність є вирішальною умовою економічної 
безпеки країни в цілому. Дослідження сучасного 
стану функціонування банківської системи 
України показало, що вона протягом останніх років 
перебуває у стані затяжної кризи, ступінь впливу 
якої визначається системою факторів, основними 
серед яких є:  військово-політична нестабільність, 
загальноекономічна дестабілізація, невисокий 
рівень капіталізації банків, зниження банківської 
ліквідності, слабка диференціація банківських 
послуг,  загрозливий вплив тіньової економіки, 
значна економічна та географічна концентрація, 
зниження довіри населення до банківського 
сектору та продуктів, що пропонують його 
суб’єкти, суттєві частки проблемних активів на 
балансі банків, низький рівень ризик менеджменту 
банків, недосконала система захисту депозитних 
вкладів тощо. 
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Для вирішення актуальних проблем розвитку 
банківської системи та стабілізації умов її 
функціонування необхідно застосувати систему 
заходів, спрямованих на: диверсифікацію 
банківських активів; впровадження нових 
депозитних програм; підвищення рівня 
капіталізації банківського сектора шляхом 
залучення додаткового акціонерного капіталу; 
удосконалення процедур санації, реорганізації 
та ліквідації банків; виконання та дотримання 

нормативів НБУ, що регулюють діяльність 
комерційних банків; створення умов для 
залучення інвестицій у вітчизняну банківську 
систему в межах, що не створюватимуть суттєвих 
фінансових ризиків. Реалізація запропонованих 
заходів дозволить мінімізувати вплив 
негативних факторів на банківську діяльність у 
короткостроковій перспективі та створить умови 
для прискореного розвитку банківської системи 
України у майбутньому.
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Summary. The article describes the current state of the banking system of Ukraine. A quantitative and 
qualitative analysis of the dynamics of the main indicators of banks activity was conducted. The basic problems of 
development of banking activity are determined and on this basis the system of measures aimed at stabilization 
and solving of topical problems of development of the banking system of Ukraine is outlined.

Key words: banking system, bank, crisis, banking operations. 

The article substantiates the necessity of 
functioning of the banking system as one of the 
most important components of the development 
of the national economy. It has been established 
that the banking system of Ukraine during the last 
several years is in a state of systemic crisis, which 
is conditioned by the raw material model of the 
development of the national economy, the constant 
shortage of long-term bank resources, imbalances in 
bank balances, and the wrong actions of the monetary 
regulator.

It was determined that the global financial 
crisis, unfavourable political and military events, 
production cuts, inflationary pressures on the 
economy, lower investment activity, weakened the 
banking sector that  considerably complicated its 
functioning. The program of reforms to improve the 
banking system, proposed by the National Bank of 
Ukraine, has led to a significant reduction in their 
quantity and to radical changes in the functioning of 
systemic banks. The liquidation of a number of banks 
influenced positively the transparency of the banking 
system, but led to a worsening of the competitive 
environment and the conditions for the provision of 
banking products due to the excessive reduction of 
participants in the banking sector.

Quantitative and qualitative analysis of the 
dynamics of the main indicators of the banks activity 

showed that in the current situation the banking 
system continues to be characterized by low activity 
of credit operations, a large part of overdue debt in 
the total amount of the loan portfolio, outflow of 
deposits of individuals and large losses of the banking 
sector.

It is shown that the degree of influence of the 
crisis on the banking system of Ukraine depends 
on a number of factors, the main among them is 
the low level of capitalization of banks, reducing 
bank liquidity, weak differentiation of banking 
services, high level of dependence of banks on 
foreign loans, loss of population confidence in 
banks, imperfect system of protection of deposits 
of citizens, etc.

It is established that for the stabilization of 
banking activity it is necessary to apply a system 
of measures aimed at diversifying banking assets; 
introduction of new deposit programs; increase 
the level of capitalization of the banking sector by 
attracting additional equity capital; improvement 
of procedures for rehabilitation, reorganization 
and liquidation of banks; implementation and 
completion  with the NBU regulations governing 
the activities of commercial banks; creation of 
conditions for attraction of investments into the 
domestic banking system within the limits that 
will not create significant financial risks.
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Анотація. Проаналізовані тенденції 
розвитку структури фінансового сектору 
економіки на основі інформаційно-технологічних 
новацій. Встановлені причини централізації 
інфраструктури фінансового ринку, 
необхідності посилення державного нагляду та 
поширення регуляторного арбітражу. Здійснено 
оцінку впливу нових фінансових технологій, 
а також емісії забезпечених електронних 
грошей із використанням технології блокчейн 
на подальші зміни у структурі фінансового 
сектору економіки та на децентралізацію його 
інфраструктури. 

Аннотация. Проанализированы тенденции 
в развитии структуры финансового сектора 
экономики на основе информационно-техно-
логических новаций. Установлены причины 
централизации инфраструктуры финансового 
рынка, необходимости усиления государственного 
надзора и распространения регуляторного 
арбитража. Осуществлена оценка влияния 
новых финансовых технологий, а также эмиссии 
обеспеченных электронных денег с использованием 
технологии блокчейн на дальнейшие изменения 
в структуре финансового сектора экономики и 
децентрализацию его инфраструктуры. 
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Постановка проблеми. На всесвітньому 
економічному форумі 2016 року зміни, що 
відбуваються у суспільстві, було визначено 
«четвертою індустріальною революцією» [1]. 
Оскільки революційні зміни відбуваються 
в галузі передавання, накопичення, аналізу, 
обробки та застосування інформації про стан 
матерії та у знаннях про способи управління 
процесами її економного перетворення, на 
наш погляд, процеси, що зараз відбуваються 
у світі, краще визначати як «інформаційну 
революцію». Враховуючи кардинальні зрушення, 
що мають місце не тільки в індустрії, а й загалом 
у суспільстві, доцільно дослідити як ці зміни 
вплинуть на подальший розвиток фінансового 
сектору економіки. 

Аналіз останніх досліджень та публікацій. 
Значний внесок у дослідження розвитку 
фінансового сектора внесли зарубіжні вчені, такі 
як Ф. Аллен, Д. Гейл, Б. Бернанке, Е. Прескотт, 
Р. Мертон, М. Браун, Д. Даймонд, Р. Левін, 
А.Маршалл та інші. Дослідженню трендів 
економічного розвитку в контексті глобальних 
викликів сучасності приділили значну увагу 
вітчизняні дослідники, серед яких Ю. Бажал, 

В. Базилевич, О. Барановський, А. Гальчинський, 
В. Геєць, Ю. Зайцев, Т. Затонацька, П. Єщєнко, 
І. Пенькова, В. Плескач, Л. Федулова, А. Чухно та 
ін. В їхніх працях аналізуються важливі аспекти 
формування та функціонування інформаційного 
суспільства та сервісно-інформаційної економіки. 

Виокремлення невирішених раніше частин 
загальної проблеми. Практика економічного 
розвитку кінця ХХ – початку ХХІ ст. і, зокрема, 
є фінансові та економічні кризи свідчать, що 
сучасна економічна ортодоксія вже давно 
терпить кризу [2], оскільки впродовж тривалого 
періоду не може повністю виконувати функцію 
теоретико-методологічної бази для формування 
економічної політики в умовах інформаційної 
революції. Враховуючі результати наукових 
досліджень історичних процесів розвитку 
фінансової індустрії та тенденцій щодо майбутніх 
інформаційно-технологічних новацій, доцільно 
спрогнозувати зміни, яких варто очікувати для 
майбутнього фінансового сектору економіки.

Метою цієї статті є дослідження трендів 
розвитку фінансового сектору економіки в 
контексті викликів, що несе інформаційна 
революція.
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Виклад основного матеріалу дослідження. 
Досліджуючи окреслену вище проблематику, 
важливо зазначити, що панування політики 
нарощування державної активності і впевненість 
у здатність держави підміняти своїми діями 
ринкове самоуправління, у другій половині 
ХХ сторіччя були трансформовані у фінансові 
реформи [3]. В цей час для розвитку міжнародної 
торгівлі та залучення інвестицій в економіку, яка 
після двох світових війн була у складному стані, 
необхідно було вирішити суттєві проблеми щодо 
забезпечення вільного переміщення фінансових 
активів. Реалізація зазначеного вище передбачала 
створення необхідної для фінансового сектору 
інфраструктури, здатної забезпечити швидкий 
та надійний обмін інформацією. Формування 
сьогоднішньої структури фінансового сектору 
економіки здійснювалося на основі технологічних 
та інформаційних новацій, які надали можливість 
бездокументарного обігу грошей, цінних паперів 
та інших фінансових активів. 

На наш погляд, основною особливістю 
формування структури фінансової сектору 
наприкінці ХХ сторіччя була централізація його 
інфраструктури. Державні і приватні установи 
об’єднали свої зусилля для створення таких 
інфраструктурних інститутів як біржі фінансових 
інструментів, центральні депозитарії, клірингові 
палати, платіжні системи тощо. 

Створення централізованої інфраструктури 
для фінансового сектору економіки дозволило 
фінансовим установам мінімізувати витрати 
та отримати додаткові прибутки за рахунок 
прискорення обігу фінансових активів, що 
в кінцевому рахунку дозволило державам 
отримувати більші обсяги податків від 
фінансових установ. Крім того, централізація 
інфраструктури для фінансового сектору 
дозволила державним компетентним органам 
ефективніше контролювати обіг фінансових 
активів за рахунок концентрації інформації.

Інформаційно – технологічні новації 
та централізації інфраструктури сприяли 
прискоренню глобалізованого обігу 
фінансових активів і одночасному скороченню 
асиметричності інформації. Це обумовило 
необхідність залучення все більших фінансових 
ресурсів для максимізації отримання прибутків, 
що врешті сприяло концентрації капіталів 
транснаціональними корпораціями та 
фінансовими установами і конгломератами [4]. 

Кардинальні зрушення у структурі сучасної 
світової економіки, пов’язані з гіпертрофованим 

домінуванням фінансового сектору, та зростання 
обсягів залучення коштів населення вимагало 
посилення норм державного нагляду за 
діяльністю фінансових установ та встановлення 
більш жорстких фінансових і організаційних 
вимог для забезпечення безпечної діяльності 
фінансових установ. Враховуючи відмінності у 
нормах регулювання для різних видів фінансових 
установ в різних країнах, бізнес створював все 
нові види фінансових послуг, що дозволило 
отримувати додаткові прибутки за рахунок 
використання регуляторного арбітражу. 

В умовах інформаційної революції з 
метою скорочення витрат на посередництво 
і послуги централізованої інфраструктури 
нові інформаційні фінансові технології 
запропонували альтернативні системи платежів 
та нові способи фінансування. Електронні і 
мобільні платежі, цифрові гаманці і однорангові 
мережі платежів дозволили забезпечити 
підґрунтя для безготівкової (cashless) економіки 
та високотехнологічного фінансового ринку. 
Поява інформаційного сервісу краудфандингу 
(crowdfunding) та безпосереднього чи 
рівноправного кредитування (peer-to-peer 
lending) створила нову конкуренцію для 
кредитних операцій фінансових установ. 
Розробники нових інформаційних сервісів 
надали можливість власникам і споживачам 
фінансових ресурсів за мінімальну плату знайти 
одне одного, оминаючи посередників. Хоча при 
цьому інвестори перебрали на себе всі фінансові 
ризики, рівень таких ризиків невпинно падатиме 
із подальшим зростанням фінансової обізнаності 
людства. 

Не оминув новацій і сектор цінних паперів, де 
вже сьогодні пропонуються інформаційні сервіси, 
що дозволяють позбутися послуг посередників - 
торгівля акціями без комісій, або формування 
інвестиційних портфелів цінних паперів без 
порад фінансових консультантів. Застосовуючи 
методи прогностичного моделювання робото – 
консультанти допомагають інвесторам торгувати 
валютою, акціями, сировиною, індексами, 
деривативами в Інтернеті.

