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TURKEY'S ECONOMY CAN BE A MODEL FOR DEVELOPING COUNTRIES? 
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Turkey is one of the largest upper middle-income partners of the World Bank Group (WBG).  With a Gross Domestic Product (GDP) of $ 

799.54 billion, Turkey is the 16th largest economy in the world. In less than a decade, per capita income in the country has nearly tripled and now 
exceeds $10, 500. Turkey is a member of the OECD and the G20, and an increasingly important donor to bilateral Official Development Assistance 
(ODA). 

The Turkish economy has shown remarkable performance with its steady growth over the last decade. A sound macroeconomic strategy in 
combination with prudent fiscal policies and major structural reforms in effect since 2002 has integrated the Turkish economy into the globalized 
world, while transforming the country into one of the major recipients of FDI in its region. 

Turkey’s rising prosperity has been shared. Between 2002 and 2012, the consumption of the bottom 40 percent increased at around the 
same rate as the national average. Over the same period, extreme poverty fell from 13 to 4.5 percent and moderate poverty fell from 44 to 21 percent, 
while access to health, education, and municipal services vastly improved for the less well-off.  

Since the global financial crisis, Turkey has created some 6.3 million jobs, although increases in the labor force, including through a rise in 
the participation of women, has kept unemployment at around 10 percent. Turkey’s achievements and future potential have been a source of 
inspiration for other emerging markets, and the World Bank has completed a report on Turkey’s Transitions describing the country’s experiences in 
order to share them with interested developing countries. 

A new growth and development program, which is in accordance with current conditions and Turkey's 2023 vision, can complete new 
foreign policy path. Therefore, in this study, which will start from a theoretical basis regarding Turkey's 10th five-year development plan, I would like 
to focus on what can be done in the economy in the next term. This development plan encapsulates a growth model, which is based on technological 
efficiency and prioritizes an open economy as required. 

This study to seek answers to the following questions: in this post-crisis period, which development model should developing countries 
adopt under the conditions of open economy? Does this model or strategy have foundations in economic theory?  

 
 

Абрамович Ігор, 
аспірант, 

Київський національний університет імені Тараса Шевченка 
 

ОЦІНЮВАННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ДІЯЛЬНОСТІ ПЕРСОНАЛУ В КРЕАТИВНІЙ ЕКОНОМІЦІ 
 

Ключові слова: ефективність діяльності персоналу; інформаційно-комунікаційні технології; критерії оцінювання; креативна 
економіка. 

Igor Abramovych, 
PhD Student, 

Taras Shevchenko National University of Kyiv 
 

EVALUATION OF EFFICIENCY OF PERSONNEL ACTIVITY IN THE CREATIVE ECONOMY 
 

Key words: efficiency of personnel activity; information and communication technologies; evaluation criteria; creative economy. 
 
Поширення цифрових технологій є водночас вектором розвитку сучасних технологій управління підприємством, організації всіх 

його бізнес-процесів, і чинником, який зумовлює зміну змісту праці та форм її організації, і новим напрямом підвищення продуктивності 
праці. Кадрові процеси в сучасній організації вже не можна уявити без спеціалізованих інформаційних систем, які дають змогу 
автоматизувати процеси добору, кадрового обліку та адміністрування персоналу, внутрішні комунікації, підготовку HR-аналітики, 
оцінювання, адаптації та розвитку персоналу, дистанційного навчання та HR-брендингу. 

Справедливо стверджує професор Грішнова О.А. [1-3], основними закономірностями становлення інформаційного суспільства й 
економіки знань, як і ключовими їх характеристиками, є трансформація основних факторів виробництва, зміна їх значення і співвідношення 
у відтворювальному процесі: фізичний капітал як джерело нової вартості дедалі більше поступається місцем новим формам капіталу 
(інтелектуальному, соціальному, людському), а звичайна, репродуктивна праця перетворюється на значно продуктивнішу інтелектуальну, 
творчу, інноваційну працю, що теж передусім є виявом реалізації цих нових форм капіталу.  

Оцінювання ефективності діяльності персоналу на підприємстві в контексті імплементації інформаційно-комунікаційних 
технологій та розвитку креативної економіки може здійснюватися за кількісними та якісними критеріями. В цьому контексті, найбільш 
загальними кількісними критеріями є зменшення часу на виконання роботи (за рахунок підвищення продуктивності праці); зменшення 
робочого часу, який працівник витрачає на навчання (передбачає зростання ефективності навчання, більш швидке набуття нових знань та 
навиків); зменшення витрат підприємства на навчання (передусім за рахунок більш широкого використання інформаційно-комунікаційних 
технологій); зменшення втрат робочого часу; зменшення часу на підготовку презентацій, точніші показники завдань та результатів роботи. 
До якісних критеріїв ми відносимо: не обмежена часом і простором доступність працівника; більша зручність; вища швидкість реагування 
на поточні запити; більша зручність роботи; можливість навчання в зручному для працівника місці та в зручний час; можливість кращої 
організації робочого часу; проведення хронометражу в режимі реального часу; підвищення наочності, яскравості; точніше розуміння 
завдань та  результатів роботи.  

Запропоновані критерії дають змогу провести оцінювання ефективності діяльності персоналу в умовах поширення інформаційно-
комунікаційних технологій, розробити систему показників відповідно до пріоритетних напрямів автоматизації бізнес-процесів сучасного 
підприємства. 

Таким чином, інформаційні технології сприяють підвищенню ефективності діяльності сучасного підприємства та організації 
праці, змінюючи традиційне уявлення про організацію бізнес-процесів, організацію та умови праці. Використання робочого часу стає більш 
гнучким, офіси дедалі мобільнішими, однак зростають вимоги до якості виконання робіт, координація яких здійснюється онлайн. Зростає 
обсяг часу, який працівник присвячує роботі або професійному розвитку. Збільшуються потоки інформації, необхідної для прийняття 
рішень, зростає конкуренція на ринку праці, пов’язана із зменшенням кількості робочих місць за рахунок автоматизації праці, формуванням 
глобального ринку праці. 
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На сьогодні впровадження результатів науково-технічного прогресу у процес виробництва на підприємстві є передумовою 

активізації інноваційної діяльності та визначальним напрямом забезпечення високої конкурентоздатності і сталого становища на ринку 
товарів і послуг. Здійснення підприємством успішної інноваційної діяльності сприяє утворенню нових ринків збуту та збереженню і 

розширенню традиційних, розширенню асортименту продукції, зростанню виробничих потужностей, забезпеченню відповідності продукції 

сучасним стандартам, поліпшенню умов праці тощо. 
Виходячи з цього, для ефективного інноваційно-інвестиційного розвитку у перспективі, агропромисловому сектору України 

необхідним є впровадження такої моделі інноваційного розвитку, яка б забезпечувала баланс між модернізацію виробництва і 

впровадженням результатів наукових розробок, нових продуктів і технологій виробництва. 
Таким чином для підвищення рівня інноваційної діяльності та інвестиційної привабливості вітчизняних агропромислових 

підприємств, пропонуємо застосування моделі модернізації підприємства на засадах інноваційного провайдингу (рис. 1). 
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Аграрна наука 

Підприємницьке середовище АПК 

Інноваційна продукція, інноваційна 

технологія, інноваційний процес 

Трансфер інновацій з-

за кордону 

Технопарки, 

технополіси, бізнес-

інкубатори 

Конференції, виставки, 

ярмарки, наукові журнали 

і спеціалізовані публікації 

Аутсорсинг послуг 

наукових центрів і 

університетів 

Прогресивний 

інновінг 

Інноваційний 

консалтинг 

Інноваційний 

венчурний бізнес 

Комерціалізація 

нововведень 

Післявпроваджувальний 

супровід інновацій 
Маркетинг інновацій 

Селекційно-генетичні 

інновації 

Еколого-виробничо-

технологічні інновації 

Організаційно-

управлінські інновації 

Екологобезпечні технологій 

землеробства 

Технології виробництва 

органічної продукції 

Придбання інноваційних 

основних засобів (машин, 

обладнання, установок) 

Енергозберігаючі технології 

обробітку 

Ресурсозберігаючі технології на 

основі досягнень біохімії та 

мікробіології 

Навчання і підвищення 

кваліфікації кадрів, 

вдосконалення організації 

управління 

Розвиток НДДКР на базі 

виробництва 

Впровадження нових форм 

організації праці 

Нові сорти культур з високою 

потенційною продуктивністю 

Відновлювана та екологічно 

безпечна біопродукція 

Нові сорти і гібриди культур з 

покращеними якісними 

параметрами 

Адаптаційні культури (виведення 

сортів, що більш пристосовувані 

до несприятливих погодних умов) 

 
Рис. 1. Модель модернізації вітчизняних агропромислових підприємств на засадах інноваційного провайдингу 

Джерело: побудовано автором за результатами власних досліджень. 
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Відповідно до запропонованої моделі, сукупність інтелектуальної (аграрна наука), виробничої (підприємницьке середовище 

агропромислового комплексу) та споживчої (інноваційна продукція, інноваційна технологія, інноваційний процес) сфер формують систему 
інноваційного провайдингу. Перехід між зазначеними сферами системи інноваційного провайдингу здійснюється за допомогою наступних 
інструментів: прогресивний інновінг (за його допомогою забезпечується взаємодія підприємницького середовища агропромислового 
комплексу з науковим середовищем); інноваційний консалтинг (гарантує інформування та консультування щодо інноваційної продукції та 
сприяє налагодженню зв'язку з підприємницькими структурами); інноваційно-венчурний бізнес (основною задачею є сприяння поширенню 
розробленої інноваційної продукції). 

У сфері підприємницького середовища агропромислового комплексу, відповідно до запропонованої моделі, існує три напрямки 
впровадження інновацій: селекційно-генетичні, еколого-виробничо-технологічні та організаційно-управлінські інновації. 

Так, основними напрямами селекційно-генетичних інновацій за сучасних умов у аграрному секторі можуть бути такі: нові сорти 
культур з високою потенційною продуктивністю; відновлювана та екологічно безпечна біопродукція; нові сорти і гібриди культур з 
покращеними якісними параметрами; адаптаційні культури тощо. 

Варіанти впровадження еколого-виробничо-технологічних інновацій на вітчизняних агропромислових підприємствах включають: 
екологобезпечні технології землеробства тощо. 

Організаційно-управлінські інновації агропромислових підприємств передбачають: навчання і підвищення кваліфікації кадрів, 
вдосконалення організації управління; розвиток НДДКР на базі виробництва; впровадження нових форм організації праці тощо. 

Останньою сферою  моделі інноваційного провайдингу є безпосередньо отримана інноваційна  продукція, інноваційна технологія 
або інноваційний процес. Важливого значення на цьому етапі набуває доведення  інновації до цільового споживача., що має 
забезпечуватися за допомогою трьох складових: маркетинг інновацій; після впроваджувальний супровід інновацій; комерціалізація 
нововведень. 

Дуже важлива роль у даній моделі відводиться державі, оскільки її участь передбачена на всіх трьох етапах здійснення 
інноваційного процесу, починаючи від зародження ідеї і закінчуючи комерціалізацією інновації. Так, на етапі підтримки аграрної науки 
пропонується відкриття державних фондів інвестиційного розвитку інновацій, які за кошти державного бюджету (або частково) 
стимулюватимуть розвиток НДДКР у агропромисловій сфері. 

На етапі взаємодії з підприємницьким середовищем агропромислового комплексу державі відводяться ті ж самі функції, що 
покладені на неї і на даний момент – забезпечення ефективного фінансування інноваційної діяльності агропромислового комплексу шляхом 
реалізації програм державної підтримки, пільгового кредитування, дотацій, лояльної системи надання банківських кредитів тощо. 

Підтримка держави на останньому етапі реалізації інновацій передбачає удосконалення законодавчої бази, на основі якої 
ґрунтується практичне розповсюдження інновацій; розробку чіткого механізму залучення і використання результатів науково-виробничої 
діяльності агропромислових підприємств у господарський обіг; розробку критеріїв оцінки ринкової вартості нової продукції чи технології; 
побудову макроекономічних стимулів та надання пільг для імплементації інновацій у виробничу практику тощо. 

Виходячи з цього, для забезпечення належного розвитку інноваційної діяльності в аграропромисловій сфері необхідним та 
доречним за сучасних умов є застосовування запропонованої моделі системного підходу до модернізації підприємств агропромислового 
сектору на засадах інноваційного провайдингу, оскільки її механізм є найбільш прийнятним на для вирішення питання консолідації 
науково-технічного потенціалу науково-навчальних установ, інноваційних структур та безпосередньо товаровиробників і споживачів 
аграрного сектору економіки. 
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Політика у сфері корпоративного управління після світової економічної кризи 2008 року у багатьох країнах світу почала носити 

більш конструктивний системний характер. У посткризовий період, були затверджені більш жорсткі регуляторні акти, запроваджено нові 
інструменти корпоративного управління, які націлені на врегулювання та вирішення нових проблем з урахуванням посилення ролі 
наглядової корпоративної практики та корпоративного контролінгу, оптимізації та структурування акціонерного капіталу, формування і 
розвитку корпоративної соціальної відповідальності з урахуванням цілей сталого розвитку, набули започаткування положення нового 
інституційного забезпечення з урахуванням сучасної гендерної політики. Багато уваги питанням формуванню соціально відповідального 
корпоративного управління було приділено на Всесвітньому економічному форумі в Давосі, тема якого "Глобалізація 4.0: формування 
глобальної архітектури в епоху четвертої промислової революції" [1]. 