На подальший розвиток фінансового сектору 
суттєво може вплинути інформаційна технологія 
ланцюгів блоків транзакцій або блокчейн 
(blockchain) [5]. Основна перевага технології 
блокчейн перед традиційними фінансовими 
транзакціями - відсутність посередників. Для 
технології блокчейн відсутня необхідність у 
централізованому органі чи сервері. Відсутність 
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центральної довіреної особи, на нашу думку, є 
найбільшою особливістю технології блокчейн, що 
кидає виклик традиційним фінансовим інститутам 
і державним органам, оскільки запровадження 
технології блокчейн може дозволити позбутися 
не тільки послуг централізованих посередників, а 
й зовнішнього контролю. 

Принципово важливим був прецедент 
порушення монополії центральних банків на 
емісію грошей, оскільки технології блокчейн 
надали можливість емітувати електронні гроші, 
які не були забезпечені реальними активами. 
Оскільки технології блокчейн мають потенціал 
до руйнування більшості традиційних бізнес-
моделей особливо у фінансовому секторі 
[6], досить цікаво, що розвитком технології 
блокчейн зайнявся саме банківський сектор, 
який почав її використовувати для зниження 
трансакційних витрат щодо міжбанківських та 
транскордонних платежів.  Сьогодні існують 
ідеї використання технології блокчейн для емісії 
великими фінансовими установами електронних 
грошей, забезпечених внесками різних валют 
до грошового фонду. Така ідея не є новою, а 
історичним прецедентом було формування у 1969 
році резервних активів Міжнародного валютного 
фонду - спеціальних прав запозичення (SDR). 

За умови подальшої реалізації зазначених 
вище тенденцій, на довіру до певної валюти 
впливатимуть емітенти забезпечених 
електронних грошей, що може суттєво 
скоротити можливості урядів для агресивної 
монетарної і податкової політики. Формуючи 
з «повітря» додаткові ресурси через державні 
цінні папери уряди, фактично, сприяють 
знецінюванню вартості приватного капіталу 
та конфіскують заощадження населення через 
інфляцію. Саме тому актуальною може стати 
думка Ф. Хаєка, що гроші, не можуть виступати 
інструментом грошової політики держави, бо це 
призводить до інфляції та економічних спадів, а 
стабільності грошової системи можна досягнути 
відміною державної монополії на емісію грошей і 
конкуренцією приватних емітентів [7].

Ще наприкінці ХХ сторіччя вразі суттєвих 
загроз капітал почав переміщуватися у менш 
ризиковані і більш передбачувані юрисдикції. 
Власники капіталу навчились використовувати 
різницю у податковій політиці різних країн за для 
отримання прибутку за рахунок використання 
податкового арбітражу, тобто економії в обсягах 
податків в різних країнах. Досить тривалий 
час завдяки податковим гаваням і арміям 

юристів і банкірів заможні еліти з усього світу 
використовують секретність юрисдикцій для 
оптимізації оподаткування.

Першою спробою виправити таку 
ситуацію був Закон США 2010 року про 
податкову звітність щодо зарубіжних рахунків 
Foreign Account Tax Compliance Act (FATCA). 
Ґрунтуючись на ідеях цього закону та Конвенції 
про взаємну адміністративну допомогу в 
податкових питаннях, країни G20 і Організація 
економічного співробітництва та розвитку 
(OECD) розробили загальний стандарт обміну 
фінансовою інформацією [8] для створення 
між податковими органами глобальної мережі 
автоматичного обміну фінансовою інформацією 
про іноземців. Хоча і залишаються країни, 
які продовжують застосовувати максимально 
можливу конфіденційність щодо власників 
фінансових активів, вже більше 100 юрисдикцій 
погодилися починаючи із 2018 року автоматично 
обмінюватися фінансовою інформацією щодо 
рахунків іноземців. 

У разі запровадження децентралізованих 
однорангових платіжних систем та технології 
блокчейн боротьба за податки може вийти 
на новий рівень, коли замість використання 
географічних юрисдикції із низьким рівнем 
оподаткування нові технології запропонують 
збереження фінансових активів в інформаційній 
мережі. Запровадження емісії забезпечених 
електронних грошей може позбавити певні 
держави фактичної конфіскації заощаджень, 
спричинених, зокрема, фінансуванням урядів 
незабезпеченими коштами, що не мають нічого 
спільного з економікою [9]. 

Недостатнє розуміння сьогодні того, як 
уряди зможуть впливати на регулювання бізнесу, 
заснованого на децентралізованих технологіях, 
та як можна буде захиститися від можливого 
ухилення від оподаткування, насторожує уряди 
країн, оскільки податкові надходження у складі 
доходів державних бюджетів, які з початку ХХ 
сторіччя складали майже 10 %, сьогодні у багатьох 
країнах перевищують 50% [10] Можливість 
використання нових фінансових технологій 
для оптимізації оподаткування може суттєво 
вплинути на фінансове забезпечення державного 
урядування у певних країнах, грошам яких бізнес 
і суспільство перестануть довіряти, а замість 
національних валют використовуватимуть 
забезпечені електронні гроші. І як завжди, 
причину проблем, уряди будуть шукати не у своїй 
організації, а в «ворожості» нових технологій. 
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Цілком зрозуміло, що фінансові посередники 
так і централізована фінансова інфраструктура 
за такої децентралізації втрачатиме споживачів 
і фактично прибутки. Крім того, буде порушена 
можливість державних органів контролювати і 
відслідковувати всі фінансові потоки.

Алан Грінспен стверджує, що оскільки 
відмова від золотого стандарту уможливила для 
держав використовувати банківську систему як 
засіб для необмеженого розширення кредиту 
та фактичної конфіскації заощаджень через 
інфляцію, в умовах кардинальних змін у моделі 
економіки доцільно повернутися до золотого 
стандарту [9]. На нашу думку, замість золота 
у новому інформаційно-індустріальному 
суспільстві базою для формування нової 
структури фінансового сектору можуть 
стати нові цінності – енергія і знання, на 
яких базується інформаційна індустріальна 
революція.

Очевидно, що подальша індивідуалізація 
суспільства поєднана із інформаційним 
проникненням і зростанням рівня освіченості 
людини, індивідуалізація і автоматизація 
виробничої діяльності, децентралізація 
фінансової сфери економіки впливатимуть 
на переосмислення підходів до державного 
урядування, що, на нашу думку,  може стати 
важливим напрямом подальших досліджень. 

Висновки.
1. Завдяки інформаційно – технологічним 

новаціям у двадцятому сторіччі розвиток 
фінансового сектору здійснювався на основі 
централізації інфраструктури, що сприяло 
прискоренню обігу фінансових активів і 
одночасному скороченню асиметричності 
інформації, а також обумовило необхідність 
залучення коштів населення. Це спричинило 
посилення державного нагляду щодо фінансових 
установ, які для зменшення регуляторного 
навантаження використовували альтернативні 
фінансові послуги.

2. Нові інформаційні фінансові технології 
дозволили скоротити витрати на фінансове 
посередництво та здійснити кроки до 
децентралізації інфраструктури фінансового 
сектору. 

3. За умови подальшої реалізації емісії 
забезпечених реальними активами електронних 
грошей із використанням технології блокчейн на 
довіру до певної валюти впливатимуть емітенти 
забезпечених електронних грошей. 

4. Нові фінансові технології сприятимуть 
змінам у способах оптимізації оподаткування 
та можуть обумовити перехід від використання 
географічних юрисдикції із низьким рівнем 
оподаткування до збереження фінансових 
активів у децентралізованій фінансовій мережі. 
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Summary. The article contains an analysis of the trends in the development of the financial sector structure 
based on information revolution. The article determines the causes of centralization of the financial market 
infrastructure, the gradual disappearing of the financial services’ boundaries and their mutual merging, as well 
as the need to strengthen public supervision, which enable financial institutions to use regulatory arbitrage. The 
author investigates the impact of new financial technologies and issuing of electronic money with the blockchain 
technology on further decentralization of the financial sector and further changes in the financial market structure.
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The article is devoted to the research of 
development trends of the financial sector of the 
economy in the context of the challenges of the 
information revolution.

Financial reforms in the second half of the 
20th century have foreseen the creation of an 
infrastructure necessary for the financial sector, the 
main feature of which was its centralization. This 
allowed financial institutions to minimize costs 
and generate additional profits by expediting the 
circulation of financial assets. At the same time, 
these processes led to a reduction in the asymmetry 
of information, which resulted in the attraction of 
increasing financial resources. The hypertrophied 
domination of the financial sector and the growth 
of the attraction of private sector funds required 
an increase in the standards of state supervision. In 
response, the business created all kinds of financial 
services for the use of regulatory arbitrage.

In the context of the information revolution, 
in order to reduce the costs of mediation and 
centralized infrastructure services, the new 
information technologies in finance offered 
alternative decentralized payment systems, new 

ways of financing, which eliminates the services 
of intermediaries. The further development of the 
financial sector can be significantly influenced 
by the blockchain, which can create the premises 
to decommission the services of centralized 
intermediaries, but also external control. A precedent 
for a violation of the monopoly of central banks for 
the issuance of money can significantly reduce the 
ability of governments for aggressive monetary and 
tax policies.

Since significant changes are made in 
international tax arbitration rules and in the use of 
secrecy of the jurisdictions to optimize taxation, in 
case of introduction of decentralized peer-to-peer 
payment systems and blockchain technology, instead 
of using low-taxation geographic jurisdictions, new 
technologies will offer the preservation of financial 
assets in the information network.

Further individualization of society combined 
with information technology penetration and growth 
of the level of human education, individualization and 
automation of production activity, decentralization 
of the financial sphere of the economy can influence 
the rethinking of approaches to state governance.
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Анотація. У статті обґрунтовано принципи 
забезпечення фінансової стабільності кредитних 
установ; виділено специфічні (завчасної обачності; 
адаптивності; збалансованої прибутковості; 
суспільної відповідальності; економічної відпові-
дальності) та загальні принципи (наукової 
обґрунтованості; комплексності; безперервності; 
довіри; ефективності).

Аннотация. В статье обоснованы принципы 
обеспечения финансовой стабильности кредит-
ных учреждений; выделено специфические 
(заблаговременной осмотрительности; адаптив-
ности; сбалансированной прибыльности; 
общественной ответственности; экономической 
ответственности) и общие принципы (научной 
обоснованности; комплексности; непрерывности; 
доверия; эффективности).

Ключові слова: фінансова стабільність кредитних установ; принципи процесу забезпечення 
фінансової стабільності кредитних установ.

Ключевые слова: финансовая стабильность кредитных учреждений; принципы процесса 
обеспечения финансовой стабильности кредитных учреждений.

Постановка проблеми. В умовах 
кардинальної зміни парадигми забезпечення 
стабільності фінансової системи, а саме, 
усвідомлення необхідності використання 
системного підходу для уможливлення 
досягнення та довгострокового утримання 
цільового рівня стабільності фінансової системи 
як на національному, так і міжнаціональному 
рівнях, важливим є також приділення уваги 
методології забезпечення фінансової стабільності 
на мікрорівні, зокрема кредитних установ. Одним 
з фундаментальних аспектів концептуалізації 
процесу забезпечення фінансової стабільності 
кредитних установ є обґрунтування принципів 
його організації. У тлумачник словниках термін 
«принцип» визначається як «науковий чи 
моральний початок, підстава, правило, основа, 
від якої не відступають» [1, c. 431]. Принципи, 
відображаючи суттєві характеристики об’єкта 
пізнання, є основою побудови наукової теорії,  
визначають методи і методики пізнавального 
процесу, характеризують способи використання 
законів і закономірностей відповідно до 
визначення мети. Також, на основі перевірки 
відповідності принципам здійснюється 
оцінювання ступеня істинності отриманої 
інформації, а на рівні практичних дій – оцінка 
рівня їх ефективності та результативності. 
Обґрунтування принципів – це початковий етап 
систематизації знань. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Питання фінансової стабільності, насамперед, 
вивчається з позицій макрорівня(у першу чергу, 
з позиції центрального банку)і, відповідно, 
недостатньо уваги приділяється обґрунтуванню 
методології забезпечення фінансової стабільності 
окремих фінансово-кредитних установ, зокрема, 
кредитних установ. Проблематиці останнього 
присвячені праці О. Беди (O. Beda) [2], Х. Вівеса 
(Xavier Vives) [3], Ж. В. Гарбар [4], Л. А. Клюско 
[5], Є. М. Кондрат [6], І. О. Лютого[7], А. В. 
Фалюти [8], І. Химич [9]. Поряд з цим, питання 
забезпечення фінансової стабільності кредитних 
установ (насамперед, банків) розглядається 
переважно з позиції внутрішнього фінансового 
менеджменту, що, на нашу думку, є лише 
одним з необхідних, однак не вичерпних 
передумов формування довгострокової 
фінансової стабільності установи. Вважаємо, 
що до даного питання необхідно підходити з 
позиції системного підходу, тобто говорити про 
формування системи забезпечення фінансової 
стабільності кредитних установ. 

Метою статті є обґрунтування принципів 
забезпечення фінансової стабільності 
кредитних установ, що дозволить у подальшому 
обґрунтувати компоненти системи забезпечення 
фінансової стабільності кредитних установ, 
вибір методів, інструментів та зміст механізму її 
ефективного функціонування.
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Виклад основного матеріалу. Однією з 
найґрунтовніших праць, присвячених питанням 
фінансової стабільності, є дослідження Г. Дж. 
Шиназі. Так, у праці «Визначення фінансової 
стабільності» науковець виділив п’ять принципів, 
які повинні бути покладені в основу визначення 
даного поняття, а отже, враховані і в процесі 
побудови системи її забезпечення, а саме: 

1) фінансова стабільність стосується всіх 
елементів фінансової системи (інфраструктури, 
установ та ринків); 

2) фінансова система не тільки ефективно 
виконує функції розподілу ресурсів і ризиків, 
мобілізації заощаджень і накопичення багатства, 
але й забезпечує безперебійну роботу платіжної 
системи;   

3) фінансова стабільність – це не лише 
фактична відсутність фінансових криз, 
але й здатність фінансової системи вчасно 
обмежувати, стримувати та управляти існуючими 
дисбалансами, перш ніж вони завдадуть шкоди 
економічним процесам;

4)  фінансова стабільність повинна 
розглядатися в першу чергу з позиції її впливу на 
реальний сектор економіки. Якщо порушення у 
функціонуванні фінансових ринків або установ 
не становлять загрози для реального сектору 
економіки, то вони не повинні розцінюватися як 
загрози для фінансової стабільності; 

5) фінансова система повинна розглядатися 
з позицій часового простору (континууму) [10, с. 
6-7]. 

Перефразовуючи дані принципи в аспекті 
фінансової стабільності кредитних установ, 
сформулюємо наступне:

1) чинники фінансової стабільності 
кредитних установ виходять за межі виключно 
фінансово-економічного аспекту їх діяльності 
(обґрунтовано у праці [11]);

2) фінансово стабільна кредитна установа 
є здатною до безперебійного та ефективного 
посередництва як в кредитуванні (як в аспекті 
акумулювання, так і розміщення фінансових 
ресурсів), так і в розрахунках;

3) фінансова стабільність кредитної 
установи – це не лише недопущення можливості 
її банкрутства, а насамперед, забезпечення 
належного покриття фактичних і потенційних 
негативних наслідків внутрішніх дисбалансів 
та запобігання їх перекладання на реальну 
економіку, а також утримання довгострокової 
резистентності установи до негативних змін 
зовнішнього середовища;

4) фінансова стабільність – це континуум 
станів кредитної установи, перебуваючи в яких 
вона зберігає свою здатність до безперебійного 
ефективного функціонування.

Стосовно четвертого принципу, 
сформульованого Г. Дж. Шиназі («фінансова 
стабільність повинна розглядатися в першу чергу з 
позиції її впливу на реальний сектор економіки»), 
то він не може бути екстрапольований на 
мікрорівень, оскільки інакше даний термін 
має стосуватися виключно системно важливих 
установ, що невірно.

Н. Г. Вовченко, Ю. С. Євлахова,досліджуючи 
питання формування інституціональної складової 
системи забезпечення фінансової стабільності, 
виділяють такі фундаментальні принципи: 
раціонального використання ресурсів;ефективн
огоуправління;здоровоїконкуренції;довіригрома
дськості;чітко діючої правової і судової системи; 
належної практики корпоративного управління; 
розвиненої системи виплат і розрахунків;чинного 
кодексу ділової етики [12, с. 5].

Я. В. Белінська та В. П. Биховченко 
зауважують, що для ефективного функціонування 
механізму забезпечення фінансової стабільності 
він має базуватися на таких принципах: 
ефективності (забезпечувати найефективніше 
розміщення фінансових ресурсів); тривалості 
та передбачуваності (фінансова стабільність 
має підтримуватися протягом середньо- та 
довгострокових періодів); адекватності (форми 
й методи розміщення фінансових ресурсів 
мають відповідати різноманіттю потреб у них 
економічних агентів);транспарентності (дії 
органів державного управління мають бути 
якомога прозорішими); координованості (заходи 
механізму забезпечення фінансової стабільності 
мають узгоджуватися з цілями та заходами інших 
політик); підзвітності (центральний банк має 
відповідати за ефективність і результативність 
заходів щодо забезпечення фінансової 
стабільності) [13].

Заслуговує на увагу підхід Н. О. Шпака, 
М. І. Романишина, які, в аспекті формування 
стратегії забезпечення економічної стабільності 
підприємства, акцентують увагу на таких 
принципах її формування: адаптивності та 
мобільності; стратегічності та цілеспрямованості; 
ієрархічності; системності; раціональності 
та економічного ефекту; комплексності та 
взаємоузгоджуваності управління; економічного 
зростання та рівноваги; фінансової стійкості; 
конкурентостійкості; партисипативності 
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та соціальної орієнтованості; каузальності; 
збалансованості; інноваційності та розвитку [14]. 
Ми розділяємо думку науковців, що питання 
забезпечення стабільності будь-якої установи 
належить до її стратегічних орієнтирів та має бути 
виділено в окремий напрям менеджменту, що 
реалізується на умовах тісної взаємоузгодженості 
з іншими, зокрема поточними, організаційно-
управлінськими процесами. Поряд з цим 
непоодинокими випадками є зведення 
процесу забезпечення фінансової стабільності 
кредитних установ виключно до питань 
забезпечення фінансової стійкості, ліквідності, 
платоспроможності, надійності та прибутковості. 
На наш погляд, невірно в умовах зміни парадигми 
побудови системи забезпечення фінансової 
стабільності фінансової системи залишати 
незмінною методологію її забезпечення на рівні 
окремих фінансово-кредитних інституцій. 
Вважаємо, що підхід до забезпечення фінансової 
стабільності кредитних установ, який базується 
на виключному врахуванні та задоволенні 
інтересів найближчих зацікавлених учасників 
відносин; управлінні індивідуальними ризиками 
з позиції забезпечення стійкості до внутрішніх 
та зовнішніх шоків у конкретний момент часу, 
на нашу думку, недосконалий та нездатний 
гарантувати довгострокових перспектив 
до ефективного функціонування установи. 
Зокрема, поточна фінансова стійкість кредитної 
установи дозволяє їй ефективно виконувати 
функціональне призначення та протистояти 
зовнішнім і внутрішнім шокам у поточний 
момент часу. Однак, при цьому її фінансовий 
стан може не характеризуватися належним 
рівнем потенціалу для забезпечення стійкості 
до майбутніх негативних впливів. За даних умов 
кредитна установа є фінансово стійкою, однак 
рівень її фінансової стабільності є пограничним, 
тобто, за незмінності якісних та кількісних 
параметрів фінансового стану установи та 
одночасної реалізації загроз, кредитна установа 
ймовірно зазнає фінансової дестабілізації. При 
цьому, клієнт розглядається як засіб досягнення 
основної мети кредитної установи, а не його 
основною передумовою. У даному контексті ми 
погоджуємося з думкою О. І. Лаврушина, що саме 
винесення кредитними установами на перше місце 
не інтересів господарства, а власних, пов’язаних з 
отриманням прибутку, стало головною причиною 
неефективності їх сучасного розвитку [15, с. 13].  
Слушним є зауваження І. Б. Івасіва, що «сучасний 
менеджмент знаходиться в процесі відходу від 

моделі акціонерів, яка проголошує максимізацію 
прибутковості акціонерів головною метою 
управління, саме до утвердження необхідності 
врахування інтересів усіх суспільних груп, з якими 
банк взаємодіє чи стикається в процесі своєї 
діяльності» [16, с. 372]. Також, розділяємо думку Г. 
Брауна (Gordon Brown), що ключем до фінансової 
стабільності є соціальний і економічний контракт 
між фінансовими інститутами і суспільством, 
що базується на довірі та справедливому 
розподілі ризиків і прибутків [17, с. 363]. На наше 
переконання, на рівні окремої кредитної установи 
це може бути досягнуто шляхом реалізації 
процесу забезпечення її фінансової стабільності з 
дотриманням таких специфічних принципів, які 
насамперед, враховують змістоформуючі ознаки 
поняття фінансової стабільності:

- принципу завчасної обачності, який 
полягає в попередженні установою негативних 
наслідків (насамперед, неочікуваних фінансових 
втрат) потенційної зміни кон’юнктури ринку 
шляхом формування резервних фондів 
заздалегідь, з урахуванням динаміки діяльності 
та рівня системної важливості кредитної 
установи. Зміст даного принципу спирається 
на наше переконання, що контрциклічне 
регулювання, хоч і не є повною гарантією щодо 
уникнення дестабілізації фінансових установ, 
однак, стримує їх від надмірного нарощування 
ризикових активів в умовах економічного 
піднесення. При цьому вважаємо, що завчасно 
обачлива поведінка кредитних установ має 
бути не стільки результатом впровадження 
регулятором контрциклічного регулювання, 
скільки корпоративним стандартом їх бізнесу, що 
має високу соціально-економічну значимість; 

- принципу адаптивності, який передбачає 
необхідність здійснення систематичного 
моніторингу та оцінки ймовірності реалізації 
загроз фінансової стабільності кредитної 
установи та прогнозування їх наслідків з метою 
своєчасного коригування елементів внутрішнього 
адаптаційного механізму, а саме конкретизації 
об’єктів, інструментів та методів впливу;

- принципу збалансованої прибутковості, 
тобто орієнтації на оптимальний рівень 
рентабельності діяльності, достатній для 
підтримки належного рівня доходу для власників 
за умови убезпечення кредитної установи та 
контрагентів (клієнтів, партнерів, платників 
податків) від надмірного накопичення ризиків;

- принципу суспільної відповідальності, 
тобто забезпечення відповідальності 
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менеджменту установи за повне, послідовне 
та всебічне врахування і виконання норм та 
вимог чинного законодавства та етичних правил 
ведення бізнесу;

- принципу економічної відповідальності, 
який полягає у створенні збалансованих і 
довгострокових ділових відносин з клієнтами, 
гармонізації інтересів кредитної установи 
та суспільства, спираючись на економічну 
ефективність та соціальну справедливість;

- принципу надлишковості. На нашу думку, 
формування запасу міцності для забезпечення 
фінансової стабільності кредитних установ 
передбачає вищі стандарти, ніж це передбачено 
чинним законодавством. Законодавча база є 
втіленням мінімальних норм та вимог, виконання 
яких дозволяє кількісно збалансувати наслідки 
загроз та віддачу інструментів їх подолання для 
забезпечення нормального функціонування 
кредитної установи. З метою уможливлення 
стійкого довгострокового розвитку установи 
необхідно забезпечити кількісну та якісну 
надлишковість інструментів забезпечення 
фінансової стабільності кредитної установи по 
відношенню до реальних та потенційних загроз. 