З урахуванням глобалізації та інтеграції у багатьох країнах, а також на світових площадках фондового ринку продовжуються 
процеси конвергенції моделей корпоративного управління та напрацювання спільних системних рішень та підходів регулювання 
корпоративних відносин. Особливо яскраво ці процеси проявляються на теренах країн ЄС. Велика кількість директив ЄС спрямовано на 
підвищення також ролі аудиту та внутрішнього контролінгу у системі корпоративних відносин. Зростає роль різноманітних, як глобальних 
об’єднань, так професійних організацій, які будуть займатися регулюванням професійної діяльності, в тому числі на ринку цінних паперів 
через використання таких інструментів як Кодекси корпоративного управління, Кодекси корпоративної етики та поведінки, а також 
міжнародні стандарти, в тому числі професійні.  

В Україні також з 1 жовтня минулого року набрав чинність закон «Про аудиторську діяльність», який певною мірою націлено на 
імплементацію директив ЄС. Однак, поки що не спостерігається застосування системного підходу до формування соціально-відповідальної 
ринкової моделі корпоративного управління. Процес формування політики у цій сфері  здійснювався під впливом як зовнішніх, так і 
внутрішніх чинників, які не завжди адекватно відображають реалії вітчизняної корпоративної політики та практики. 

Важливо підкреслити, що ОЕСР та інші міжнародні інституції розглядають інститут корпоративного управління як спільну 
відповідальність, яка повинна базуватися на найкращій господарській та корпоративній практиці. Тобто, в глобальній економіці, інститут 
корпоративного управління включає більш широкий економічний контекст. Корпоративна соціальна відповідальність, яка складається із 
таких елементів як: економічна, правова, етична, екологічна та благодійна відповідальність ще більш підсилює роль цього важливого 
інституту в глобальному суспільстві. Усі ці перераховані фактори безпосередньо впливають на корпоративну репутацію та довготривалий 
успішний розвиток підприємств. 

Виходячи із ключових положень методологічних розробок всесвітньо відомого науковця у сфері розвитку та оцінювання 
корпоративної репутації компаній Грема Даулінга, а також враховуючи міжнародні рейтинги, можна констатувати наступні  ключові 
чинники формування корпоративної репутації будь-якої компанії, а саме: якість корпоративного менеджменту, якість продукції, 
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кваліфікація кадрів, фінансова стійкість компанії, ефективне використання корпоративних активів, інвестиційна привабливість, інновації, а 
також рівень соціальної відповідальності [2].  

За даними дослідження 2018 Global RepTrak® 100, компанія Rolex визнана однією із лідерів у світі із самою високою 
корпоративною репутацією. У п’ятірку лідерів також увійшли такі компанії, як LEGO, Google, Canon и The Walt Disney Company. 
Головними драйверами, які визначали рівень корпоративної репутації у минулому році стали якість продуктів і послуг (21,6%), 
корпоративне управління  (15%), корпоративне громадянство (14,1%), тобто вплив саме цих чинників на корпоративну репутацію 
збільшилося до 50,7%.  Більш детально щодо глобальних трендів формування корпоративної репутації див. [3]. 

Проаналізувавши вплив корпоративного управління, на досягнення рівня корпоративної репутації, варто констатувати, що 
компанії-лідери успішно запроваджують у своїй діяльності цілі сталого розвитку, зокрема враховують особливості територій присутності, 
тобто місця своєї локації, якість продуктів і влив людських факторів. При цьому головне, про що підкреслюю часто своїм студентам на 
курсах з дисциплін «Корпоративне управління» та «Корпоративна соціальна відповідальність», «Професійна та корпоративна етика» 
створюють та розвивають унікальні конкурентоспроможні нові ланцюжки доданої вартості.  

Таблиця 1 
Компанії-лідери у сфері корпоративної репутації, 2018 р. 

Ренкінг, місце Країна Назва компанії Сума балів 

1 Швейцарія ROLEX 79.3 

2 Данія LEGO 77.9 

3 США GOOGLE 77.7 

4 Японія CANON 77.4 

5 США The Walt Disney Company 77.4 

6 Японія SONY 77.3 

7 Німеччина  ADIDAS 76.6 

8 Німеччина BOSCH 76.4 

9 Німеччина BMW GROUP 76.1 

10 США MICROSOFT 75.8 

 
Джерело: https://reputationcapital.blog/2018/03/globalnye-lidery-v-oblasti-korporativnoj-reputacii-2018/ 

 
Крім того, практично усі компанії, які стали лідерами у сфері корпоративної репутації, об’єднує те, що у системі 

корпоративного управління вибудувана ефективна підсистема управління як корпоративними ризиками, так і ризиками сталого розвитку, 
яка в першу чергу, забезпечує впровадження надійних стандартів сталого розвитку в усіх елементах ланцюжка створення доданої вартості.  

Є певні особливості у формуванні корпоративної культури та репутації залежно від класичних моделей корпоративного 
управління. Наприклад, японська модель корпоративного управління демонструє унікальну корпоративну практику. Ось наприклад, 
«Kyosei» – корпоративна філософія компанії Canon, яка є основою бренду компанії. Японське слово «кьосей» означає «жити і працювати 
разом заради загального блага». Відповідно до Кодексу корпоративної поведінки цієї компанії, цього принципу дотримуються всі 
працівники Canon. Він визначає їх світосприйняття і цінності, а також ставлення до підлеглих і підхід до ведення бізнесу. 

Отже, інститут корпоративного управління у великих публічних акціонерних компаніях відіграє ключову роль у формуванні 
корпоративної репутації, яка в свою чергу корелюється із показником ринкової капіталізації, а або ж вартості компаній. 
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Об’єктивною тенденцією розвитку сучасних економічних відносин є все більш посилювана роль та важливість застосування 

технологічних факторів виробництва та чинників конкурентоспроможності підприємств шляхом як збільшення обсягів та частки в 
структурі реалізованих товарів (послуг) техніко-технологічних активів, так і більш активного та ефективного їх використання. Тому 
спостерігається посилення прямої залежності між збільшенням частки в структурі активів об’єктів інтелектуальної власності, інших 
нематеріальних активів та нарощенням стратегічного конкурентного потенціалу. 

Усе більше в умовах глобалізації та інформатизації економічних відносин зміцнення технологічної конкурентоспроможності 
реального сектору економіки України залежить від чинника нематеріальних ресурсів та активів, у структурі яких важливе місце відводиться 
інтелектуальній власності та правам доступу до тих чи інших ресурсів. Формування та ефективне використання нематеріальних активів 
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мають здійснюватися згідно з чітко визначеним стратегічним планом з поступовим проходженням і виконанням таких етапів, як 
формування інтелектуального капіталу підприємства, компонування пакета його нематеріальних активів, вибудовування системи охорони і 
захисту інтелектуальної власності, удосконалення структури нематеріального капіталу підприємства, досягнення позитивного та 
достатнього економічного ефекту від використання нематеріальних активів, реалізація суспільно-маркетингового потенціалу 
нематеріальних активів. 

У макроекономічних масштабах активізація підприємствами реального сектору економіки України процесів використання 
нематеріальних активів дозволяє оновити виробничо-технологічну інфраструктуру, збільшити вітчизняний науково-дослідний потенціал, 
налагодити нові коопераційні відносини з країнами вищого рівня економічного та інноваційного розвитку, підвищити рівень інвестиційної 
привабливості національної економіки, зокрема розпочати реалізацію нових інвестиційно-інноваційних проектів, прискорити 
інтелектуальну рееміграцію. 

Відмітимо, що вітчизняним підприємствам реального сектору економіки варто більше уваги приділяти тим процесам та 
структурам, які підтримують та полегшують створення нематеріальних ресурсів (встановлення інтелектуально-творчих взаємозв’язків та 
компетенцій, розроблення відповідних стандартів), а також вплив такого роду ресурсів на зовнішнє середовище (ініціювання та створення 
коопераційних об’єднань, інтегрованих бізнес-структур, комунікаційних майданчиків активізації інноваційної діяльності та зростання 
ділової активності). Водночас обов’язковою умовою ефективного використання нематеріальних активів є державне стимулювання та 
підтримка розвитку інтелектуальної праці, про достатність яких свідчать обсяги створення і комерціалізація, належний захист і охорона 
прав інтелектуальної власності.  

Відомо, що підприємства, які є активними учасниками ринку нематеріальних активів та об’єктів інтелектуальної власності, 
можуть обирати з метою ефективного управління ними декілька принципових стратегічних підходів. Це, до прикладу, стратегії захисту від 
конкурентів, нападу на конкурентів, оптимізації фінансово-господарської діяльності, створення іміджу тощо. Звісно, підприємства можуть 
обрати одну з цих стратегій, підготувати та реалізувати її. Утім, для технологічного розвитку реального сектору економіки перспективно 
комплексно поєднати в системі стратегічного управління нематеріальними активами підприємств різні варіанти досягнення прогнозованих 
результатів. Такий висновок обґрунтовується тим, що, по-перше, нематеріальні активи об’єктивно не є головним (а лише підтримувальним, 
додатковим) чинником поступу підприємства, а тому недоречно концентрувати всі ресурси і зусилля на реалізації єдино обраної стратегії, а 
по-друге, підприємства для досягнення таких цілей не мають достатніх фінансових ресурсів та доступу до відповідних сегментів ринку. 

Фактично, на першому етапі зміцнення технологічної конкурентоспроможності підприємствам необхідно сформувати власний 
інтелектуальний капітал, який складатиметься зі штучного та природно набутого інтелекту і якісного, кваліфікованого, підготовленого 
персоналу. Очевидно, що без кваліфікованих кадрів, які постійно розвиваються у професійно-кваліфікаційному плані, говорити не лише 
про високу ефективність, а загалом про діяльність підприємства у сфері нематеріальних активів взагалі не доводиться. Ба більше, 
керівникам підприємств можна спрацювати таким чином, аби ще й рекрутувати кваліфікованих інноваційно-орієнтованих працівників, які 
розпоряджатимуться власними інтелектуальними розробками. 

Безсумнівно, що процеси формування, використання та розвитку внутрішнього і зовнішнього фінансово-інвестиційного 
забезпечення управління нематеріальними активами є важливими чинниками зміцнення технологічної конкурентоспроможності 
підприємств реального сектору економіки. Позитивні зрушення в досліджуваній сфері можливі лише в разі розроблення та реалізації 
керівниками підприємств механізмів управління фінансовими ресурсами, що дозволять сформувати фінансові резерви, оптимізувати за 
необхідності кредиторську заборгованість, підвищити рентабельність власного капіталу. При цьому, відповідне фінансово-ресурсного 
забезпечення може акумулюватися вітчизняними підприємствами з таких джерел: власне фінансове забезпечення, залучений фінансово-
інвестиційний базис, інтелектуально-кадровий капітал, матеріально-технічне забезпечення, техніко-технологічний базис, інформаційно-
аналітична складова. Залучення і використання ресурсів за цими напрямами дозволяє гарантувати умови самодостатності (формування бази 
стабільного функціонування), стійкості (створення умов для інвестиційно-інноваційного розвитку) та розвитку (забезпечення розвитку на 
інноваційних засадах). 

Активізація інвестиційно-інноваційної діяльності суб’єктів реального сектору економіки України не може вважатися 
забезпеченою без покращання їх матеріально-технічного стану. Так, зниження платоспроможності, зменшення обсягів оборотних коштів, 
зростання кредиторської заборгованості і, як наслідок, скорочення капітальних вкладень у процеси формування й ефективного 
використання нематеріальних активів можуть призвести до об’єктивного обмеження виробничо-технологічних потужностей, неналежного 
оновлення та зростання рівня фізичного і морального зносу матеріально-технічної бази підприємства. Тому досягнення цілей у системі 
стратегічного управління нематеріальними активами повинно базуватися на засобах та інструментах, що перешкоджатимуть виникненню 
таких негативних явищ.  

Усе більший вплив на управління нематеріальними активами підприємств реального сектору економіки України має 
інформаційно-аналітична підтримка. Впровадження та всебічне використання сучасних інформаційних технологій у діяльності підприємств 
забезпечує інформаційно-аналітичний базис прийняття управлінських рішень, задовольняє інформаційні потреби персоналу, створює умови 
для формування позитивної громадської думки.  

Таким чином, особливістю сучасної концепції управління нематеріальними активами у реальному сектору економіки є те, що 
ефективність інноваційних процесів залежить не тільки від того, наскільки якісно сформовано фінансовий капітал, а й від того, як 
налагоджене його використання з метою зміцнення технологічної конкурентоспроможності підприємств. 
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Сучасне ринкове середовище динамічно формує нові можливості й виклики в різних сферах. При цьому прогрес технологій 
торкається таких креативних галузей, які традиційно вважалися недосяжними для будь-кого, крім людини. 