Поряд з вищезазначеними принципами 
доречно виділити загальні принципи 
забезпечення фінансової стабільності кредитних 
установ, які визначають методологічні засади 
досліджуваного процесу, а також організаційно-
функціональні аспекти. До даних принципів 
відносимо: 

- принцип наукової обґрунтованості, 
який передбачає, що забезпечення фінансової 
стабільності кредитних установ має базуватися 
на чіткій теоретико-методологічній основі. 
Рівень фінансової стабільності кредитної 
установи є відображенням результативності як 
функціонування системи управління установою, 
так і дій відповідних державних інституцій, тому 
лише ті управлінські рішення, які реалізуються з 
використанням науково обґрунтованих методик 
здатні максимізувати позитивний ефект їх 
взаємодії в аспекті забезпечення та утримання 
бажаного рівня фінансової стабільності кредитної 
установи;

- принцип комплексності. Ефективність 
та результативність забезпечення фінансової 
стабільності кредитних установ залежить 
від якості врахування взаємовпливів, 
взаємодоповнень та синергетичних ефектів 
взаємодії внутрішніх та зовнішніх чинників, 

що й обумовлює необхідність використання 
комплексного підходу. Останнє дозволяє 
тривало утримувати цільовий рівень фінансової 
стабільності кредитної установи в умовах 
динамічного та невизначеного середовища;   

- принцип безперервності – забезпечення 
фінансової стабільності кредитної установи 
має бути перманентним процесом. Як 
результат, реалізація даного принципу потребує 
імплементації мети забезпечення фінансової 
стабільності до стратегічних орієнтирів кредитної 
установи, розробки системи упереджувальних 
заходів фінансовій дестабілізації установи, 
яка передбачає як систематичну індикативну 
діагностику реального та потенційного рівня 
фінансової стабільності під дією дестабілізуючих 
чинників, так і управлінські заходи щодо її 
утримання;

- принцип довіри, суть якого розкривається 
в необхідності формування та підтримання 
на належному рівні довіри суспільства до 
кредитних установ. Даний принцип, у свою чергу, 
забезпечується на основі дотримання принципів 
суспільної та економічної відповідальності, а 
також забезпеченні прозорості діяльності всіх 
суб’єктів даного процесу; 

- принцип ефективності, який є похідним 
від принципу збалансованої прибутковості 
та передбачає утримання оптимальних 
співвідношень між результатами та витратами 
на утримання фінансової стабільності кредитної 
установи у часі. Насамперед мова йде про втрату 
можливостей щодо максимізації прибутку у 
короткострокових періодах.

Висновки. Отже, вважаємо за доцільне 
виділити загальні та специфічні принципи 
забезпечення фінансової стабільності 
кредитних установ. Також, на нашу думку, 
їх доречно класифікувати на такі групи: 
принципи методологічного характеру (наукової 
обґрунтованості; комплексності); принципи 
організаційно-функціонального характеру 
(безперервності; адаптивності; збалансованої 
прибутковості; суспільної відповідальності; 
економічної відповідальності; довіри; 
ефективності), а також принципи, які визначають 
якість методичних засад забезпечення 
фінансової стабільності установи (завчасної 
обачності;надлишковості). Подальші наукові 
дослідження будуть присвячені питанням 
формування системи забезпечення фінансової 
стабільності кредитних установ.



59

ФІНАНСОВИЙ ПРОСТІР     № 3 (27) 2017

Список використаних джерел.

1. Даль В. И. Толковый словарь живого 
великорусского языка. – Т. 3. –М. : Русский язык, 
1980. – 555 с.

2. Beda O. Problems of financial stability of 
commercial banks in the republic of Moldova / O. 
Beda, N. Mateoc-Sîrb, N. Mocanu, S. Dragutsa // 
Theoretical and scientifical journal. – 2015. - №4. – Р. 
49-54.

3. Vives X. Competition and Stability in 
Banking / Vives X. — Barcelona : IESE Business 
School University of Navara, 2010. – 58 p.

4. Гарбар Ж. В. Чинники впливу на фінансову 
стабільність комерційних банків [Електронний 
ресурс] / Ж. В. Гарбар, Л. М. Галагіна – Режим 
доступу : http://nauka.kushnir.mk.ua/?p=56106.

5. Клюско Л. А. Забезпечення фінансової 
стабільності банків в умовах фінансової кризи / 
Л. А. Клюско // Актуальні проблеми економіки. – 
2009. –  №10(100) . – С. 97-106.

6. Кондрат Е. Н. Обеспечение финансовой 
стабильности банковской сферы в условиях 
кризиса [Електронний ресурс] / Е. Н. Кондрат // 
Вестник МГИМО Университета. – 2010. – №6. – 
С. 194-201.- Режим доступу : http://cyberleninka.
ru/article/n/obespechenie-finansovoy-stabilnosti-
bankovskoy-sfery-v-usloviyah-krizisa.

7. Лютий І. О. Фінансова стабільність 
як основа розвитку банківських послуг / І. О. 
Лютий, О. М. Юрчук //  Вісник Національного 
банку України. - 2005. - № 4. - С. 39-43.

8. Фалюта А. В.  Управління фінансовою 
стабільністю банків в економіці України / А. 
В. Фалюта. – Автореф. дис. … к.е.н. - 08.00.08 – 
гроші, фінанси і кредит. – Львів : Львівський 
національний університет імені Івана Франка, 
2010. – 24 с. 

9. Химич І. Корпоративна культура – 
чинник фінансової стабільності підприємств 
у сучасних економічних умовах / І. Химич // 

Галицький економічний вісник. – 2012. –  №4(37). 
– С.147-156.

10. Schinasi G. Defining Financial Stability 
/ Garry J. Schinasi // IMF Working Paper. - 
WP/04/187 . – 2004. – 19 р. – Available at : https://
pdfs.semanticscholar.org/ef31/bd3236697c658746
235e96ab920488ad5a3a.pdf

11. Хуторна М. Е. Концептуалізація 
процесу забезпечення фінансової стабільності 
кредитних установ / М. Е. Хуторна //Вісник 
Університету банківської справи. - 2017. – 
№1(28). 

12. Вовченко Н. Г. Формирование 
институциональной платформы глобальной 
финансовой стабильности / Н. Г. Вовченко, 
Ю.С. Евлахова // Финансовые исследования. - 
2010. – №1. – С. 3-10. 

13. Белінська Я. В. Механізм забезпечення 
фінансової стабільності: структура, 
інструменти, напрями розвитку / Я. В. Белінська, 
В. П. Биховченко // Стратегічні пріоритети. – 
2012. - №1 (22). – С. 72-84.

14. Шпак Н. О. Стратегія забезпечення 
економічної стабільності підприємства та 
принципи її формування / Н. О. Шпак, М. І. 
Романишин // Економіка та держава. - 2010. - № 
10. - С. 48-51.

15. Лаврушин О. И. Банки в современной 
экономике: необходимость перемен / О. И. 
Лаврушин // Банковское дело. – 2013. – № 4. – 
С. 6-13.

16. Івасів І. Б. Ділова етика в банківському 
бізнесі / І. Б. Івасів // Формування ринкової 
економіки : зб. наук. пр. – Київ : КНЕУ, 2006. – 
Вип.16. – С. 365–373.

17. Барановський О. І. Філософія безпеки 
: монографія : у 2 т. / О. І. Барановський. – К. 
: УБС НБУ, 2014. – Т. 2 : Безпека фінансових 
інститутів. – 715 с.



60

ФІНАНСОВИЙ ПРОСТІР     № 3 (27) 2017

JEL CLASSІFІCATІON: C62, G21, G23, G33. 

PRINCIPLES OF THE CREDIT INSTITUTIONS’ FINANCIAL STABILITY 
PROVIDING

Khutorna M. E.
State High Educational Establishment “Baking University”

Principles are one of the fundamental aspects 
of the conceptualization of the credit institutions’ 
financial stability providing. Firstly, we have revealed 
the principles of the credit institution’s financial 
stability, based on Schinasi’s methodology, that are 
as follows: 1) the factors of the credit institutions’ 
financial stability are not just limited by the financial-
and-economic aspects of the institutions’ activity; 2) 
financial stable credit institution is able to function 
uninterruptedly and effectively as a mediator in 
crediting (we mean financial resource allocation as 
well as theirs funding) and in payments; 3) credit 
institution’s financial stability does not mean only 
avoiding its bankruptcy, but first of all it deals with 
the providing appropriate coverage of the negative 
consequences of the internal misbalances and 
prevents theirs influence on the real economy and 
support long-term resistance of the credit institution 
to the negative changes in the external environment; 
4) financial stability is a continuum of the credit 
institution’s states, being in which an institution 
saves its effectiveness and functionality.

It’s revealed that the process of the credit 
institutions’ financial stability providing is often 
represented like a financial firmness, liquidity, 
solvency, reliability and profitability management. 
We reckon that the financial stability providing 
approach, based on 1) exclusive taking into 
consideration and satisfaction the rights of the 
limited participants (first of all, stakeholders and 
management); 2) individual risks management for 
ensuring institution’s firmness to the internal and 
external shocks in some periods of time cannot be 
considered as a consummate one and is not able to 
guarantee long-term prospects of the institution’s 
effective functioning. In particular, the current 
financial firmness of the credit institution ensures 
an effective realization of its functional mission and 
its ability to hold up the resistance to the internal 
and external shocks during current period of time. 
But at the same time its financial state won’t possess 
appropriate potential for future resistance to the 
negative influences. In such case credit institution 
is financially strong in a current moment, but its 
level of the financial stability is minimal and if 

qualitative and quantitative characteristics of the 
credit institution’s financial state are unchangeable 
and besides this some threats materialize than the 
institution most probably will be destabilized. In 
my opinion, the process of the credit institution’s 
financial stability providing should be realized 
grounded on such specific principles: 

- the principle of the advanced circumspection 
that means the institution’s avoiding of the negative 
effects of the potential market situation changes 
by the reserves forming in advance taking into 
consideration activity’s dynamics and system 
influence of the institution. We think that advanced 
circumspect behavior of the credit institution should 
be caused not by the regulator’s implementation of 
the countercyclical supervision, but by the corporate 
standards;

- the principle of the adaptation that 
means systematical monitoring, assessment of the 
financial stability threats’ realization probability and 
forecasting theirs consequences in order to adjust 
institution’s internal adaptation mechanism in time;

- the principle of the balanced profitability 
that means the supporting of the optimal profitability 
level that is on the one hand sufficient for the 
stakeholders’ financial interests’ satisfaction and on 
another it can prevent excessive risks accumulation; 

- the principle of the economic responsibility 
that means the creation of the long-term, balanced 
relationships with clients, harmonization of the 
credit institution and society interests, based on the 
economic effectiveness and social justice;

- the principle of the social responsibility 
that means management responsibility for the 
complete, consecutive and thorough consideration 
and fulfillment of the legislation and ethical business 
standards;

- the principle of the surplus. We reckon 
that internal requirements for the safety reserves 
which are to be formed by the credit institutions 
for the theirs financial stability providing, must be 
higher than those in laws. Legislation implements 
the minimal norms and standards, which execution 
helps to balance threats’ results and instruments’ 
ability to mitigate them in order to provide normal 
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functioning. But for supporting stable long-term 
development of the credit institution it’s important 
to secure quantitative and qualitative surplus of 
the instruments that are used to provide financial 
stability of the credit institution related to external 
and internal potential threats.

Except these special principles the process of 
the credit institution’s financial stability providing 
should be grounded on such general principles: the 
principle of the scientific substantiation; the principle 
of the complexity; the principle of the continuity; the 
principle of the trust; the principle of the effectiveness.
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Аннотація. Дослідженням встановлено, 
що в сучасній науці існують три основні групи 
методів визначення вартості інтелектуального 
капіталу національної економіки: методи прямого 
вимірювання (або витратні методи), методи 
ринкової капіталізації та методи нефінансової 
оцінки. Доведено, що найбільш доцільними 
для оцінювання вартості інтелектуального 
капіталу національної економіки в умовах 
структурно-інноваційних трансформацій є 
витратні методи, сутність яких полягає у 
тому, що вартість інтелектуального капіталу 
національної економіки розраховується як сума 
витрат основних макроекономічних суб’єктів 
(держави, підприємств, домогосподарств, 
зовнішньоекономічного сектора) на його 
формування, накопичення, використання 
і розвиток. Розраховано вартість 
інтелектуального капіталу національної 
економіки України у 2010-2016 рр. і  на цій 
основі побудовано економетричну модель 
апроксимілюючої функції зростання вартості 
інтелектуального капіталу України, яка 
статистично підтвердила і поглибила гіпотезу 
автора про наявність тенденції  (тренду) його 
збільшення.

Аннотация. Исследованием установлено, что 
в современной науке существуют три основные 
группы методов определения стоимости 
интеллектуального капитала национальной 
экономики: методы прямого измерения (или 
затратные методы), методы рыночной 
капитализации и методы нефинансовой оценки. 
Доказано, что наиболее целесообразными для 
определения стоимости интеллектуального 
капитала национальной экономики в условиях 
структурно-инновационных преобразований 
являются затратные методы, сущность 
которых состоит в том, что стоимость 
интеллектуального капитала рассчитывается 
как сумма затрат основных макроэкономических 
субъектов (государства, предприятий, 
домохозяйств, внешнеэкономического сектора) 
на его формирование, накопление, использование 
и развитие. Рассчитана стоимость 
интеллектуального капитала национальной 
экономики Украины в 2010-2016 гг. и на этой основе 
построена прогнозная эконометрическая модель, 
которая статистически подтвердила гипотезу 
автора о существовании тенденции (тренда) 
увеличения стоимости интеллектуального 
капитала Украины.

Ключові слова: інтелектуальний капітал, інтелектуальний потенціал, інтелектуальна 
власність, національна економіка, державні витрати, інноваційна діяльність, структурно-інноваційні 
трансформації.

Ключевые слова: интеллектуальный капитал, интеллектуальный потенциaл, интеллектуальная 
собственность, национальная экономика, государственные расходы, инновационная деятельность, 
структурно-инновационные преобразования.

Statement of the problem. Research of state and 
trends of the macroeconomic systems development 
in a globalised and strongly competitive world 
shows that the level of macroeconomic development 

mainly depends on intellectual capital that, in turn, 
causes to use a new models of using a labor force 
and to  focus on intellectual capital development, its 
continuous improvement and advanced training. As 
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a consequence, the role of intellectual resources in the 
process of public production is becoming enormously 
important. For this reason, investigations devoted 
to the formation of national intellectual capital, the 
accumulation, the using, the estimation as well as the 
development is an actual scientific and practical task.

Analysis of recent researches and publications. 
The problems related to the formation of national 
intellectual capital, its accumulation, using, 
estimation, and the development have been quite 
broadly covered in economic literature represented 
by the works both foreign and Ukrainian scientists. 
For instance, such outstanding foreign economists 
as S. Alexander, A. Buracas [2], D. Andriessen [1], 
N. Bonis, D. Ernst, C. Lin [3], T. Lin, I. Lopes [2], E. 
Pasher, J. Pomeda, S. Shachar, C. Stam [1], I. Young, 
A. Zvirblis [2] calculated the national intellectual 
capital of Izrael, Luxemburgh, Malaysia, New Zeland, 
Spain, Taiwan using mainly using quantitative 
macroeconomic indexes. On the other hand, R. 
Aleknaviciute [4], N. Gunchak [9], A. Karpenko, 
I. Karshin, I. Macerinskiene [4], M. Ovchinnikov, 
P. M. Sanchez [5], O. Sukhai [9], G. Vaganyan, L. 
Tumyan, T. Vasilkiv [9], E. Vashurina propose to 
estimate the national intellectual capital using both 
quantitative and qualitative indexes characterizing 
the level of national intellectualization. From 
this point of view, G. Vaganyan and L. Tumyan 
calculated the national intellectual capital of Brazil, 
Russia, India, China, South Africa belonging to the 
BRICS using so called “balanced indicator system”. 
At the same time, O. Grishnova, Y. Malhotra, 
K. Marcin, D. Sedlyar, Р. Stahle [6], S. Stahle [6] 
propose to determine aggregate indicators for each 
component of intellectual capital and, on its basis, 
to estimate the integral index of national intellectual 
capital. In the meantime, V. Allee, T. Baulina [8], L. 
Chagovets, J. Chen, L. Edvinsson [3], O. Panasenko, 
D. Weziak try to solve the problems of national 
intellectual capital forecasting. Despite the fact that 
all abovementioned scienitists have considerably 
contributed to the research of the stated problem, 
there is a need to carry out further investigations 
related to the estimation and the forecasting of the 
value of national intellectual capital in terms of 
structural and innovative transformations.

Setting objectives. The purpose of this paper 
is to form the set of expenditure determining 
the value of national intellectual capital in terms 
of structural and innovative transformations in 
order to calculate the value of national intellectual 
capital of Ukraine in such terms and, on its basis, to 
forecast its trend. 

Methodology. Investigation of the value of 
national intellectual capital and its forecasting has 
been implemented by the following steps (graph 1). 

As graph 1 shows, first of all, it was estimated 
the value of national intellectual capital of Ukraine. 
Detailed study of the literature [1-9] and author’s 
preliminary scientific investigations showed that 
modern researchers distinguish several groups 
of methods estimating the value of national 
intellectual capital: 

1) those which directly measure the intellectual 
capital (IC-dVAL Aproach, Intellectual Asset 
Valuation, HR Statement, National Intellectual 
Property, Science Technology and Industry 
Outlook, The Value Explorer, etc.); 

2) those within the scope of market 
capitalization of intellectual capital (Intellectual 
Capital Monitor, etc.); 

3) those within the scope of non-monetary 
estimation of intellectual capital (IC-Index, 
Intangible Assets Monitor, Knowledge Assessment 
Methodology, Innovation Union Scoreboard, 
Measurement System for National Intellectual 
Capital Performance, National Intellectual Capital 
Index, Scorecard for National Intangibles, etc.) [1, 
p. 490-492, p. 124; 3, р. 144-156; 5, р. 12]. 

Both the methods of market capitalization 
of intellectual capital and the methods of non-
monetary estimation of intellectual capital have 
rather low level of standardization and unification 
of input data as well as a subjectivity of some  
estimation parameters. For obvious reasons, it is 
therefore to propose to use the methods of direct 
measurement of intellectual capital for estimation 
the value of national intellectual capital in terms 
of structural and innovative transformations. The 
essence of this group of methods is that the value of 
national intellectual capital is calculated as the sum 
of expenditure of the main macroeconomic actors 
(goverment, firms, households, foreign sector) on 
formation, accumulation, using, and development 
of intellectual capital [1, р. 71-74; 2; p. 59-65; 5, р. 
10-12].

An annotated review of existing publications 
devoted to this problem allowed author to 
conclude that the expenditure determining the 
value of national intellectual capital must include 
the following [4, р. 10-12; 6, р. 168-170; 8]: 

1) state budget expenditure, in particular 
expenditure on education, expenditure on science, 
expenditure on innovation activity; 

2) firms’ expenditure, in particular expenditure 
on staff training, expenditure on conducting 
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Graph 1. Consistency of the steps of estimation and forecasting of the value of national intellectual capital of 
Ukraine

scientific researches, expenditure on forming 
relations with suppliers and consumers, expenditure 
on protection intellectual property; 

3) households’ expenditure; 
4) foreign expenditure, in particular expenditure 

on carrying out scientific and technical works, 
expenditure on financing other types of innovation 
activity. 

This set of expenditure has the following 
advantages. The first point is that all types of 
expenditure are considered as equal that is especially 
important because the sources of formation and 
growth of national intellectual capital are not clear 
enough. Another important thing is the visibility 
and the simplicity of output data. Additionally, 
proposed set of expenditure will result in reliable, 
objective and adequate estimation of the value of 
national intellectual capital and its changes, which, 

in its turn, can become the basis for scientific policy 
decisions how to raise national intellectual capital.

Equipped with this detailed knowledge, it 
is now possible to calculate the value of national 
intellectual capital of Ukraine in terms of structural 
and innovative transformations (Tabl. 1) [8-9]. 
Tabl. 1 shows that the value of national intellectual 
capital of Ukraine has slightly increased during 
2011-2016 by 43,2% (from UAH 61,68 billion in 
2010 to UAH 88,37 billion in 2016). State budget 
expenditure were a significant part of structure of 
the value of national intellectual capital of Ukraine 
and have increased by 27,44% in given period: 
from UAN 27,33 billion to UAN 34,83 billion. First 
of all, it is state budget expenditure on financing 
education which has increased by UAH 6,02 billion 
(or by 20,9%). That indexes have considerably 
risen in 2011-2012 (from UAH 27,23 billion to 
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UAH 30,24 billion) and 2015-2016 (from UAH 
30,18 billion to UAH 34,83 billion). Similarly, state 
budget expenditure on innovation activity have 
increased by 71,2% from UAH 7,82 billion to UAH 
13,39 billion during 2011-2016. Among these types 
of expenditure, expenditure on renewal the fixed 
capital have sharply increased by 2,9 times and, 
in that way, have achieved high scores in 2016. It 
is quite reasonably because that situation creates 
the basis for sustainable macroeconomic growth 
and national intellectual capital in the future. In 
contrast, the dynamics of state budget expenditure 
on implementation internal scientific and technical 
works were not sustainable. The sustainable growth 
in 2011-2013 (from UAH 3,96 billion to UAH 4,76 
billion) have changed slight decreasing in 2015-
2016 (from UAH 4,27 billion to UAN 4,1 billion). 
It is most likely that these trends have been caused 
by the processes of transformation of property 
relations and the reform of public institutions at 
that time. It is also should be noted that state budget 
expenditure on scientific activity were considerable 
over the last six years and equaled almost 95% 
whereas state budget expenditure on development 
scientific infrastructure and upgrading material 
and technical base were insignificant (only about 
5%). 

Firms, entrepreneurial sector, did not play a 
great role in the process of formation the value of 
national intellectual capital of Ukraine. For instance, 
firms’ expenditure on carrying out scientific and 
technical works have gone up only by 13,8% in 2011-
2013 and by 15,16% in 2014-2015. Although the 
dynamics of enterprises’ expenditure on obtaining 
and protecting the intellectual property rights have 
tended to increase, these indexes were significantly 
lower than similar indexes of developed countries 
of the world. It is also justified to admit that a low 
activity of households in formation the value of 
intellectual capital was one of the main peculiarities 
of the development of Ukrainian economy in terms 
of structural and innovative transformations. 
Undoubtedly, it is caused by low aggregate incomes 
of Ukrainian households. As a consequence, 
households’ expenditure on education do not 
exceed 1,5%. In addition to this, the role of foreign 
sector is not principal in formation the value of 
national intellectual capital that is proved by the 
dynamics of foreign expenditure on financing 
innovation activity.