Розглянемо найбільш важливі напрямки технологічних змін, які слід врахувати для розуміння пріоритетів розвитку креативної 
економіки. 

На перше місце можна поставити технологію машинного навчання, яка вже перевела поняття «штучний інтелект» на якісно 
новий рівень реальності. Ще зовсім донедавна штучний інтелект був вигадкою фантастів, та й на даний момент багато хто може навіть 
дорікати їх оптимістичності. Оскільки більшість ототожнює поняття штучного інтелекту та рівня розвитку робототехніки саме з 
людиноподібними роботами, то через відсутність таких створінь на вулицях вважає, що вони не існують. Проте реальний розвиток пішов 
дещо інакше, двома поки відносно окремими шляхами – матеріальним та віртуальним. «Матеріальні» роботи потіснили людину зі сфери 
індустріального виробництва, замінивши ручну або механізовану працю.  

Хоч це й призвело до втрати певної кількості робочих місць, не варто вбачати в цьому проблему щонайменше з двох причин. По-
перше, поява промислових роботів справді збільшила продуктивність, тож є ефективною з економічної точки зору. По-друге, ці роботи 
позбавлені інтелекту, тому об’єктивно не можуть становити жодної загрози. Зрештою, в цій сфері інтелект їм і не потрібен, для них 
головною задачею є точне виконання програми, а не її формування. Тому, зокрема, втрата робочих місць в безпосередньому матеріальному 
виробництві частково компенсувалася, наприклад, розвитком галузі інформаційних технологій.  
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Але більш цікавим є розвиток саме штучного інтелекту, який стрімко відбувається у віртуальній сфері. Тут може бути багато 
вражаючих прикладів, але серед них можна виділити AlphaZero від Google. Цій програмі знадобилося усього чотири години, щоб «з нічого» 
досягти рівня гросмейстера без будь-якої допомоги. При чому, як зазначає, наприклад, Харарі Ю.Н. програми «… нині запросто 
перевершують шахістів-людей не просто у грубих розрахунках, а навіть у креативності»1. При цьому, як вдало підмічає вказаний автор, 
саме винятково креативна гра людини-шахіста для суддів турнірів може бути ознакою шахраювання у вигляді отримання підказок від 
комп’ютера. Тим самим, на думку цього автора, принаймні в шахах креативність вже є характерною рисою й перевагою саме комп’ютерів, 
а не людей.  

Отже, хоча ми й не бачимо андроїдів на вулицях, штучний інтелект насправді вже дуже близько. Але й тут хтось може 
заперечити – у багатьох вони вже в кишені (найбільш поширена операційна система смартфонів та де-яких інших гаджетів – Android).  

Другим після машинного навчання важливим напрямком технологічних змін слід вважати комплекс технологій, що можна 
умовна називати Big Data. В даному випадку під Big Data мається на увазі поява технологічних можливостей накопичувати величезні 
масиви слабо структурованої інформації та здійснювати її обробку. Серед інших факторів накопичення таких інформаційних масивів є 
базою для вже раніше згаданого машинного навчання. 

 Третім напрямком можна вважати біотехнології, які вже знаходяться на межі можливостей не лише продовжувати життя 
людини, але й програмувати її на генетичному рівні.  

Вказані вище та інші технології у своїй взаємодії створюють нові можливості розвитку креативної економіки, хоча при цьому 
екстраполяція на майбутнє існуючих тенденцій може викликати й занепокоєння. 
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В умовах старіння населення необхідність переходу до накопичувальних принципів соціального забезпечення в системі 

соціального страхування стає очевидною. Солідарна система пенсійного забезпечення, що діє за принципом солідарності поколінь, коли 
працівники  виплачують частину зарплати на фінансування соціальних програм, що забезпечують дохід для пенсіонерів в обмін на обіцянку 
уряду щодо гарантованого доходу цим працівникам після виходу на пенсію, втрачає свою актуальність. Нині через старіння націй більшість 
країн Європи, в тому числі і Україна, зіткнулися з неможливістю подальшого пенсійного забезпечення за цією системою, оскільки 
основною умовою її ефективного функціонування є зростання чисельності працюючого покоління більшими темпами, ніж покоління людей 
похилого віку (пенсіонерів).  

В Україні внаслідок глибокої економічної кризи в демографічній сфері сформувалися дві негативні та стійкі у часі тенденції, які 
разом суттєво посилювали свій негативний вплив у минулому та фактично негативні наслідки цих тенденцій українське суспільство не 
подолало й до теперішнього часу. Перша тенденція полягає в значних масштабах міграції кваліфікованої української робочої сили за 
кордон. У даному випадку немає жодного значення, чи людина виїхала на тимчасові заробітки чи на постійне місце проживання, оскільки у 
будь-якому випадку внески до системи пенсійного страхування не сплачуються. На жаль, у відкритому доступі не існує офіційної 
статистики щодо масштабів цієї тенденції, що набула сили в Україні в останнє десятиріччя. Тому немає точних оцінок чисельності осіб, що 
виїхали за кордон.  

Друга тенденція – це суттєве падіння рівня населення. У 2017 р. В Україні проживало 44,22 млн осіб. До 2050 року кількість 
населення зменшиться, за прогнозами експертів, на 18% - до 36,42 млн осіб. Наразі в нашій країні один з найнижчих рівнів народжуваності 
в Європі. При цьому кількість померлих продовжує перевищувати кількість народжених: на 100 померлих припадає 64 новонароджених [1].  

Слід зазначити, що Україна пережила не один, а два суттєві спади у рівні народжуваності за останні 25 років. Перше суттєве 
падіння народжуваності було пов’язано з аварією на ЧАЕС, друге – з економічною кризою 1990 рр. Фактично це означає, що маємо 
дисбаланс чисельності населення пенсійного віку по відношенню до чисельності населення працездатного віку, який, за прогнозами 
експертів, має тенденцію до поглиблення, починаючи з 2020 р. Частка непрацездатного та молодшого працездатного населення в найближчі 
20 років зменшиться з 39 % до 29 %. В цей же час питома вага пенсіонерів зросте з 20 % до 25 % [2]. 

Статистика свідчить, що сьогодні на одного пенсіонера припадає лише один працівник, який регулярно сплачує внески до 
Пенсійного фонду України. В Україні проживають 26 млн громадян віком від 18 до 60 років, а страхові пенсійні внески сплачують лише 
близько 10,5 млн осіб, та ще за 1,5 млн сплачує держава. Станом на кінець 2018 р. кількість застрахованих осіб становила близько 13 млн 
осіб. Отже, тільки за 75% зайнятого населення роботодавці та держава сплачують внески, а 25%, а це близько 4 млн осіб працездатного 
віку, не сплачує ЄСВ [3]. 

Введення другого рівня пенсійної системи було анонсовано урядом з січня 2019 р., але ж передумовами його введення, як показує 
досвід  Польщі, пенсійну систему якої, як відомо, уряд України взяв за основу, є: 

 модифікація правил розрахунку та підвищення пенсій для стримування зростання витрат;  
 висока дохідність пенсійних внесків,  
 стабілізація інфляції на низькому рівні;  
 зростання внутрішнього фінансового ринку;  
 подолання тіньової економіки; 
  поступове підвищення фактичного віку виходу на пенсію тощо.  

Загалом, чим кращим економічний стан країни на початку перехідного періоду, тим більш захищеними від змін є пенсіонери. 
Слід зазначити, що подібний напрям реформування відповідає світовим тенденціям в галузі реформування пенсійних систем різних країн 
світу і першу чергу з огляду на нормативні стандарти.  

Проте економічний стан нашої країни, дефіцит Пенсійного фонду, який в 2018 р. склав майже 140 млрд грн., а отже – дотації з 
Державного бюджету України на виплату пенсій, недосконала законодавча база свідчать про неможливість старту другого рівня пенсійної 
системи протягом найближчих років. 
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Терміном «деіндустріалізація» найчастіше позначають явища з відтінком негативності: скорочення питомої ваги промислового 
виробництва, зниження конкурентоспроможності. Причинами деіндустріалізації вважаються якісь кризові явища у суспільстві. Як 
приклади можна назвати деіндустріалізацію німецької економіки у повоєнні період або економіки Китаю за часів культурної революції. 
Деіндустріалізація вважається явищем тимчасовим, відхиленням від нормального перебігу подій. Вона усувається шляхом 
реіндустріалізації, поверненням на нормальні рейки розвитку. 

Разом з тим, в останні роки термін «деіндустріалізація» набуває нового, позитивного значення. І пов'язують її не з кризами, а з 
розвитком постіндустріального суспільства. Показовими в цьому плані є статті Р. Роуторна, який разом зі своїми співавторами починаючи з 
1987 р активно пропагує неоднозначність оцінок деіндустріалізації. Це негативний процес, якщо він пов'язаний з економічними кризами, 
але позитивний, якщо відображає рух суспільства у бік постіндустіалізму. 

Скорочення частки (і ролі) промисловості викликається реструктуризацією економіки, зростанням питомої ваги сфери послуг. 
Це стає можливим як наслідок саме успіхів розвитку промисловості, рівень продуктивності якої дозволяє задовольняти матеріальні потреби 
суспільства на високому рівні, вивільняючи все більші ресурси для розвитку невиробничої сфери (сфери послуг). Деіндустріалізацію у 
цьому сенсі слова можна розглядати як «побічний продукт» становлення інформаційного суспільства, заснованого на знаннях («побічний 
продукт», оскільки не деіндустріалізація становить суть того, що відбувається, а тільки супроводжує його). Цей вид деіндустріалізації 
можна назвати таким, що створює. 

Особливе місце займає деіндустріалізація в пострадянських країнах. Вона почалася з 90-х років минулого століття і в деяких 
країнах триває досі. Не уникла цієї долі і наша країна. 

Основними формами прояву деіндустріалізації стало: 
а) різке скорочення питомої ваги промисловості у створенні ВВП, яке постійно триває до цього часу, яке оцінюють як 

позитивне явище, оскільки воно відповідає аналогічним тенденціям у розвинених країнах. Однак з такою думкою навряд чи можна 
погодитися. Адже випереджаюче зростання сфери послуг у передових країнах відбувається не за рахунок виробничої сфери, а на її основі. 
Обсяги матеріального виробництва дозволяють не тільки задовольнити базові потреби практично всього населення, а й забезпечити 
високий рівень споживання. Рівень же виробництва в Україні ніяк не може розглядатися як достатній для вирішення хоча б базових задач. 
Тому надзвичайно швидке зростання невиробничої сфери (сфери послуг) фактично відбувається на шкоду реальному сектору народного 
господарства, не тільки не наближаючи суспільство до постіндустріального, а навпаки, відкидаючи його на доіндустріальну стадію; 

б) збільшення питомої ваги сировинних галузей за рахунок зменшення ролі переробних. При загальному зменшенні питомої ваги 
промисловості в створенні ВВП, питома вага видобувної промисловості зростає. Усе це свідчить про посилення сировинного характеру 
економіки України; 

в) збільшення у експорті питомої ваги сировинних продуктів і зменшення частки переробних галузей, особливо 
машинобудування. Реально деіндустріалізація української економіки відбувається вже понад 30 років, оскільки вона почалася ще тоді, коли 
Україна була частиною Радянського Союзу. Це дуже тривалий термін, який дозволяє говорити про її руйнівну дію не тільки на матеріальні 
умови виробництва (що при цілеспрямованій роботі можна було б відновити за відносно невеликий термін), але, головне, на глибинні 
сторони життя суспільства, його інститути. Змінилися цінності населення, цільові установки поведінки. Деіндустріалізації сформувала нове 
покоління, ціннісні орієнтири якого погано сумісні з індустріальним суспільством. 

Свого часу і первинна індустріалізація, і соціалістична індустріалізація супроводжувалися формуванням адекватних цінностей, 
основними з яких є наступні: 

а) шанобливе ставлення до праці промислового робітника. Фактично завжди індустріалізація супроводжувалася масовим рухом 
населення з села у місто. Більшість переселенців, трагічно переживаючи розлучення з селом і патріархальним устроєм життя, дуже швидко 
звикали до міських умов, пов'язаних з більш-менш гарантованим заробітком, кращими умовами життя, регламентованими умовами праці, 
тощо. Основна маса молодого населення пов'язувала перспективи свого життя саме з зайнятістю у промисловості.  

Точно так в останні 30 років практично все виявилося підпорядкованим руйнуванню цієї цінності. У молоді, та й у середнього 
покоління, сформувався інший ідеал, інший зразок для наслідування. Це власник нехай і невеликого, але власного бізнесу, у гіршому 
випадку - службовець якоїсь фінансової установи, у крайньому разі - працівник сфери торгівлі. Але жодним чином не працівник 
промисловості; 

б) дотримання норм технологічної та виробничої дисципліни на основі усвідомлення своєї ролі, місця в системі сучасного 
промислового підприємства. Ремісники і селяни, як правило, самостійно приймали усі технологічні та організаційні рішення. 
Індустріалізація звела до мінімуму таку свободу, оскільки загальний успіх в умовах поділу праці залежить від того, як кожен учасник буде 
виконувати покладені на нього виробничі функції. Це не означає, що взагалі зникає креативна складова у промисловій праці. Для окремих 
категорій працівників саме вона є основним компонентом.  

Сьогодні необхідно констатувати, що така цінність практично зруйнована. Цьому сприяла низка обставин: 
- в умовах трансформації адміністративно-командної економіки в ринкову була знищена колишня система державного контролю 

за дотриманням технологічної дисципліни. Отримавши свободу дій, підприємства (як приватні, так і державні) стали використовувати 
відступ від затвердженої технології не з метою її вдосконалення, а як засіб мінімізації витрат, у тому числі і за рахунок погіршення якості 
продукту. В умовах відсутності належного контролю і безкарності порушення технології з одиничних випадків перетворилися в систему, 
ліквідувавши «внутрішні гальма» у виробників для таких порушень; 

- руйнівна деіндустріалізація у пострадянських країнах збіглася з творчої деіндустріалізацією у розвинених країнах. Дійсно, в 
умовах становлення постіндустріального суспільства створюється безліч так званих «віддалених» робочих місць, де працівник включається 
у систему поділу праці з використанням сучасних інформаційних технологій. У такій ситуації він багато в чому сам задає ритм своєї праці, 
оскільки в єдину систему включений не сам процес праці, а його результат. Перенесення ж цієї ідеології на пострадянську 
деіндустріалізацію лише посилило її руйнівний характер. Вимога дотримуватися дисципліни сприймається дуже багатьма як посягання на 
свободу їх особистості і вже не сприймається як внутрішня норма поведінки; 

- руйнуванню цієї цінності сприяла й ідеологія крайнього лібералізму, яка насаджується через засоби масової інформації, західну 
культуру, тощо. Визнаючи верховенство свободи вибору індивіда, лише зауважимо, що цей вибір визначається, перш за все, його 
ціннісними орієнтирами. Якщо ж цінності деформовані, не відповідають даному етапу розвитку країни, то необхідно домагатися бажаної 
поведінки індивіда не через насильство, а через зміну самого набору цінностей і умов їх прояву. 

Таким чином, на відміну від творчої деіндустріалізації, пострадянська деіндустріалізація є руйнівною. Вона не підготовлена 
достатнім рівнем розвитку промислового виробництва, здатного задовольняти ключові потреби суспільства. Тому не можна розглядати її як 
позитивну тенденцію. Потрібна не просто реіндустріалізація (відновлення зруйнованого), а дійсно нова індустріалізація, яка враховує 
особливості сучасного економічного прогресу. 
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Сучасний етап розвитку концепції корпоративної соціальної відповідальності (КСВ) в Україні є досить складним і суперечливим. 

З одного боку, в економічно розвинених країнах відбувається інтенсивне поширення ідей соціальної відповідальності на всіх рівнях, 

зростає роль бізнесу в забезпеченні збалансованого розвитку національної економіки в довгостроковій перспективі. При цьому 
глобалізаційні тенденції сприяють поширенню прогресивних практик і підходів по всьому світу. З іншого боку – вплив системної 

соціально-економічної, політичної, військової та структурної кризи є потужним стримуючим фактором для соціальних ініціатив бізнесу в 

Україні. 
Соціальна відповідальність підприємства становить основу його соціального капіталу – нематеріального активу, який створює 

організація через систему соціальних взаємин на внутрішньоорганізаційному, міжорганізаційному та організаційно-інституціональному 

рівні [1, c. 136] і який надає синергетичний вплив на результати її діяльності завдяки здатності мобілізувати ресурси і зменшувати витрати. 
Основне значення формування і реалізації соціальної відповідальності всіх суб'єктів суспільства обумовлено тим, що вона [4, c. 

35]: підвищує ефективність суспільства, сприяючи координації дій; створює сприятливий клімат для економічного зростання, 
підприємницької діяльності, соціального розвитку; зменшує соціальні, економічні, інвестиційні ризики; створює передумови для 

збалансованого розвитку і для успішного запобігання економічних криз; сприяє людському розвитку в усіх напрямах; сприяє формуванню 

культури економного споживання завдяки перегляду потреб в сторону їх раціоналізації, соціального маркетингу; сприяє розвитку 
людського і соціального капіталу на всіх рівнях – завдяки відродженню довіри, соціальної згуртованості, збереженню добрих відносин, 

підтримці кваліфікації; сприяє розвитку соціальних цінностей – честі, гідності, совісті, репутації, обов'язку, дружби; культивування 

національних і сімейних цінностей, здорового способу життя та ін. 
Незважаючи на досить складні умови для розвитку і впровадження в практику діяльності українських компаній, корпоративна 

соціальна відповідальність є важливим фактором конкурентоспроможності підприємства, що обумовлено перш за все її 

системоутворюючим, фундаментальним характером. У сучасних умовах соціальна відповідальність пронизує всі сфери діяльності 
підприємства – процес закупівлі сировини і матеріалів, виробництва і реалізації готової продукції, побудови довгострокових відносин зі 

споживачами, персоналом підприємства, місцевими громадами та іншими стейкхолдерами. 

Слід зазначити значну кількість досліджень у сфері корпоративної соціальної відповідальності, які проводяться як за кордоном, 
так і в Україні. Так, Центром «Розвиток КСВ» рівень впровадження Цілей сталого розвитку українськими компаніями був оцінений на 

основі аналізу нефінансових звітів 25 компаній. Більшість проаналізованих звітів були за 2016 рік. Аналіз проводився за такими критеріями 

[3]: 1) Цілі сталого розвитку, які впроваджують українські компанії; 2) впровадження Цілей сталого розвитку на стратегічному та 
операційному рівнях; 3) KPI компаній, які розроблені відповідно до Цілей сталого розвитку; 4) партнерство компаній з іншими 

організаціями для досягнення певних цілей сталого розвитку; 5) відповідність стратегії, пріоритетів і програм КСВ завданням Цілей сталого 

розвитку. 

Щорічно з 2011 р Центр «Розвиток КСВ» складає Індекс прозорості сайтів 100 найбільших українських компаній. В основі 

Індексу – міжнародна методика, розроблена Beyond Business (Ізраїль) і Центром «Розвиток КСВ». Згідно з методикою оцінюється 

інформація про різні аспекти КСВ, розміщена на корпоративних сайтах, за чотирма критеріями: звітність, зміст, навігація і доступність. З 
2016 року в ТОП-10 за Індексом прозорості входили такі компанії [2]: «АрселорМіттал Кривий Ріг», ДТЕК, СКМ, Концерн Галнафтогаз, 

Нафтогаз, ТОВ «Кернел-трейд» (Кернел), ВАТ «Миронівський хлібопродукт», ВАТ «Метінвест холдинг», ВАТ «САВ-Дистрибьюшн» 

(Фокстрот), ДП «НАЕК «Енергоатом». 
Те, що лідерами рейтингів з КСВ стають переважно великі і успішні компанії є важливим свідченням досить тісного 

взаємозв'язку між КСВ та конкурентоспроможністю. КСВ позитивно впливає на репутацію компанії, сприяє гармонізації інтересів різних 

стейкхолдерів, зменшення витрат, формування унікального бренду компанії, яка приносить користь суспільству в цілому, місцевим 
громадам, впровадження різних інновацій, підвищення лояльності споживачів і персоналу. 

Таким чином, ми виділяємо такі основні напрями впливу корпоративної соціальної відповідальності на конкурентоспроможність 

підприємства в креативній економіці: підвищення якості товарів і послуг; поліпшення іміджу компанії; поліпшення сервісу; підвищення 
ефективності діяльності підприємства; встановлення конкурентоспроможної ціни товарів і послуг; поліпшення виробничого обладнання; 

поліпшення кадрового забезпечення; поліпшення інформаційного забезпечення; підвищення ефективності системи управління 

підприємством. 
Позитивний вплив корпоративної соціальної відповідальності на діяльність підприємств не обмежується розглянутими раніше 

окремими аспектами їх діяльності. Концепція КСВ передбачає комплексне переосмислення бізнес-процесів сучасної організації в 

креативній економіці для забезпечення не тільки високих економічних результатів її діяльності, а й вирішення соціально-економічних 
питань, що мають важливе значення для всіх стейкхолдерів підприємства і суспільства в цілому. В сучасних умовах, з підвищенням рівня 

залученості споживачів до питань збалансованого розвитку, конкурентоспроможним може бути тільки підприємство, що реалізує принципи 

соціальної відповідальності, цілеспрямовано формує соціальний капітал і має суспільну підтримку діяльності. 
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The modern world economy is going through a stage of globalization, which is connected with new regularities and changes in the 
activities of both the entire economy and individual companies. The issue of control and operational management of large companies becomes 
increasingly relevant, and technological progress represents new solutions comparing to existent practices in many companies where Microsoft Office 
solutions (mostly Excel©) plays a dominant role in managing information flows. 

For the last decades, there was a dramatic increase in development and distribution of ERP-systems, using which it is possible not only to 
conduct traditional automation of enterprise resource management but also to build a corporate enterprise system open for all participants acting in the 
general interests of the business. 

Many companies face organizational problems during ERP implementations. Some of the managers prefer to put the system into operation 
using “the big bang method” when a new software runs everywhere and simultaneously in all divisions and assets. Others introduce a new ERP in 
operation in stages, and a few use a hybrid approach (Big Bang Versus Phased ERP Implementations).  

Basing on the above-mentioned peculiarities of ERP-system establishment many business-owners still afraid to use all the benefits of ERP-
system. Management of such companies is sure that simple Excel tools are enough to maintain business efficiency, assure high security level, get 
affordable communication between departments, and gain mobility and flexibility. 

Yet Excel may be still efficient in some cases and plays a high supplementary role even after ERP-system establishment. However, ERP-
systems allow managing the information and data in a revolutionary faster and more efficient way, maintaining an extraordinary level of decision-
making, and bring additional fuel to drive the business environment. In this research, we will investigate the main peculiarities of ERP-systems, their 
functionality, and specifics of putting ERP-systems into operation. 

Considering the various existing solutions in this area, it should be noted that in general, almost all ERP-systems work in the same way. 
The general database receives primary information about the company's activities, including primary accounting documents and operational 
accounting documents, information on concluded contracts, information on personnel records, other information necessary for carrying out the 
analysis in accordance with the specifics of the tasks of a particular enterprise. After that, a properly organized ERP-system is capable to provide 
automatically and promptly the necessary analytical information (graphs, forecasts, reports). 

The advantages are obvious: the “transparency” of the business is achieved for the management; the degree of influence of certain 
operations on the performance of the enterprise can be determined automatically by conducting the appropriate type of analysis. In addition, it is 
possible to significantly reduce the number of staff of several departments of the company and at the same time significantly improve the efficiency of 
their work (Giff, Dittrich, Vaucouleur, 2009, pp.45-46). 

ERP-system must meet the following (King, Burgess, 2005, pp. 62-64) general technical requirements (at least most of them): 
- Ability to integrate with a large number of software products (with a minimum level of integration - at the level of open command-line codes 

or support for the OLE Automation standard). 
- Ensuring security through various methods of controlling and delimiting access to information resources. The effectiveness of software 

protection can also be significantly improved using hardware and biometric tools (hardware keys, tokens, smart cards, fingerprint recognition devices, 
retina, voice, face, digitized signature, etc.) that have recently appeared on the market. 

- Scalability to work with a different number of client sites and the possibility of developing the system. 
- The modular principle of building a system of operational-independent functional blocks with the expansion due to open standards (API, 

COM, etc.). 
- It is desirable to use a three-tier architecture: "database server, application server, the client." The client can be “thick”, “thin” or “ultrathin”. 
- The system must be able to migrate from platform to platform. There must be versions for MS Windows, Novell NetWare and UNIX (and its 

clones). 
- The set of databases supported by the selected ERP-system must necessarily include software common in the country (for example, DB2, 

Oracle, Sybase, MS SQL Server, Informix, etc.). 
- Support for distributed information processing technologies, Internet / Intranet technologies with the ability to work through the "thin client." 

This technical solution allows the use of standard data storage (document libraries, databases) from local, corporate and global networks, without 
requiring significant costs for additional administration and maintaining the integrity, reliability, and security of data storage. 

- Support for multi-level electronic archiving of information on various media (disk arrays, CD-ROM, CD-RW, magneto-optical disks and 
libraries, tape libraries, etc.). 

- Availability of analytical capabilities and built-in tools (allowing to independently increase the functionality of the installed ERP-system). 
- Satisfactory performance characteristics (ease of administration, training, ergonomics of workplaces, non-English language interface, etc.). 

Here are some features of decision support systems: 
- tracking the performance of various sites and services to identify and eliminate weak links, as well as to improve the structure of business 

processes and organizational units; 
- analysis of the activities of individual units; 
- aggregation of data from different departments; 
- analysis of indicators of various areas of financial and economic activity of the enterprise to identify promising and unprofitable areas of 

business; 
- identification of trends developing both within the enterprise and in the market. 