At the second step of the research the author 
built the econometric model forecasting the value 
of national intellectual capital of Ukraine. All 

needed calculations was produced in programme 
environment Excel 2010. The main purpose of this 
step is to analyse the statistical relation between 
regularity and randomness in formation of the 
values of time series of the national intellectual 
capital and to estimate the quantitative measure 
of its influence. That is due to the fact that the 
regularity explains the dynamics of the value of 
national intellectual capital in 2010-2016 can be 
used to predict its trend in the future. In turn, the 
randomness record will allow us to determine the 
probability and the possibility of a deviation of time 
series (Module “Tools of analysis”). Undoubtedly, it 
is the simplified reflection of reality, but due to the 
strictly mathematical approach it gives a quantitative 
description of the relation, the dependence and 
the conditionality of abovementioned indexes. As 
a result, we can estimate the national intellectual 
capital development of Ukrainе more precisely 
that, in its turn, will help to determine external 
economic reserves for raising the value of national 
intellectual capital. 

So the econometric model of forecasting of the 
value of national intellectual capital was built as 
the linear autoregression model. First of all, built 
model was tested for goodness-of-fit, homogeneity 
and independence of the law of normal distribution 
as well as for non-random component in time 
series of the value of national intellectual capital 
of Ukraine (Module “Analysis of data”). For this 
purpose, the mediums for each group of data 
input (2010-2013; 2014-2016) was calculated and 
they turned out a differ. Accordingly to the rules 
of mathematical statistics [7, р. 379-384], all this 
proved that there is a trend (or non-random 
component) of the time series of the value of 
national intellectual capital of Ukraine. In addition, 
the hypothesis about the equality of mathematical 
expectations was tested (Module “Two-sample test 
with the same dispersions”). The critical limit of 
it is the combination of two intervals: [-∞, -2,160; 
2,160, ∞]. Taking into account that the calculated 
criterion equals -0,459, it does not include these 
intervals and therefore the main hypothesis about 
the equality of mathematical expectations is 
assumed. 

After that the author determined some 
indicators of describing statistics, in particular 
Student’s exact test, Fisher’s criteria and 
determination coefficient. Student’s exact test (or 
T-Statistic) which helps to compare two indexes 
if the difference between them is significant and it 
equals 1,70 in our case. Fisher’s criteria (or F-test) 
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is used to study similarities between groups of data 
input and it equals 3,26. Determination coefficient 
(or R-squared) shows how well the model of the 
regression sample line is constructed and gives 
more accurate result for explaining the behavior of 
the dependent variable compared with its average 
value. That coefficient in our forecasting model 
equals 0,9784 that proves close correlation between 
indexes. Accordingly to the rules of mathematical 
statistics [7, р 404], all this also proved that there 
is a trend (or non-random component) of the time 
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Curve of the trend of the value of national 
intellectual capital of Ukraine was presented as the 
polinomial regression (graph 2):

 k
x

k
b...

1
b+

0
b=t

where  — value of national intellectual capital of 
Ukraine;   — years;  — ( ≤ 6).

Graph 2. Polynomial curve of trend of the value of 
national intellectual capital of Ukraine

As graph 2 shows, despite the fact that 
dynamics of the value of national intellectual 
capital of Ukraine in terms of structural and 
innovative transformations was not sustainable 
the general variablility of this index tendenced to 
the increase.
Concluding remarks. The results of analyse allow 
us to draw the conclusion that expenditure of the 
main macroeconomic actors (government, firms, 
households, foreign sector) determining the value 
of national intellectual capital of Ukraine are 
still lagging behind similar indexes of developed 

countries of the world. It caused by the fact that 
there is a lack of demand for high-skilled workers 
producing new ideas and taking decisions. As 
a result, despite on considerable intellectual 
potential, national intellectual capital of Ukraine is 
rather low and ranged from UAN 61,68 billion in 
2010 to UAN 88,37 billion in 2016. In this regard, 
further author’s scientific researches will involve 
findings on making the practical recommendations 
for determining the motivational mechanisms of 
increasing the aggregate expenditure determining 
the value of national intellectual capital.
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СТАТИСТИЧНА ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ ЗАКОНОДАВЧОГО 
РЕГУЛЮВАННЯ ІННОВАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

ЧЕРНЯВСЬКА Любов Валентинівна
Старший викладач кафедри фінансів та банківської справи
Черкаський інститут ДВНЗ «Університет банківської справи»
E-mail: ll.chernyavska@meta.ua

Анотація. Стаття присвячена аналізу 
ефективності правового регулювання 
інноваційної діяльності. На основі статистич-
ного аналізу показників інноваційної діяльності 
вітчизняних та зарубіжних підприємств авто-
ром зроблено висновок про розбалансованість 
правових засобів державного регулюван-
ня інноваційної діяльності підприємств, 
невідповідність форм та обсягів державної 
фінансової підтримки інноваційних проектів, 
а також надмірну бюрократичність процедур 
державної реєстрації інноваційних проектів, а 
також про необхідність розробки несупереч-
ливого та науково обґрунтованого механізму 
правового регулювання інноваційної діяльності 
в Україні, який би сприяв більш широкому за-
лученню приватних інвестицій та державних 
фінансових ресурсів у сферу інновацій.

Аннотация.Статья посвящена анализу эф-
фективности правового регулирования иннова-
ционной деятельности. На основе статисти-
ческого анализа показателей инновационной 
деятельности отечественных и зарубежных 
предприятий автором сделан вывод о разбалан-
сированности правовых средств государствен-
ного регулирования инновационной деятель-
ности предприятий, несоответствие форм и 
объемов государственной финансовой поддерж-
ки инновационных проектов, чрезмернойбюро-
кратичности процедур государственной реги-
страции инновационных проектов, а также о 
необходимости разработки непротиворечиво-
го и научно обоснованного механизма правово-
го регулирования инновационной деятельости 
в Украине, который бы способствовал более 
широкому привлечению частных инвестиций и 
государственных финансовых ресурсов в сферу 
инноваций.

Ключові слова: інновація, інноваційна діяльність, статистичний аналіз, механізм правового регулювання.
Ключевые слова: инновация, инновационная деятельность, статистический анализ, механизм правового регулирования.

Постановка проблеми. Інтеграція економі-
ки України до світової економічної системи ста-
вить певні вимоги до національних підприємств, 
оскільки їх продукція, роботи і послуги не пови-
нні поступатися іноземним, вони повинні бути 
конкурентоспроможними і за якістю і за ціною. 
Передову роль в цьому займає інноваційність. 
Від ступеня раціональності та наукової обґрун-
тованості законодавчих основ регулювання ін-
новаційної діяльності залежить її ефективність, 
проте на практиці нерідко досить важко оцінити 
ефективність не тільки власне інноваційної ді-
яльності підприємств, а й дієвість конкретних 
форм та методів правового регулювання такої 
діяльності. З іншого боку, розуміння сфери ін-
новаційної діяльності на загальнодержавному 

рівні як відкритої синергетичної системи, одним 
із факторів функціонування якої є механізм пра-
вового регулювання, дозволяє застосувати ста-
тистичні методи аналізу інноваційної діяльності 
і завдяки цьому – визначити найбільш дієві спо-
соби законодавчого впливу на сферу інновацій.

Аналіз останніх досліджень і публікацій.
Теоретичніпитання інноваційної діяльності до-
сліджувалися в багатьох наукових джерелах, 
зокрема в працях Й.  Шумпетера, В.М. Гейця, 
Е.М.  Лібанової, О.В.  Макарової, А.І.  Данилен-
ка, А.А.  Гриценка, М.О.  Кизима, І.Ю.  Єгорова, 
І.В.Одотюка[1], С.В. Онишко, О.М. Колодізєвата 
інших вчених. Розвиток теоретичних положень 
і розробок методичного та практичного інстру-
ментарію оцінки ефективності інноваційної ді-
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яльності підприємств висвітлено в монографії 
М. В. Чорної та С. В. Глухова [2].Однак практичні 
проблеми оцінки реалізації механізму державно-
го регулювання інноваційної діяльності, а також 
доцільність та обґрунтованість вибору конкрет-
них форм та методів правового регулювання ін-
вестиційної діяльності на загальнодержавному 
рівні залишаються недостатньо дослідженими.

Виходячи з викладеного, метою цієї 
статті є дослідження ефективності правового 
регулювання інноваційної діяльності з 
використанням статистичних методів.

Виклад основного матеріалу. Основним 
законодавчим актом, який визначає механізми 
державного регулювання інноваційної 
діяльності є Закон України від  04.07.2002  №  40-
IV «Про інноваційну діяльність», в ч. 1 ст. 6 
якого зазначено, що державнерегулювання 
інноваційної діяльності здійснюється шляхом: 

1) визначення іпідтримкипріоритетнихнапря
мівінноваційної діяльності;

2) формування і реалізації державних, 
галузевих, регіональних і місцевих інноваційних 
програм; 

3) створення нормативно-правовоїбази 
та економічних механізмів для підтримки і 
стимулювання інноваційної діяльності; 

4) захисту прав та інтересів суб’єктів 
інноваційної діяльності; 

5) фінансової підтримки виконання 
інноваційних проектів; 

6) стимулювання комерційних банків таінших 
фінансово-кредитних установ, що кредитують 
виконання інноваційних проектів; 

7) встановлення пільговогооподаткування 
суб’єктів інноваційної діяльності; 

8) підтримки функціонування і розвитку 
сучасної інноваційної інфраструктури [3].

Для пріоритетних напрямів інноваційної 
діяльності державою надаються додаткові пільги 
та гарантії. Пріоритетні напрями інноваційної 
діяльності в Україні визначаються Законом 
Українивід 8.09.2011 року № 3715-VI«Про 
пріоритетні напрями інноваційної діяльності в 
Україні» і, відповідно до ст. 2 цього Закону ними 
є науково і економічно обґрунтовані напрями 
провадження інноваційної діяльності, що 
спрямовані на забезпечення економічної безпеки 
держави, створення високотехнологічної 
конкурентоспроможної екологічно чистої 
продукції, надання високоякісних послуг та 
збільшення експортного потенціалу держави 
з ефективним використанням вітчизняних 

та світових науково-технічних досягнень [4]. 
Пріоритетні напрями інноваційної діяльності 
поділяються на стратегічні, що затверджуються 
Верховною Радою України на період до 10 
років, та середньострокові, що визначаються 
на період до 5 років і спрямовані на виконання 
стратегічних пріоритетних напрямів. 
Середньострокові пріоритетні напрями можуть 
бути загальнодержавного, галузевого та 
регіонального рівнів.

Серед статистичних методів для оцінки 
інноваційної діяльності використовують 
наступні методи: табличний, графічний, зведення 
та групування, узагальнюючих показників, 
індексний, кореляційно-регресійний аналіз – 
для виявлення тенденцій впливу чинників на 
інноваційну діяльність підприємств та ін.

Науковцями часто пропонується оцінювати 
ефективність інноваційної діяльності тільки 
експертним шляхом або застосовувати для 
оцінки інноваційної діяльності введені 
комплексні показники, які прямо не відносяться 
до інноваційної сфери. Так, P. A. Фатхутдінов 
пропонує обрати інтегральний показник, 
в основі якого є конкурентоспроможність 
економічної системи, продукція, яка 
випускається. За даним показником робиться 
висновок про ефективність інноваційної 
діяльності [5]. Г.Д. Ковальов [6] пропонує обрати 
за основу комплексного показника ефективності 
відношення економічного результату до 
величини витрат. Однак застосування такого 
методу також обмежене тим, що при різних 
комбінаціях чисельника й знаменника результат 
може бути однаковим. Інші вчені пропонують 
оцінювати інноваційну діяльність за допомогою 
побудови комплексного показника, який, однак, 
не враховує всіможливі фактори, які впливають 
на ефективність інноваційної діяльності.