The decision support function is the main contributor of ERP-system, as the final goal of all enterprise resource planning systems is 
providing necessary support for management to have well-grounded data for further decision-making. 

According to recent survey, the main benefit of ERP-system launch for companies is the information availability, data reliability, and 
increased interaction of business operations. Still, 17% of the managers emphasize the priority of better informed decision-making as a main outcome 
from ERP-systems. 

The introduction of ERP-systems in enterprises is an important step towards a new level of competition, at the same time, managerial. The 
decision on the implementation of the ERP-system should be made based on an assessment of the need, readiness, speed, and cost of the 
implementation project. It can be concluded that to minimize the risks, it is necessary to begin the implementation ERP-systems in those business 
processes where implementation can bring the greatest economic effect, employees are ready to use the benefits of ERP-systems and the system can 
be implemented most quickly and at the lowest cost.  

ERP-systems help to automate the main tasks of accounting and prepare standardized reporting; solve the tasks of financial management; 
automate work; prepare forecasts; increase the level of security; get higher mobility and flexibility of the business. 

The choice between existing software products (SAP, Oracle, Microsoft Dynamics) should take into account the characteristics of each of 
the solutions and, in turn, the needs and capabilities of the company. Obviously, the process of new system implementation will take almost two years 
and yet the business practice shows that managers do not actively use all functions of ERP-systems in terms of decision-support. In order to get the 
highest result, additional training has to be in place. 
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Світ економіки, світ самих людей на рубежі двох тисячоліть образно кажучи перевернувся. Тренди, домінанти, тенденції 

розвитку оточуючих нас світів є настільки протирічливими та різновекторними, що не лише пересічному громадянину, а й науковцю стає 

усе важче розпізнати, усвідомити глибину викликів сучасності, оцінити свій потенціал і можливості, бути готовим до відповіді на безліч 
нових запитань, які постають за умов глобальних трансформацій усього, що оточує людину.  

До основних наукових завдань на сучасному етапі слід віднести перенесення акценту з констатації «кінця знайомого світу» на 

окреслення контурів і опрацювання механізмів функціонування «незнайомого світу», яким він стає для більшості економічно активного 
населення. 

Нові можливості, що відкриває для людини праці нова економіка (вона ж і цифрова, і мережева, і знаннева, і креативна тощо) 
продовжують межувати з фундаментальними обмеженнями матеріального, соціального, психологічного, соціокультурного характеру. 

Людина праці не стала більш захищено почувати себе на ринку праці, вона часто-густо ще більше та швидше втомлюється; щоденно 

стикається з фізичними, психологічними, техногенними небезпеками. Постає ціла низка проблем, що пов’язані зі здатністю адаптуватися до 
великомасштабних, різновекторних змін, які стають нормою сьогодення. 

Симбіоз нових технологій, інститутів, організації праці, виробництва і управління; нова структура ресурсів і чинників набуття 

незаперечних конкурентних переваг — усе це і багато-багато іншого докорінно змінюють усі складові соціально-трудової сфери. Йдеться 
без перебільшення про формування нової платформи соціально-трудового розвитку, яка потребує наукового опрацювання та забезпечення. 

Маємо визнати, що усе більше і більше явищ, процесів, феноменів сьогодення важко, а то й не можливо пояснити керуючись 

усталеними канонами, застосовуючи логіку, «лекала», інструменти, що спрацьовували ще 10-15 років тому. Ментальні моделі, як і 
категоріальний апарат, якими користувалися у попередні роки, майже втратили свій ресурс та науково-прикладне значення. 

Нагальне завдання наукових шкіл соціально-трудового спрямування – подолати кризу думки, спромогтися виписати, усвідомити 

самим та пояснити іншим як буде функціонувати складний механізм життєдіяльності економічно-активної людини за умов «Індустрії 4.0», 
кардинальних змін в суспільному поділі праці, утвердження нового формату глобалізації світової і національної економіки. 

Вкрай актуальним є пошук відповідей на низку запитань і серед них: 

— якими є достеменні причини асиметрій у царині економічного соціально-трудового розвитку та якою має бути «дорожня 
карта» їх подолання; 

— якою є природа небажаних трендів, що сформувалися у соціально-трудовій сфері та особливо у доходах і зайнятості 

економічно активного населення та розбудови нової (цифрової, мережевої, креативної) економіки, та якими можуть бути інструменти та 

механізми їх подолання; 

— якими мають бути за змістом і формою реалізації соціальні технології, що повинні «працювати» на зниження соціальної 

нерівності та забезпечення соціальної справедливості; 
— як посилити здатність людини праці відповідати вимогам нової (цифрової, мережевої, креативної) економіки та як задіяти нові 

механізми адаптації до змін; 

— як, у який спосіб, якими методами сформувати сучасне соціально-трудове мислення абсолютної більшості населення;  
— якою є і якою має бути наука про працю і соціально-трудові відносини задля виконання своєї суспільної місії. 
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Ключовим національним пріоритетом розвитку енергетичної галузі в Україні є запуск у 2019 році нової моделі ринку 

електроенергії, що засвідчить революційний перехід від монопольного регулювання державою процесів купівлі-продажу електроенергії до 
створення конкурентного середовища та вільного попиту і пропозиції. Лібералізація ринку також сприятиме формуванню нових стимулів 

для підвищення якісного параметру генерації електроенергії та залучення додаткових інвестицій в галузь. Двосторонній ефект відносин дає 

можливість споживачу впливати на постачальників та виробників, латентно спонукаючи їх до інноваційних змін та модернізації, а також 
трансформувати структуру всієї генерації. Компанія ДТЕК є активним учасником ринку, а тому має відповідати новим вимогам щодо 

технологічної готовності потужностей та відповідності екологічним стандартам.  
Діджиталізація – це основоположний чинник забезпечення інноваційного розвитку компанії ДТЕК у довгостроковій перспективі. 

Саме гнучкість та комплексність даної системи дозволить компанії отримати та зберегти конкурентні переваги на вітчизняному ринку, 
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ініціювавши перехід до якісно нової генерації, та масштабно долучитися до міжнародної практики. Важливість запровадження 

комплексних систем взаємодії зі стейкхолдерами та ефективної організації роботи технічної складової обумовлений декількома причинами.  
По-перше, незважаючи на довготривалу неефективну політику у сфері генерації електроенергії в Україні, світові тенденції та 

Четверта промислова революція змушують учасників вітчизняні компанії проактивно реагувати на зміни задля створення позитивного 

іміджу країни як потенційного інвестиційного партнера та надійного учасника міжнародного поділу праці. У ХХІ столітті відбулися суттєві 
парадигмальні зрушення від традиційного, централізованого контролю до саморегульованого та волатильного середовища генерації.  

По-друге, галопуючий розвиток штучного інтелекту та інформаційних технологій створює передумови для ефективної взаємодії 

різних стейкхолдерів, сприяючи комплексному аналізу та оцінці великих масивів даних і прийняттю якісно нових рішень як в межах 
окремої генерації, так і на галузевому, державному чи глобальному рівнях. Позитивний ефект спостерігається не лише у сфері генерації. 

Інженерія та ІТ-сфера є потужними драйверами запровадження систем діджиталізації в економіку країни. Кооперація спеціалістів в рамках 

інноваційних програм та розвиток кадрового потенціалу ДТЕК є одним з важливих чинників сталого розвитку компанії у довгостроковій 
перспективі. 

По-третє, змінюється характер ведення бізнесу. Зокрема, генеруюча компанія вже не розглядається як незалежний 

господарюючий суб’єкт, а виступає складовим елементом більш складної системи, що вимагає побудови національно та глобально 
пов’язаних, взаємодіючих систем і таких операційних моделей, що можуть швидко реагувати на неконтрольовані фактори зовнішнього 

середовища (зміна погоди, режиму споживання) та працювати в режимі реального часу.  

Сектор електрогенерації, зокрема і теплової, знаходиться під впливом не лише зовнішніх факторів, але й перебуває на етапі 
потужних внутрішніх перетворень. Суттєві зрушення відбуваються у сфері регуляторної бази функціонування даних компанії та активного 

комплаєнс-контролю. На рівні самого підприємства фокус зміщується в бік створення ефективного механізму обробки ринкової та 

внутрішньої інформації задля створення оптимального портфоліо з комбінації традиційної та відновлювальної генерації. Від ефективності 
так званого «енергоміксу генерації» залежить політика з управління активами компанії та таргетованого скорочення витрат. Особливої 

актуальності набуває питання розвитку людського капіталу ДТЕК, оскільки для запровадження діджиталізації бізнес-процесів необхідна 

корпоративна політика із управління знаннями та залучення зарубіжного досвіду, враховуючи прогресивне старіння кадрів. 
За сучасних умов ведення бізнесу енергетичні компанії мають дотримуватися наступного алгоритму дії для створення умов їх 

успішного розвитку: 

 визначити бізнес-кейс змін з чіткими цілями для майбутньої трансформації; 

 створити адаптивну та гнучку культуру; 

 зосередитися на постійному вдосконаленні, що призведе до операційної досконалості; 

 створювати партнерські відносини з постачальниками технологій, що сприятиме формуванню архітектури підтримки 
бізнес-цілей [1]. 

Незважаючи на широкий спектр переваг, обумовлених високим рівнем автоматизації та швидкого контролю в рамках системи 

діджиталізації, варто виділити дві головні проблеми на шляху до її комплексного запровадження. Перша пов’язана з необхідністю 
залучення значних інвестицій та перебудови процесу організації та здійснення виробничо-господарської діяльності. Оскільки ДТЕК має 

виконувати план із якісної модернізації основних виробничих фондів та скорочення шкідливих викидів, зокрема від ТЕС, можливість 

об’єднання даних процесів є перспективною.  
Відкритим залишається питання ефективності існуючої політики із заміщення вугілля антрацитової групи на вугілля газової 

групи, оскільки викиди в атмосферу залишаються на високому рівні, а інвестиції на встановлення очисних конструкції витрачаються на 

переналаштування генераційних установок. 
Розглядаючи даний процес комплексно, варто виділити три рівня реалізації стратегії сталого розвитку компанії ДТЕК у контексті 

діджиталізації (рис.1).  

 
Рис.1. Структурно-логічна схема запровадження діджиталізації в діяльність ДТЕК для забезпечення сталого розвитку 

компанії 

Джерело: складено автором.  

 
Стратегічні імперативи розвитку компанії у контексті цифрової трансформації визначає керівництво з урахуванням можливостей 

розвитку бізнесу та наявного потенціалу. Запровадження інтернету речей (процесів) з використанням елементів штучного інтелекту 

дозволить описувати сучасний стан генерації, аналізувати масиви даних та передбачати майбутні тенденції для продукування ефективних 
бізнес рішень. Комплексна система моніторингу та контролю дозволить оптимізувати логістичний ланцюг, знизити витрати виробництва та 

підтримувати високий рівень окупності інвестицій. У підсумку, покращиться взаємодія усіх стейкхолдерів в рамках публічно-приватної 

інкорпорації, зросте цінність бізнесу для суспільства та додана вартість продукту генерації. 
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Зменшення обсягів виробництва, відмова від напівпримусових форм зайнятості внаслідок демократизації суспільства, зміна 

освітньої політики, збільшення конкуренції на ринку праці у поєднанні з глобалізаційними та інтеграційними процесами посилили 
проблеми зайнятості молодого покоління. Високий рівень безробіття, що ускладнює реалізацію прагнень молоді до економічної 
незалежності та здобуття власного місця у суспільстві, а також переважання настроїв серед цієї категорії населення щодо пошуку гідного 
місця праці поза межами своєї держави актуалізує обрану проблематику  дослідження. Досвід Польщі як однієї з країн Європейського 
Союзу може бути корисним для використання в Україні при вирішенні проблем молодіжного ринку праці.  

Останні дослідження ринків праці України та Польщі свідчать про високий рівень молодіжного безробіття в обох країнах (рис.1). 
Проте, починаючи з 2014 даний показник у Польщі мав тенденцію до зниження, а в Україні він різко підвищувався до 2017 р. (з  17,4 % у 
2013 до 23,0 % у 2016 р.). У 2017 – 2018 рр. рівень безробіття серед українців 15 – 24 років знизився до рівня 2013 р. і становив 17,9 % та 
17,5 % відповідно. Таку ситуацію можна пояснити запровадженням відповідних програм сприяння зайнятості у Польщі та скороченням у 
2014 – 2016 рр. обсягів виробництва та кількості робочих місць в Україні. Детальніший аналіз рівня безробіття серед вікових груп 
населення 15 – 34 років підтверджує вищевказані тенденції. Також варто відмітити, що ще у 2013 р. у Польщі спостерігався значно вищий 
рівень молодіжного безробіття ніж в Україні. Очевидно, що у 2014 – 2018 рр. у Польщі були проведені більш дієві заходи щодо збільшення 
зайнятості цієї вікової категорії населення. Зменшення безробіття серед молоді України у 2017 – 2018 рр. пов’язане, в основному, з 
проведенням активної державної політики, спрямованої на детінізацію відносин у сфері зайнятості. 
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Рис.1. Рівень безробіття населення у віці 15 – 24 роки (у % до вказаної категорії населення) 

 
Джерело: побудовано автором на основі даних: [3; 4] 
 
В результаті проведеного аналізу виокремлено низку причин високого рівня безробіття серед молоді, які є притаманними для 

України та Польщі. Серед них: скорочення або ослаблення митних бар'єрів для імпортних товарів, що призвело до збільшення обсягів 
окремих іноземних товарів, одночасно зменшуючи замовлення на продукти вітчизняного виробництва; невідповідність освітньої політики 
потребам сучасного ринку праці; збільшення чисельності безробітних працездатного віку, які мають певний досвід роботи; надто високі 
вимоги молодих людей до умов та рівня оплати праці; недостатність практичних навиків, вмінь та знань молодих людей відповідно до 
потреб роботодавців. 

Погоджуючись із твердженням колективу авторів під керівництвом Е. Лібанової [2, с. 1], збільшення рівня молодіжного 
безробіття в Україні зумовлено також: недостатньою ефективністю державної політики щодо дотримання стандартів соціально-трудових 
відносин, професійної орієнтації та соціальної підтримки молоді з низькою кваліфікацією, системи освіти та підготовки кадрів, а також 
розвитку підприємництва; сподіваннями молодих людей у вирішенні власних проблем значною мірою на допомогу “третіх осіб” (батьків, 
друзів, держави). 

Проблема молодіжного безробіття є актуальною практично для всіх країн Європейського Союзу (в середньому по ЄС – 14,9 % у 
2018 р. серед вікової групи 15 – 24 років). Водночас, в окремих країнах цей показник є значно вищим ніж в Україні та Польщі. Так, у Греції 
рівень безробіття молоді у віці 15 – 24 років становив 39,1% (11 міс. 2018 р), Іспанії – 32,7 %, Італії – 31,9 % [5]. 

Зважаючи на важливість проблеми, в Європейському Союзі була розроблена і реалізована у 2010 – 2018 рр. Європейська 
стратегія розвитку молоді. Досягнення двох основних цілей, які були передбачені зазначеним документом, а саме: забезпечення більших і 
рівних можливостей для молодих людей в навчанні та на ринку праці;  наділення молодих людей більш широкими соціальними 
повноваженнями з метою відновлення суспільства і його цінностей, дозволило суттєво знизити рівень молодіжного безробіття у більшості 
зазначених країн, в тому числі і в Польщі. 

Деякі програми збільшення зайнятості молоді, які реалізуються в Україні, і в Польщі є подібними. Наприклад, щодо компенсації 
витрат роботодавця за прийняття на роботу безробітного у віці (15-29 років у Польщі) 15-35 років в Україні.  Також в Польщі, як і в Україні 
створюються молодіжні трудові загони та здійснюється перепідготовка безробітних на різного роду курсах, які дозволяють молодій особі 
отримати додаткові знання та набути нових навичок та вмінь.  

Проте, на відміну від Польщі, в Україні задіяно дуже мало інформаційних ресурсів, з яких молодь могла б довідатись про існуючі 
програми їхнього працевлаштування. Також в Україні має місце дублювання (повторення) через певний період часу значної кількості 
нормативно-правових актів та неналежне обґрунтування потреби фінансових ресурсів для реалізації відповідних державних програм, що 
свідчить про поспішність прийняття окремих нормативно-правових актів та недостатню послідовність дій Уряду України у розробленні 
заходів молодіжної політики зайнятості. 

Важливим напрямом у вирішенні проблем зайнятості молоді в обох країнах є створення соціальних підприємств, метою 
діяльності яких є «не зосередження на максимальному доході власників підприємства, а вирішення соціальних проблем і водночас 
отримання прибутків від цієї діяльності для реалізації будь-яких соціальних проектів» [1]. 

Варто зазначити, що соціальне підприємництво в Польщі і в Україні має низку спільних та відмінних рис. До спільних відносять: 
можливість отримувати гранти на фінансування від різних проектів міжнародних організацій та Європейського Союзу для створення 
соціального підприємства; поштовхом для створення соціального підприємства зазвичай виступають неприбуткові громадські організації; і 
в Польщі, і в Україні існують податкові пільги. 

Відмінності полягають в тому, що на відміну від українського законодавства,  у польському є спеціальний закон [6], що регулює 
функціонування соціального підприємництва. В Україні діяльність таких підприємств регулюється загальним законодавством, в якому не 
встановлено обмежень щодо кількості працівників. У Польщі на  соціальному підприємстві може працювати від 5 до 50 людей. Інші 
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відмінності ведення бізнесу, в тому числі і на соціальному підприємстві, полягають у рівні корупції; рівні довіри до підприємця, режиму 
роботи, рівні оплати праці та інші. Саме ці відмінності створюють більш сприятливі умови для зайнятості молоді у Польщі. 

Виходячи з вище наведеного, приходимо до висновку, що вирішення проблеми молодіжного безробіття є актуальним завданням 
як для Польщі, так і для України. Проте, будучи країною Європейського Союзу та маючи набагато нижчий рівень корупції і набагато 
вищий обсяг ВВП, Польща має значно більше можливостей для реалізації проектів зайнятості молоді.  

Зменшення молодіжного безробіття в Україні можливе за умови зниження корупції; достатньої поінформованості молоді про їхні 
можливості щодо працевлаштування чи продовження навчання та реалізацію дієвих програм молодіжної зайнятості. Також потребує 
удосконалення і процедура державного замовлення на підготовку фахівців з метою збалансування попиту і пропозиції на молодіжному 
ринку праці. З метою збільшення чисельності випускників вищих навчальних закладів та професійно-технічних училищ, які після 
завершення навчання були працевлаштовані доцільно скористатися досвідом Польщі, зокрема в частині реалізованих проектів «Ідея для 
себе», «Рівність на ринку праці» та інших. 
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Креативна індустрія має багато визначень, це і не дивно. Тому що вона має багато аспектів, вимірів, граней. Визначення, яке 

вважають еталонним надане Департаментом культури, медіа та спорту Великобританії зводиться до того, що це «індустрії, які 
характеризуються оригінальністю в індивідуальній творчості, навичками та талантом, що формують потенціал багатства і творчої праці 
через генерування й використання інтелектуальної власності» [1.с.4]. Великобританія свого часу була піонером в часи індустріальної 
революції, зберегла лідерство і в сучасному світі, але вже в розвитку креативної індустрії. 

Увага до креативної індустрії у всьому світі зумовлена тим, що її розвиток допомагає вирішити багато питань, пов’язаних із 
збільшенням робочих місць та підвищенням темпів росту економіки в цілому. Це пояснюється тим, що в цілому до креативного сектору 
низькі бар’єри входження і виходу, його діяльність має невисоку капіталоємність, порівнюючи з традиційними сферами виробництва, цей 
сектор доступний для розвитку малого й середнього бізнесу.   

Розвиток креативної індустрії спостерігається у всьому світі, та, незважаючи на це, дещо неоднозначно відбувається групування і 
перелік видів діяльності, які слід відносити до креативного сектору економіки. Зокрема, міжнародні організації по-різному визначають 
структуру секторів креативної індустрії. Класифікація ЮНКТАД не включає в цю сферу аудіо- та відео-апаратне забезпечення, 
виробництво музичних інструментів та звукового обладнання, зосереджуючи увагу на виробництві креативних продуктів, а не на засобах 
виробництва для їх виготовлення [2]. Проте, на наш погляд доречно до креативної індустрії все ж відносити виробництво музичних 
інструментів, а також видавництво, виходячи з того, що виробництво засобів виробництва для креативних товарів має важливі особливості. 
А ось легку промисловість, оптову та роздрібну торгівлю, Інтернет і комунікаційні мережі, як пропонується Всесвітньою організацією 
інтелектуальної власності, [3, с.25] відносити до креативного сектору, на наш погляд,  не варто. Створення якихось нових, навіть 
креативних шляхів розповсюдження продуктів творчої діяльності більше стосується інновацій взагалі, а не творчості, пов’язаної з 
культурним середовищем. Більш переконливим є класифікація Інституту статистики ЮНЕСКО, що виділяє індустрії в ключових 
культурних галузях (наприклад, музеї, галереї , бібліотеки; виконавче та образотворче мистецтво; видавництво; телерадіомовлення; відео- і 
кінематограф тощо) та  індустрії в розширених культурних галузях (наприклад, виробництво музичних інструментів та звукового 
обладнання; архітектура; реклама; поліграфічне обладнання; програмне забезпечення) [4, с.13-15]. По різному визначається структура 
креативного сектору економіки різних країнах. 

В зв’язку з цим  дослідницької уваги заслуговує виявлення особливостей самого продукту креативного сектору як результату 
особливого виду діяльності. Це важливо як для ідентифікації цих продуктів, так і для внесення однозначності в розуміння сутності 
креативної економіки в цілому, розкриття специфіки продуцентів креативного сектору, також для визначення величини креативного 
продукту в країні та світі. Інвестиційна підтримка креативного сектору економіки як з боку окремих приватних інвесторів так і держави 
також потребує чіткості розуміння меж креативної індустрії. 

Креативна індустрія відноситься до сфери економічної діяльності. Адже в цій сфері, як і в будь-якій іншій, відбувається 
виробництво, яке створює предмети відповідно до потреб людей; а потім розподіл розподіляє їх відповідно до суспільних законів; обмін 
знову розподіляє вже розподілене відповідно до окремих потреб; нарешті, в споживанні продукт випадає з цього суспільного руху, стає 
безпосереднім предметом споживання окремої особи і задоволняє її потреби. Водночас сам характер виробництва креативних продуктів та 
самі ці продукти мають особливості. 

Креативний сектор економіки пов’язаний з творчою діяльністю, неможливий без неї. Проте творчість не завжди може бути 
економічною діяльністю. Лише в тому разі, коли результатом творчої діяльності стає ідея, яка може бути втілена в певний результат, що 
має економічне застосування, можна говорити про продукт як результат діяльності креативного сектору економіки. До цього ще слід 
додати, що цей продукт повинен мати суспільне визнання, тобто мати корисність, споживну вартість, а також вартість – здатність 
обмінюватись на інші товари. Джон Хокинс, завдяки котрому поняття «креативна економіка» стало широко вживатись в економічному 
житті суспільства, визначає, що кінцевим продуктом діяльності креативної індустрії є «економічний товар або послуга, яка є результатом 
творчого процессу та наділена економічною цінністю, вартістю» [5, c.3].  

Творчість тісно пов'язана з інноваційністю. Але інноваційний продукт відрізняється від креативного тим, що він створюється як 
унікальний, але з часом перетворюється в продукт серійного, дрібносерійного чи масового виробництва. Продукт креативної індустрії – 
унікальний, не підвладний дублюванню, тим паче не може вироблятися в серійному чи масовому виробництві. Отже, одним із критеріїв 
віднесення до числа креативних уречевлених продуктів є неможливість їх копіювання та репродуктивного відтворення. Створюють такі 
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продукти люди, наділені творчими здібностями. Законодавство України з 2018 року зазначає, що «креативні індустрії - це види економічної 
діяльності, метою яких є створення доданої вартості і робочих місць через культурне (мистецьке) та/або креативне вираження, а їх 
продукти і послуги є результатом індивідуальної творчості» [6].  

Додана вартість значно більшою мірою генерується підприємствами креативної сфери, ніж іншими традиційними галузями 
промисловості, адже основним джерелом її створення є талант та креативні здібності, які властиві всім людям і ресурс креативності не має 
таких обмежень, як матеріальні ресурси для створення продуктів традиційних галузей. 

Особливо складно ідентифікувати та класифікувати послуги креативної сфери. В цьому випадку потрібно звертати увагу на те, чи 
формується при споживанні послуг нова тенденція в житті суспільства, якийсь новий елемент стилю життя, пов’язаний з креативністю. 
Якщо це так – то така послуга є результатом діяльності креативної індустрії. Виявлення специфічних характеристик продукту креативної 
індустрії важливе ще й для того, щоб побудувати систему навчання та підготовки людей до здійснення креативної діяльності, тому існує 
потреба в подальших дослідженнях в цьому напрямі. 
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Про конкурентоспроможність можна говорити тільки при наявності конкуренції між виробниками певної продукції (послуги). 

Тому для дослідження поняття «конкурентоспроможність підприємства» потрібно розкрити сутність категорії «конкуренція». Виникнення і 
розвиток суспільства супроводжується формуванням явища конкуренції (від лат. concurentia – стикатися), яка є одним із постійно діючих 
чинників його прогресивного руху вперед [2, c. 60]. 

Сьогодні існує багато підходів до тлумачення поняття "конкурентоспроможність підприємства". Узагальнюючим визначенням 
можна виділити трактування професора Филюк Г.М.: конкурентоспроможність підприємства являє собою його здатність утримувати своє 
положення на ринку та динамічно розвиватися в умовах жорсткої боротьби [6, с.5]. Це означає: 

 виробництво товарів і послуг з високою споживчою цінністю, які з точки зору конкурентних переваг, сприймаються 
споживачем як кращі за аналогічну продукцію конкурентів. 