Отже, можемо стверджувати, що методики 
оцінки, запропоновані зокрема  Г. Д. Ковальовим 
та P. A. Фатхутдіновим реалізуються відповідно до 
принципу однокритеріального вибору, за якого 
об’єкт дослідження характеризується одним 
показником ефективності. Таким показником 
ефективності може слугувати прибуток, 
рентабельність тощо.Протеоднокритеріальний 
вибір застосовується при інших рівних 
умовах, тобто у випадках, коли порівнювані 
альтернативи відрізняються за єдиним 
показником ефективності. Дана умова в багатьох 
випадках, у тому числі й при оцінці ефективності 
інноваційної діяльності економічних систем, 
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не виконується. Підтримуючи позиції 
Ж.  Д.  Анпілогової [7], на нашу думку, для 
всебічної й об’єктивної оцінки державного 
регулювання процесами інноваційної діяльності 
потрібно враховувати економічні, технічні,  
екологічні і соціальні показники, значення яких 
змінилися внаслідок впровадження будь-яких 
інноваційних технологій, тобто слід оперувати 
системою показників.

Для статистичної оцінки регулювання 
інноваційної діяльності проведемо статистичний 
моніторинг інноваційної діяльності підприємств. 
Згідно з даними Державної служби статистики 
України[8], у 2017р. інноваційною діяльністю 

займалося 16,2% із загальної кількості 
промислових підприємств із середньою кількістю 
працівників 50 осіб і більше. 

На інновації підприємства витратили 9,1 
млрд. грн., у т.ч. на придбання машин, обладнан-
ня та програмного забезпечення – 5,9 млрд. грн. 
(64,7% загального обсягу інноваційних витрат), 
на внутрішні та зовнішні науково-дослідні роз-
робки – 2,2 млрд. грн. (23,8%), на придбання ін-
ших зовнішніх знань (придбання нових техноло-
гій) – 21,8 млн. грн. (0,2%).

Структуру витрат на інноваційну діяльність 
промислових підприємств за напрямами наведе-
но в таблиці 1.

Таблиця 1 
Інноваційна діяльність промислових підприємств України в 2007-2017 рр. 

за напрямами проведених інновацій [8]

Рік 

Пито-
ма вага 
підпри-

ємств, що 
займали-
ся інно-
ваціями, 

%

Загальна сума 
витрат, млн. 

грн.

у тому числі за напрямами, %

дослі-
джен-

ня і 
роз-

робки 1

у тому числі при-
дбання 
інших 

зо-
вніш-

ніх 
знань 

придбан-
ня ма-

шин, об-
ладнання 

та про-
грамного 
забезпе-

чення

інші 
витра-

ти

вну-
трішні 

НДР

зо-
внішні 

НДР

2007 14,2 10821,0 9,1 7,3 1,8 3,0 68,8 19,1
2008 13,0 11994,2 10,4 8,0 2,4 3,5 63,9 22,2
2009 12,8 7949,9 10,7 8,0 2,7 1,5 62,6 25,3
2010 13,8 8045,5 12,4 10,2 2,2 1,8 62,8 23,1
2011 16,2 14333,9 7,5 5,8 1,7 2,3 73,2 17,0
2012 17,4 11480,6 10,4 8,4 2,0 0,4 70,1 19,0
2013 16,8 9562,6 17,1 13,7 3,4 0,9 58,0 24,0
20141 16,1 7695,9 22,8 15,9 6,9 0,6 66,5 10,1
20151 17,3 13813,7 14,8 13,3 1,5 0,6 80,7 4,0
20161,2 18,9 23229,5 10,6 8,9 1,7 0,3 85,4 3,8
20172 16,2 9117,5 23,8 21,3 2,5 0,2 64,7 11,3

1 дані наведені без урахування тимчасово окупованої території Автономної 
Республіки Крим, м. Севастополя та частини зони проведення антитерористичної 
операції;

Згідно з даними таблиці 1, за напрямами ви-
трат на інноваційну діяльність впродовж 2007-
2017  рр. переважна більшість здійснювалися на 
придбання машин, обладнання та програмно-
го забезпечення – від 58% у 2013 р. до 85,36 % у 
2016 р. Наступними за вагою серед напрямів ви-
трат інноваційної діяльності були інші витрати, 
що включають також підготовку виробництва 
для впровадження інновацій, і до 2013  р. вони 
становили до четвертої частини від суми всіх 

витрат, проте, впродовж останніх трьох років 
збільшилася питома вага витрат на дослідження 
і розробки – до 23,8% у 2017р. Це, безперечно, є 
позитивним явищем, оскільки це засвідчує роз-
робку нових інновацій. В розвинених країнах на 
дослідження і розробки виділяються значні суми 
коштів, в тому числі державного фінансування, 
за кордоном державне регулювання інноваційної 
діяльності направлене на підтримку фінансуван-
ня інноваційної діяльності.

2 дані наведені за результатами державного статистичного спостереження за 
формою № ІНН «Обстеження інноваційної діяльності підприємств за період 2014-2017 
років» (за міжнародною методологією).
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У 2017р. інновації впроваджували 88,5% під-
приємств, які займалися інноваційною діяль-
ністю, з них інноваційні види продукції – 53,3%, 
нові технологічні процеси – 67,9%. 

У 2017р. 59,3% підприємств, які здійснювали 
інноваційну діяльність, реалізували інноваційної 
продукції на 17,7 млрд.грн. Серед таких підпри-
ємств 39,8% експортували її на 5,5 млрд.грн. Май-
же кожне четверте підприємство реалізовувало 
нову для ринку продукцію, обсяг якої становив 
4,5 млрд. грн. (на експорт – 41,5%). Значна кіль-
кість підприємств (83,8%) реалізувала продукції, 
що була новою виключно для підприємства, на 
13,2  млрд. грн. (27,7% поставок такої продукції 
було за кордон). 

Розвиток інноваційної діяльності та впро-
вадження нових технологічних процесів, техно-

логій, продуктів вимагає достатнього фінансу-
вання. Джерелами фінансування інноваційної 
діяльності в Україні можуть бути: 

а) кошти Державного бюджету України; 
б) кошти місцевих бюджетів і кошти бюджету 

Автономної Республіки Крим; 
в) власні кошти спеціалізованих державних 

і комунальних інноваційних фінансово-кредит-
них установ; 

г) власні чи запозичені кошти суб’єктів інно-
ваційної діяльності; 

д) кошти (інвестиції) будь-яких фізичних і 
юридичних осіб; 

е) інші джерела, не заборонені законодав-
ством України [3]. 

Розподіл фінансування інноваційної діяль-
ності за джерелами наведено в таблиці 2.

Таблиця 2
Джерела фінансування інноваційної діяльності в Україні, млн. грн. [8]

Рік Загальна сума 
витрат

У тому числі за рахунок коштів

власних державного 
бюджету

іноземних 
інвесторів інші джерела

2007 10821,0 7969,7 144,8 321,8 2384,7
2008 11994,2 7264,0 336,9 115,4 4277,9
2009 7949,9 5169,4 127,0 1512,9 1140,6
2010 8045,5 4775,2 87,0 2411,4 771,9
2011 14333,9 7585,6 149,2 56,9 6542,2
2012 11480,6 7335,9 224,3 994,8 2925,6
2013 9562,6 6973,4 24,7 1253,2 1311,3
20141 7695,9 6540,3 344,1 138,7 672,8
20151 13813,7 13427,0 55,1 58,6 273,0

2016 1,2 23229,5 22036,0 179,0 23,4 991,1

20172 9117,5 7704,1 227,3 107,8 1078,3

Як бачимо з табл. 2, основним джерелом фі-
нансування інноваційних витрат в 2017 році за-
лишаються власні кошти підприємств – 7704,1 
млн.грн. Обсяг коштів вітчизняних та іноземних 
інвесторів становив 380,9 млн. грн., кредитів – 
594,5 млн. грн., державного і місцевих бюджетів 
– 322,9 млн.грн. Впродовж останніх трьох років 
значно зросли обсяги фінансування інноваційної 
діяльності за рахунок власних коштів підпри-
ємств – в 3,4 рази в 2016 р. порівняно з 2014 р. 
Динаміка фінансування інноваційної діяльності 
за рахунок коштів державного бюджету не мала 
певної тенденції: обсяги щорічного фінансуван-
ня то зростали, то зменшувалися, проте остан-
нім часом спостерігається позитивна тенденція: 

в 2017р. порівняно з 2016р. обсяги фінансування 
інноваційної діяльності за рахунок коштів дер-
жавного бюджету зросли на 26%, а в порівнянні з 
2015р. – в 4,13 рази.Слід зауважити, що з 2013 р. 
по 2016  р. значно скоротилося фінансування за 
рахунок коштів іноземних інвесторів – на 98,13%, 
що свідчить про високий ступінь недовіри до 
українського бізнесу зі сторони іноземних інвес-
торів, проте вже в 2017 р. порівняно з 2016 р. об-
сяги фінансування за рахунок коштів іноземних 
інвесторів зросли в 4,6 рази. 

У структурі джерел фінансування 
інноваційної діяльності в Україні переважну 
більшість складають власні кошти підприємств, 
зокрема в 2017  р. власні кошти підприємств 
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становили 84,5% загального обсягу витрат 
на інновації. На другому місці інші джерела 
фінансування, а кошти державного бюджету 
та кошти іноземних інвесторів займають 
найменшу частину. Фінансування за рахунок 
коштів державного бюджету складало впродовж 
аналізованого періоду не більше 4,5 % (в 2014 р.) 
від загального обсягу фінансування, а інколи 
було й взагалі на рівні 0,25 % (в 2013 р.). 

Підтримка інноваційної діяльності в Україні 
відбувається в різних формах. Найбільш 
ефективною формою державного стимулювання 
інноваційної діяльності є надання державної 
фінансової підтримки. Відповідно до ч. 1 ст. 17 
Закону України «Про інноваційну діяльність» 
на державному рівні суб’єктам інноваційної 
діяльності для виконання ними інноваційних 
проектів може бути надана фінансова підтримка 
у вигляді:

а) повного безвідсоткового кредитування 
(на умовах інфляційної індексації) пріоритетних 
інноваційних проектів за рахунок коштів 
Державного бюджету України, коштів бюджету 
Автономної Республіки Крим та коштів місцевих 
бюджетів; 

б) часткового (до 50  %) безвідсоткового 
кредитування (на умовах інфляційної індексації) 
інноваційних проектів за рахунок коштів 
Державного бюджету України, коштів бюджету 
Автономної Республіки Крим та коштів місцевих 
бюджетів за умови залучення до фінансування 
проекту решти необхідних коштів виконавця 
проекту і (або) інших суб’єктів інноваційної 
діяльності; 

в) повної чи часткової компенсації (за рахунок 
коштів Державного бюджету України, коштів 
бюджету Автономної Республіки Крим та коштів 
місцевих бюджетів) відсотків, сплачуваних 
суб’єктами інноваційної діяльності комерційним 
банкам та іншим фінансово-кредитним установам 
за кредитування інноваційних проектів; 

г) надання державних гарантій комерційним 
банкам, що здійснюють кредитування 
пріоритетних інноваційних проектів; 

д) майнового страхування реалізації 
інноваційних проектів у страховиків відповідно 
до Закону України «Про страхування» [3]. 

Для того, щоб інноваційний проект міг отри-
мати фінансову підтримку з боку державного чи 
місцевого бюджету, він має бути внесений до 
Державного реєстру інноваційних проектів. Дер-
жавна реєстрація інноваційного проекту здій-
снюється за ініціативою суб’єкта інноваційної 

діяльності у порядку, визначеному Кабінетом Мі-
ністрів України [9], спеціально уповноваженим 
центральним органом виконавчої влади у сфері 
інноваційної діяльності. З червня 2014 р. таким 
органом є Міністерство освіти і науки України, 
як правонаступник прав та обов’язків Державно-
го агентства з питань науки, інновацій та інфор-
матизації з питань реалізації державної політики 
у сфері наукової, науково-технічної та іннова-
ційної діяльності. Міністерство освіти і науки 
України веде Державний реєстр інноваційних 
проектів. Однак необхідною умовою занесення 
проекту до Державного реєстру інноваційних 
проектів є його кваліфікування інноваційним. 
Проте, для кваліфікування інноваційного проек-
ту необхідно провести його експертизу, яку орга-
нізує Міністерство освіти і науки України за ра-
хунок коштів суб’єктів інноваційної діяльності, 
які заявляють проекти на державну реєстрацію.