 високу інноваційну активність підприємства, що забезпечує виробництво оригінальної продукції, яка не має аналогів. 
 високу продуктивність використання обмежених ресурсів, що забезпечує оптимізацію витрат на виробництво продукції та 

зростання прибутку підприємства  
 адаптивність до змін зовнішнього середовища та сталий розвиток підприємства [6, с. 5]. 
Конкурентоспроможність підприємства визначається наявністю конкурентних переваг, тому важливе місце в нашому 

дослідженні має аналіз конкурентних переваг та місце і роль креативного мислення в заданій системі. 
Конкурентна перевага – це концентрована форма вияву переваг в економічній, організаційній, технічній сферах діяльності 

підприємства, галузі, національної економіки, які можна виміряти економічними показниками [4, с. 83] . 
В свою чергу, поняття «креативність» відносно недавно увійшло в сучасну практику управління підприємствами. У той же час, 

існують різні визначення креативності в спеціальній літературі.  
Так, Дж. Гилфорд виділив основні відмінності між двома типами мислення, а саме: 
 конвергентних, проявом якого є завдання вибору єдино вірного рішення на основі багатьох умов; 
 дивергентного, яке характеризується здатністю вирішувати одну і ту ж задачу різними способами. 
Зауважимо, що подальший розвиток ця система отримала в дослідженнях Е. Торренс [1], М.Волоха, М. Когана [3]. Можемо 

стверджувати, що креативне мислення, як невід’ємна складова конкурентних переваг сучасного підприємства дозволяє застосовувати 
унікальні підходи і отримувати результати, які можуть бути названі корисними. Таке мислення описує те, як ми бачимо і розуміємо світ, 
наші основні переконання і нашу індивідуальність в системі управління організацією. 

Варто навести приклад дослідника Клакстона, який  визначає креативне мислення, як спосіб задовольнити виклики та 
незадоволення, що включає в себе:  

 відкритість та гумор; 
 практичний інтелект, щоб перетворити ідеї в реальність; 
 енергію та зосередженість. 
Тобто всі ті риси та якості суб’єкта управління, які по суті своїй і мають забезпечувати досягнення конкурентних переваг в 

процесі управління підприємством. 
Таким чином, зважаючи на те, що креативне мислення називають однією з необхідних якостей XXI століття. Ми постійно 

потребуємо нових і кращих ідей практично для кожного аспекта управлінської діяльності сучасним підприємством, завдячуючи саме 
креативному ставленню до вирішення повсякденних питань в управлінській діяльності ми маємо змогу досягати конкурентних переваг в 
сучасному мінливому бізнес-середовищі. 

https://www.google.com.ua/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=2ahUKEwiLiMjTlM_gAhWiwosKHXJEC6AQFjAAegQIAhAC&url=https%3A%2F%2Functad.org%2Fen%2Fdocs%2Fditctab20103_en.pdf&usg=AOvVaw0PjDrM6vzwAKX61nYc5mL5
https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000142812
https://ips.ligazakon.net/document/view/t182458
https://ips.ligazakon.net/document/view/t182458
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/2458-19
http://www.bbcactive.com/BBCActiveIdeasandResources/InspiringCreativityinUniversityStudents.aspx
http://www.bbcactive.com/BBCActiveIdeasandResources/InspiringCreativityinUniversityStudents.aspx
http://www.bbcactive.com/BBCActiveIdeasandResources/InspiringCreativityinUniversityStudents.aspx
http://www.bbcactive.com/BBCActiveIdeasandResources/InspiringCreativityinUniversityStudents.aspx
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Знання та інновації є вкрай важливими для забезпечення конкурентоспроможності підприємства на ринку. Розвиток економіки 

знань змінює фокус з використання технологічних інновацій на створення та розповсюдження нових знань через розробку інноваційних 
продуктів та процесів. Створення інновацій не відбувається ізольовано, зокрема через складність, високі ризики та вартість, тому 
посилюється значення співпраці у галузі досліджень та розробок (R&D). 

Одним із найважливіших стратегічних ресурсів підприємства є знання, які використовуються та розвиваються всередині 
підприємства, створюючи інновації, і можуть бути розповсюджені серед інших підприємств. Основною причиною такого розповсюдження 
є незахищеність каналів перетікання знань. Так, наприклад, знання швидко передаються через засоби масової інформації, наукові 
публікації, зворотній інжиніринг («reverse engineering»), наукове співробітництво, взаємодію між персоналом різних підприємств та 
організацій тощо. Крім того, знання не можуть у повному обсязі належати підприємству, організації або людині, що їх продукує (imperfect 
appropriability) [3]. 

Знання, отримані підприємством в процесі НДДКР, можуть перетікати до іншого підприємства та приносити йому економічний 
ефект від їх використання. Цей процес отримав назву «НДДКР-спілловер ефект» (R&D spillovers effect). «НДДКР-спілловер ефект» має три 
форми, –  «спілловери знання» (knowledge spillovers), «ринкові спілловери» (market spillovers) та «мережеві спілловери» (network 
spillovers) [1, 5]. 

«Спілловер знань» відбувається у тому разі, якщо інновації, які використовуються на конкретному підприємстві, підвищують 
результати діяльності іншого підприємства без сплати за їх використання, тобто у тому випадку, коли одне підприємство використовує 
знання та ідеї, розроблені іншим підприємством, та не бере участь у розподілі витрат, що були здійсненні для їх отримання. 

«Спілловер знань»  має позитивний вплив на інноваційний розвиток та збільшує використання інновацій, сприяє отриманню 
доступу до знань та їх розповсюдженню на некомерційній основі, що посилює  співпрацю між різними суб’єктами господарювання та 
суспільних відносин в сфері дифузії інновацій. 

Аналіз наукової літератури [4, 6, 8] дозволив виділити наступні форми «спілловеру знань»  за трьома ознаками: 
1. За рівнем розповсюдження: 

 індивідуальний рівень; 
 рівень підприємства; 
 глобальний рівень. 

2. За напрямком розповсюдження: 
 вертикальний «спілловер знань» (intra-industry або vertical spillovers) виникає між підприємствами різних галузей, що 

знаходяться на різних рівнях одного технологічного ланцюга; 
 горизонтальний «спілловер знань» (inter-industry або horizontal spillovers) відбувається, якщо підприємства здійснюють 

діяльність в одній галузі або в одному регіоні. 
3. За об’єктом розповсюдження: 

 «рентні-спілловери знань» (rent-spillovers) пояснюються тим, що підприємство використовує у своєму виробничому 
процесі інноваційні продукти інших підприємств на основі яких випускає вже свою інноваційну продукцію; 

 «чисті спілловери знань» («pure» knowledge spillovers) пов’язані з тим, що знання одних економічних суб’єктів 
використовуються для удосконалення технологій та підвищення продуктивності іншими суб’єктами на некомерційній 
основі. 

Отже, термін «спілловер знань» (від анг. «spillover» – перетікання, перетікання від надлишку; та «knowledge» – знання) являє 
собою безперервний некомерційний обмін знаннями через різні канали розповсюдження інформації у якому кожен може брати участь. 
«Спілловер знань» виникає коли підприємство А може отримати економічну вигоду від використання НДДКР підприємства Б, не 
розподіляючи витрат, що здійснило підприємство Б на НДДКР [2]. Об’єктом «спілловеру знань» є інформація, а суб’єктом – будь-які 
фізичні та юридичні особи, громадські та некомерційні організації, країни тощо. Про важливість використання різних форм «спілловеру 
знань» для дифузії інновацій та економічного зростання наголошують у своїх працях провідні вчені-економісти. Ще у 1890 р. Альфред 
Маршал [7] звернув увагу на те, що «таємність бізнесу в цілому зменшується, а найбільш важливі поліпшення в методі майже ніколи не 
залишаються таємницею на довгий час після того, як вони вийшли зі стадії експерименту». 
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Одним з найважливіших та найцікавіших елементів сучасного підприємства є його персонал. Персонал підприємства в канві 

бізнес-моделі О. Остарвальдер відносить до сектору «Основні ресурси». Тобто персонал рзглядається на рівні машин, устаткування, 
матеріалів та технологій і потрібен підприємству для вироблення та постачання на ринок ціннісних пропозицій для конкретних сегментів 

споживачів. Будь-яке підприємство, в переважній більшості випадків, у своєму складі має найманих працівників. Як зазначає Пітер Друкер, 

в ХХ столітті найважливішим досягненням менеджменту було підвищення в 50 разів продуктивності праці на виробничих підприємствах. 
Так, це стало реальним за рахунок заміни ручної праці на машинну, а згодом роботів та автоматизацію бізнес-процесів. Проте у ХХІ 

столітті вже не достатньо правильно організовувати робочі процеси та впроваджувати новітнє обладнання. Одне з головних питаннь 

сьогодення – це забезпечення підприємства лояльними та кваліфікованими працівниками. 
Проблема мотивації персоналу не є новою і бере свій початок ще з рабовласницького періоду коли навіть рабовласники в певній 

мірі мусили мотивувати до праці рабів з метою отримання кращого результату. З появою перших підприємств питання мотивації персоналу 

набирає більшої ваги, а з розвитком демократії, відкриттям світових ринків та розвитком міграційних процесів, боротьба за кваліфікований 
та досвідчений персонал набуває особливого значення. В сучасних умовах на багатьох підприємствах до процесу найму персоналу 

відносяться як до звичайного процесу «купівлі» знань, вмінь та навичок людей за певну плату. І чим нижча та плата, тим краще, оскільки 
плата за роботу розглядається переважно як витрати, які доцільно зменшити. Управління персоналом при цьому розглядається як 

управління ресурсом: підприємство визначає необхідну кількість робіт необхідних до виконання, а співробітник має максимально 

ефективно і навіть зацікавлено виконувати поставлені завдання. Тобто підприємство намагається підвищити продуктивність праці і 
джерелом для цього слугує саме мотивація.  

На протязі останнього сторіччя спроби розробити та впровадити нові інструменти мотивації були недосконалими, оскільки не 

мали довготермінового позитивного ефекту. Дослідження цих питань дозволяє зробити висновки, що джерело проблеми знаходиться не в 
кількості чи якості управлінських прийомів, а в самому підході. Тому наразі перед підприємством повстають наступні важливі для його 

ефективної роботи питання, а саме: відношення до персоналу як до ресурсу, з використанням в переважній більшості монетарних 

інструментів мотивації, враховуючи при цьому, що збільшення витрат призводить до зменшення прибутковості підприємства, що є 
негативним для його роботи; виконання персоналом завдань в чітко зазначений час і в повному обсязі; відповідальність персоналу за 

кінцевий результат. Як бачимо, все це підтверджує думку про те, що в сучасному бізнес-середовищі існує такий підхід коли персонал 

розглядається лише як  ресурс підприємства. Швидкий розвиток технологій, сучасна автоматизація та роботизація бізнес-процесів 
призводить до того, що власники та керівники підприємств, неспроможні будувати інші, більш ефективні взаємовідношення з персоналом 

власних компаній.  

Альтернативний підхід до мотивації та управління персоналом передбачає можливість розглядати співробітників підприємства як 
зацікавлену сторону в довготерміновій, прибутковій та стабільній роботі підприємства. Тобто важливою частиною трудових 

взаємовідносин з працівниками на сучасних підприємствах виступає саме «неформальна» складова, яка передбачає, що  підприємство 

діагностує, моніторить та управляє відношенням співробітників до підприємства, свого робочого місця, колективу, внутрішнього 

середовища, клієнтів тощо. Інструменти управління при такому підході спрямовані на «задоволеності персоналу» – основної категорії яку 

можна діагностувати, моніторити та управляти нею. При цьому управлінські дії направлені на формуванні у персоналу усвідомлення про 

те,  що підприємство  - це не стільки структура, яка їм щось винна, а середовище, де працівники разом з колективом або самостійно 
займаються улюбленою справою, підвищуючи попит клієнтів на вироблену продукцію/ надані послуги. 