Після того, як інноваційний проект внесено 
до Державного реєстру, у відповідних бюдже-
тах можуть передбачатися кошти для його фі-
нансової підтримки. Таким чином, проходжен-
ня суб’єктом інноваційної діяльності процедур 
державної реєстрації проекту жодною мірою не 
гарантує надання йому державної фінансової 
підтримки, а лише зумовлює подальшу необхід-
ність звертатися до розпорядників бюджетних 
коштів з пропозиціями передбачити відповідне 
фінансування інноваційного проекту в проекті 
державного чи місцевого бюджету. І навіть якщо 
така пропозиція буде схвалена розпорядником 
бюджетних коштів, для того щоб фінансова під-
тримка інвестиційного проекту дійсно була на-
дана, кошти на неї мають бути передбачені в 
державному бюджеті України, для чого необхід-
не рішення Верховної Ради України за умови по-
передньої підтримки Міністерства освіти і науки 
України, Міністерства фінансів України, Кабі-
нету Міністрів України та бюджетного комітету 
Верховної Ради України.

Проте процедура отримання такого 
державного фінансування інноваційних 
проектів складна і тривала, вона є непосильною 
для переважної більшості суб’єктів інноваційної 
діяльності, що зумовлює критично малу кількість 
зареєстрованих інноваційних проектів і зовсім 
незначні обсяги їхньої державної підтримки.

Так, згідно з даними Державного реєстру 
інноваційних проектів [10] сьогодні в Україні 
лише три чинні інноваційні проекти, що мають 
державну реєстрацію, і , відповідно, їм може 
бути надана державна фінансова підтримка. 
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Більше того, за весь час в Україні зареєстровано 
в державному реєстрі лише 17 інноваційних 
проектів [11]. Критично низький рівень участі 
держави у фінансуванні інноваційних проектів 
показують і статистичні дані. Якщо у розвинутих 
країнах обсяг державного фінансування 
інноваційної діяльності складає 30-40 % від 
загальної вартості інноваційних проектів, то 
в Україні цей показник коливається в межах 
3-6  % [1, с. 214].Для зміни ситуації повинно бути 
спрощено, порівняно з існуючою, процедуру 
державної реєстрації інноваційних проектів. 

Висновки та перспективи подальших 
досліджень. У результаті проведеного 
дослідження можна зробити висновок про 
те, що застосування методів статистичного 
аналізу є достатньо ефективним методом оцінки 

ефективності механізму правового регулювання в 
цілому і законодавчого регулювання інноваційної 
діяльності зокрема. Крім того, дослідження 
виявило розбалансованість правових засобів 
державного регулювання інноваційної діяльності 
підприємств, невідповідність форм та обсягів 
державної фінансової підтримки інноваційних 
проектів, а також надмірну бюрократичність 
процедур державної реєстрації інноваційних 
проектів. Це зумовлює подальшу потребу у 
розробці несуперечливої теоретичної економіко-
правової моделі державного регулювання 
інвестиційної діяльності, яка б поєднувала 
досягнення економічних та юридичних наук у 
сфері інноваційної діяльності та спиралася на 
статистичний апарат.
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Summary. The article is devoted to the analysis 
of the effectiveness of the legal regulation of 
innovation activity. Based on statistical analysis of 
indicators of innovation activity of domestic and 
foreign enterprises, the author concluded that the 
legal means of state regulation of innovation activity 
of enterprises are unbalanced, the incompatibility 
of forms and volumes of state financial support of 
innovative projects, excessive bureaucracy in the 

procedure of state registration of innovation projects 
greatly complicate the innovation activity. The 
author also substantiates the necessity of developing 
a consistent and scientifically grounded mechanism 
of legal regulation of innovation activity in Ukraine 
in order to facilitate the wider involvement of private 
investment and public financial resources into the 
field of innovation.

Key words: innovation, innovation activity, statistical analysis, mechanism of legal regulation.

The effectiveness of innovation activity depends 
on the quality of legislative acts, but the effectiveness 
of these legislative acts is often difficult to assess. We 
believe that the effectiveness of legal regulation of 
innovation activities can be assessed using statisti-
cal methods. Statistical methods for the assessment 
of innovation activities are the next: tabular, graphi-
cal, grouping, aggregate indexes, index, correlation-
regression analysis for identifying trends in the im-
pact of factors on innovation activities of enterprises, 
etc. In order to make a comprehensive and objective 
assessment of the state regulation of innovation pro-
cesses it is necessary to take into account economic, 
technical, environmental and social indicators.

In Ukraine, the main source of financing innova-
tive costs in 2017 remains the company’s own funds 
– 7704.1 million UAH. The volume of funds of do-
mestic and foreign investors amounted to 380.9 mil-
lion UAH, loans – 594.5 million UAH, state and local 
budgets – 322.9 million UAH. During the last three 
years, the volume of financing of innovation activity 
by the own funds of enterprises increased significant-
ly, but the dynamics of financing of innovation activ-

ity at the expense of the state budget did not have a 
certain tendency. 

The main ways of state support for innovation 
activity are the next: financial support for implemen-
tation of innovative projects; stimulation of commer-
cial banks and other financial and credit institutions 
lending to the implementation of innovative proj-
ects; establishment of preferential taxation of inno-
vation activity; support for the functioning and de-
velopment of modern innovation infrastructure. In 
order to receive financial support from the state or 
local budget for an innovative project, it should be 
included in the State Register of Innovation Projects. 
However, the procedure for obtaining state fund-
ing for innovative projects is complex and long; it is 
unsustainable for the vast majority of innovation ac-
tors. This necessitates the further development of a 
consistent theoretical economic and legal model of 
state regulation of investment activity, which would 
combine the achievements of economic and legal sci-
ences in the field of innovation activity and relied on 
statistical apparatus.
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силалась. Передано до розміщення в електронному науковому фаховому виданні – Міжнародному 
науково-практичному журналі ‘‘Фінансовий простір’’»

7. Стаття, подана без дотримання зазначених вимог, опублікуванню не підлягає.
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До уваги авторів

Подані матеріали підлягають внутрішньому і зовнішньому рецензуванню. Після рецензування 
редколегія журналу інформує автора про можливість опублікування статті у черговому випуску жур-
налу. У разі негативної рецензії чи наявності суттєвих зауважень статтю може бути відхилено чи по-
вернуто автору (авторам) на доопрацювання.

Редакційна колегія журналу залишає за собою право вносити редакційні та стилістичні правки 
без узгоджень з автором. Відповідальність за достовірність інформації, фактів та інших відомостей, 
посилань на нормативні акти, цитати, власні імена, а також правильність перекладу несуть автори 
публікацій.

До статті також додають:
1. Авторська довідка, де наводяться прізвище, ім’я та по батькові автора (авторів), науковий сту-

пінь, вчене звання, посада, установа (трьома мовами – українською, російською, англійською). Також 
необхідно вказати поштову адресу із зазначенням індексу, контактні телефони, обов’язково – e-mail. 
Назва файлу – за прикладом Dovidka.doc.

2. Рецензію кандидата або доктора наук відповідної спеціальності для авторів без наукового сту-
пеня.

3. Реферативний виклад основних ідей статті (реферат) англійською мовою обсягом не менше 
1/1,5 статті (кегель 14, міжрядковий інтервал – 1,5). 

При підготовці реферату слід враховувати:
- реферат має бути стислим відображенням основних положень статті, у ньому доцільно висвіт-

лити мету, результати роботи, область застосування результатів; окреслити основні положення на-
укової новизни та висновки;

- інформація у рефераті повинна бути зрозумілою і цікавою, зокрема і зарубіжному науковому 
співтовариству, яке, не знаючи української або російської мови, могло б без звернення до повного 
тексту отримати найбільш повне уявлення про тематику і рівень досліджень;

Над рефератом англійською мовою пишеться прізвище та ініціали автора, його місце роботи, на-
зва статті (великими прописними літерами).

Наголошуємо на тому, що англомовний варіант не може бути зроблений шляхом застосування 
автоперекладача. Статті з некоректним перекладом не розглядатимуться редколегією журналу. 

Реферат потрібно надіслати окремим файлом як англійською мовою, так і мовою статті.

Контактна інформація:
Статті слід надсилати на електронну адресу: fp@cibs.ubs.edu.ua
Подальше спілкування з авторами також за цією адресою.

Адреса редакції:
18028, м. Черкаси, вул. В’ячеслава Чорновола, 164
Телефон: (050) 640-38-84
E-mail: fp@cibs.ubs.edu.ua 
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TO THE ATTENTION OF AUTHORS!

The Editorial Board of the journal accepts for publishing original articles on the theoretical and applied 
problems of  functioning and development of national economies, as a whole, and the financial and credit 
sphere, in particular, which correspond to the current level of economics and have scientific and practical 
value. The articles on the financial aspects of philosophy, psychology and education are also accepted. 

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.
· abstract and keywords – in Ukrainian, Russian and English
· body of the article according to the Presidium of the Higher Attestation Commission of Ukraine 

Resolution 15.01.03 № 7-05/1 should have the following elements (structured):
- problem definition in a generic case and its relation to important scientific and applied tasks
- analysis of recent researches and publications, which initiated problem solution, and which are the 

starting point of author’s research.
- definition of previously unsolved parts of  generic problem, which is covered by the article
- formulation of the article’s goals
- presentation of the research itself including the proof of scientific results obtained
- conclusions carried out based on research and the prospective of further development along the line.
·  References should be given under the name of  «List of Sources» and it should consist of at least 10 

references with corresponding references in the text of the article. References should be given in accordance 
with APA standard (http://www.bibme.org/citation-guide/APA/book). 

3. References must be presented in the text in square brackets – [2, p. 34], where the first number is the 
ordinal number of this work in the List of Sources and the second – is the page number. 

4. Graphical material should be created using software, which allows further editing: tables – in Microsoft 
Word, diagrams – Microsoft Excel or Microsoft Graph, drawings – as organizational diagrams created with 
Microsoft Word, mathematical formulas – Microsoft Equation (3.0)

5. The amount of graphical data should be limited to minimum. Charts and schemes should not be 
overloaded with captions. Illustrations should have high quality. Scanned drawings or formulas are not 
allowed.

6. At the end of the article the following text should be written: «The given article has never been published 
or sent to other editorial. The Article is sent to be published in scientific electronic edition – International  
scientific and applied journal “Financial Space”»

7. The article, which is not compliant with the above rules, will not be published.

The given material is due to internal and external reviewing. Upon reviewing, the Editorial Board 
informs the author about the possibility to be published in the upcoming edition of the journal. In case of 
failure to comply with editorial standards or significant remarks the article can be declined or given to its 
author(s) for improvement.

The Editorial Board of the journal reserves the right to make stylistic corrections without author’s 
approval. Liability for facts, references, regulations, quotations, personal names and translation falls on 
the author(s) of the publication.
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The article should be also supported with:
1. Author’s application, which should include full name of the author(s) academic title, scientific degree, 

job title, place of work (in three languages – Ukrainian, Russian and English). Additionally the author should 
indicate postal address, zip code, contact phone number, email – mandatory. Filename should follow the 
given example – Dovidka.doc. 

2. Authors who do not have a scientific degree should attach a review from  PhD or doctor of science with 
corresponding specialty.

Contact information:
Articles should be sent via email: fp@cibs.ubs.edu.ua
Further communication with the authors via same email.

Editorial address:
164, V. Chornovol st., Cherkassy, 18028, Ukraine 
Phone: (050) 640-38-84
Email: fp@cibs.ubs.edu.ua 