Таким чином, новий підхід щодо управління персоналом на взаємовигідних умовах співробітництва, передбачає необхідність 

розробити та впровадити такі показники, які будуть використовуватися для вимірювання задоволення персоналу від роботи на 
підприємстві, що дасть можливість вчасно розробити та впровадити певні дії та заходи щодо підвищення цієї задоволеності, а підприємство 

при такому підході має надавати на постійній основі зворотній зв'язок своїм співробітникам. Такий зворотній зв'язок доцільно надавати 

періодично, по одним і тим самим або схожим аспектам діяльності компанії через розкриття нефінансової інформації за одним із 
міжнародних стандартів, зокрема ISO 9001:2015. 
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In developed countries, state support is one of the financial and economic levers of state regulation of agriculture. This support involves not 
only the transfer of funds to agricultural enterprises, but also measures aimed at the development of agriculture. The study and analysis of the state 

support of agriculture in Germany confirms that the state not only pays out funds for the development of agrarian sector, but also develops an entire 
agricultural regulation system, including agricultural rules, targeted agricultural production programs, financing the production of agricultural 

products necessary for the state, etc. 
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The study of Polish experience of agricultural management on the basis of sustainable development has shown that state support in Poland is 

used as one of the most effective methods of agricultural regulation and aimed at the efficient management of a farm, which includes: 
- conservation and protection of water resources, flora and fauna; 

- air protection, in particular the prevention of air pollution, the use of ammonia, the use of greenhouse gases in agriculture; 

- plant protection, in particular compliance with the requirements for the treatment of soil with nitrogen fertilizers, compliance with the 
requirements for the storage of liquid fertilizers, solid manure and silage, the introduction of restrictions on the use of pesticides, and compliance with 

other requirements for plant protection; 

- protection of agricultural land and prevention of soil erosion. 
As we see in Poland follows such the system of state support of agriculture, which allows to solve the problems of agriculture on the basis 

of sustainable development, including the effective use of agricultural land and water resources, and create a competitive environment in the market 

of agricultural products. 
State support of agriculture in Poland, on the one hand, regulates the organization and management of agricultural production, on the other 

hand, it creates financial opportunities for the development of agriculture. So, in modern conditions for the development of agricultural production, 

Polish farmers could use not only affordable loans but also direct subsidies at the expense of the EU and the national budget of Poland. 
Thanks to the effective state support of agriculture, Poland today is: 

- one of the largest producers, processors and exporters of rape. It should be noted that 80% of the rape produced as raw material, Ukraine 

exports to Poland where it is processed is sold on the internal market in the form of rapeseed oil and margarine and exported as rapeseed meal, pulp 
and rapeseed oil; 

- the third largest producer of grain crops in the EU (corn, wheat, peas, barley, rye, oats, millet, buckwheat, etc.); 

- the third producer of sugar in EU. In recent years, the modernization of the sugar industry and the growth of the resource base of farms 
have contributed to improving the efficiency of production and processing of sugar beets. Sugar industry has the opportunity to export from 200 to 

300 tons of sugar annually to other EU countries and the world; 

- the largest producer in EU of apples, cherries, strawberries, currants, raspberries, gooseberries, as well as vegetables (cabbage, carrots, 
beets, cucumbers, onions); 

- one of the largest manufacturers of frozen fruits (strawberries, cherries, raspberries, gooseberries, plums), as well as the producer of apple 

juice concentrate; 
- the fourth producer and milk producer in EU countries. Milk at its own factories is processed into other types of dairy products (butter, 

yoghurts, cheese, etc.) with a high proportion of value added. A solid place in the processing of milk is solid cheese. Poland is one of the largest 
exporters of cheese - 185 thousand tons annually; 

- powerful livestock producer. Indicators of productivity and yield of animals are constantly improving. That, in turn, contributes to a 

steady increase in the supply of cows and the production of live pigs. This has been the result of genetic progress in the nursing of pigs, as well as 
improving the quality of own and purchased feed; 

- the fourth producer of poultry in the EU and its fourth exporter, as well as a powerful meat producer, which is actively being consumed in 

the internal market and exported. 
As we see, the mechanism of state support of agriculture provides a profitable and efficient agricultural management. In particular, the 

share of financial support for the period from 2004 to 2014 in the total public support of Poland amounted to 14925.1 million euros (Table 1). In 

general, it should be noted that after the accession of Poland to EU, the share of financial state support in agriculture has increased significantly, 
which in turn contributed to a significant increase in farm incomes (in real terms, by 64.3% for the period 2004-2014). 

Table 1 

Financial support of agriculture in Poland for 2005 - 2013, million euros 

Years Payments 

2005 702,7 

2006 811,6 

2007 935,1 

2008 1037,6 

2009 1446,2 

2010 1827,7 

2011 2395,4 

2012 2702,8 

2013 3066,0 

2004-2014 14925,1 

 
Due to purposeful agrarian policy and state support, in particular financial, the production of agricultural products in farms for the period 

2010-2015 is constantly increasing, which in turn affects the increase of exports (Table 2). 

Table 2 

Exports of Poland's main agricultural products 2005 - 2015, million zloty 

Agricultural products 2005 2010 2013 2014 2015 

Total (agricultural products) 288780,8 481058,2 647878,8  693471,6 750835,8 

 
In addition to the direct financial support, Polish farmers have access to affordable loans to expand agricultural production and service. In 

Poland there are two types of banks that serve agriculture: cooperative and commercial. Accordingly, Polish farmers can use loans from both 

commercial banks and co-operatives. Most often, loans from commercial banks are issued to young farmers and for the purchase of agricultural land 
from 2 to 15 years. Instead, cooperative banks provide loans with a clearer and more specific purpose, depending on the state's agrarian policy. 

Consequently, the study of Polish experience of agriculture on the basis of sustainable development showed that namely the state support 

is used as a financial and economic lever of state regulation of agriculture on the one hand and on the other hand, as a complex of legally and 

organizationally determined long-term measures aimed at socio- ecological and economic development of agriculture. 

The study of the experience of state support of agriculture of developed countries showed that the mechanism of state support is provided 

mainly by economic methods, and agrarian policy of governments of developed countries is aimed at the introduction and use of targeted programs 
through the financing of certain types of activities. The state, for its part, controls the implementation of funded programs, as well as ensures equal 

conditions of management of all participants of agrarian relations in obtaining the state support, in particular financial. 
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Необхідність інтеграції України у світове співтовариство як конкурентоспроможного учасника, потребує розробки  ефективної 

конкурентної політики держави.  
Треба на законодавчому рівні  сформулювати її цілі, принципи та завдання. Можна погодитись з проф. Г.М. Филюк, який 

конкурентну політику трактує як частину економічної політики, як комплекс інструментів держави, спрямованих на  захист ефективного 
конкурентного середовища, розвиток добросовісної конкуренції між господарюючими суб'єктами [1, с. 99]. 

Всесвітнім економічним форумом оприлюднено рейтинг країн світу  за Індексом глобальної конкурентоспроможності   2017-
2018 роки (The Global Competitiveness Index), згідно з яким Україна,  посіла 81-е місце серед 137 країн світу, покращивши свої позиції на 
чотири пункти. За результатами аналізу визначено, що за останні роки позиції України мають коливання від 73-го місця у 2012 р. до 85-го 
місця в 2017 р/ [2, с. 2].  

Теорія конкуренції виходить з того, що конкурують не країни, а окремі виробники продукції. Однак економічний успіх держави у 
світовій економіці, визначається наявністю в ній декількох конкурентоспроможних галузей, виробництв, фірм, корпорацій. 

До недавнього часу вітчизняна економічна наука дослідження конкурентоспроможністі економіки держави обмежувала оцінкою 
тільки техніко-економічних параметрів продукції.  Протиріччя  розвитку світової економіки вносять нові корективи у визначення 
конкурентоспроможності та факторів впливу на неї. Сьогодні конкурентоспроможність стали визначати фактори вищого рівня, насамперед 
інфраструктура країни, її науковий потенціал, рівень освіти населення, економічна політика держави. 

На основі проведених досліджень, автор прийшов до висновку, що хронічне відставання України у конкурентному середовищі на 
світових ринках пояснюється цілою низкою причин, серед яких перш за все ігнорування концепції «економічного етатизму», недостатня 
увага до проблеми прискорення інноваційного потенціалу держави, мізерне фінансування науково-дослідних розробок. 

Безперервне погіршення показників майже всіх напрямів інноваційної діяльності являє значну проблему  для підвищення 
конкурентоспроможності. 

У глобальному рейтингу інновацій  Україна у 2017-2018 роках серед 137 країн з найбільш інноваційною економікою посіла 61 
місце, проти 54 у 2015-2016 (серед 140 країн), та 52 у 2016-2017 (серед138 країн) [2, с. 4]. 

Ми поділяємо точку зору дослідників, що сьогодні для вирішення проблем інновації  можна виділити чотири основні 
концептуальні підходи: науково-технічний; ринковий; підприємницький; інтелектуальний  [3, с. 77].   

Прихильники науково-технічної концепції інноваційного розвитку одним з важливих етапів більш складного циклу «наука–
техніка–виробництво» вважають інноваційну діяльність. 

Ринкова концепція базується на пріоритетності ролі інновацій у забезпеченні реалізації ринкових можливостей підприємства та у 
досягненні конкурентних переваг. Проте, на нашу думку, слід зазначити, що прийняття рішення щодо вибору інновацій для реалізації 
ринкових можливостей майже неможливо відділити від носія цих інтересів та його суб’єктивних уявлень щодо корисності нововведень. 

Інтелектуальна концепція інновацій визначається орієнтацією на оцінку інтегральних результатів впровадження нововведень, з 
точки зору суспільства, держави, соціальних груп. 

Неоднозначна природа походження та різноманіття нововведень, які складають основу інноваційної діяльності, обумовлює 
формування складної класифікаційної системи інновацій. Характерна особливість цього процесу полягає насамперед у наявності чітко 
виражених циклічних закономірностей здійснення процесів виникнення, відбору, сприйняття, впровадження та всілякого поширення 
інновацій. 

Впровадження інновацій є досить коштовним та ризикованим процесом, тому прийняття рішень щодо вибору інноваційного 
напряму залежить від відповідного мотиваційного комплексу власників інвестиційного капіталу, який поділяється на два основних 
елементи: комплекс мотивів портфельних інвесторів та комплекс мотивів підприємців. 

Результатом сполучення зазначених факторів є вибір певного варіанту розвитку ринкових можливостей підвищення 
конкурентоспроможності. Підприємства. 

Розглянемо такий показник, як загальна сума витрат на інновації. За даними ЮНЕСКО у розвитку науки обсяг інвестицій в 
дослідження складає у США 405 млрд. дол. (2,7 % в ВВП), Китаї - 338 млрд. дол.(2,1 % ВВП), Японії 160 млрд. дол. (3,7 % ВВП) проти 0,62 
млрд. дол. (1,3 % ВВП) в Україні. [3, с. 27]. 

Щоб країна стала на інноваційний шлях розвитку, необхідно активне втручання держави в сферу створення та впровадження 
інновацій. Тому у конкурентній політиці України слід всіляко заохочувати всіх, хто реально зайнятий інноваційною діяльністю. Причинами 
інноваційної кризи необхідно визнати так звану політику невтручання урядових структур в інноваційну діяльність. Сьогодні необхідне 
ефективне державне прогнозування та планування науки, зростаюче вкладення коштів у модернізація суспільного виробництва. 

Важливим кроком на шляху розбудови інноваційної економіки та інноваційної інфраструктури стало затвердження 
середньострокових пріоритетних напрямів інноваційної діяльності загальнодержавного рівня на 2017-2021 рр., де визначені найважливіші 
вектори високотехнологічного розвитку України [4]. 

На основі проведених досліджень, автор прийшов до висновку, що хронічне відставання України у конкурентному середовищі на 
світових ринках пояснюється цілою низкою причин:   

а) низькою ефективністю господарських реформ, особливо на макроекономічному рівні; 
б) ігноруванням необхідності посилення оптимального втручання держави в процес регулювання та управління економікою;   
в) недостатньою увагою до проблеми прискорення інноваційного потенціалу держави; 
г) відсутністю необхідного рівня дослідження проблеми якості, як фактора підвищення конкурентоспроможності.   
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Станом на 2017 рік виробничі потужності автомобілебудівних підприємств в Україні становили близько 400 тис. автомобілів в 

рік включаючи великовузлове складання, зокрема «Богдан» (150 тис.), «ЗАЗ» (150 тис.) «Єврокар» (50-100 тис). При цьому з 2008 року 

частина виробничих потужностей - понад 145 тис автомобілів в рік, просто зникла. Це «КрАСЗ» (40 тис.), «Віпос» (45 тис.), «Іллічівський 
завод автомобільних агрегатів» (50 тис.), «КримавтоГАЗ» (10 тис.) [1].  

Незважаючи на те, що значні потужності ще залишаються, завантаженість їх вкрай низька. Випуск легкових автомобілів за 

останнє десятиліття скоротився в десятки разів. Якщо в 2008 році в Україні було випущено 401599 авто, то в 2017 - лише 7296 легкових 
автомобілів, що складає 1,8% від наявних потужностей і 8,9% від продажу нових авто. 

Імпорт старих автомобілів виріс з 4164 у 2008 році до 59026 одиниць у 2017 році, тобто в 14 разів. Ця статистика відображає 
лише розмитнені авто, завезені з виконанням всіх вимог закону. Крім них на ринку є ще автомобілі ввезені в режимі транзиту і тимчасового 

ввезення. Їх, за оцінками Асоціації автовиробників України, у нас зараз налічується від 300 тис до 600 тис [3]. 

Практично припинився експорт автомобілів - якщо в 2008 році Україна продавала за кордон 73283 авто, то в 2017 - лише 100. 
Експортна виручка від показників 2008 року становила близько 900 млн. дол. Це були вагомі показники не тільки для економіки України в 

цілому, але і для зміцнення гривні за рахунок компенсації дефіциту зовнішньої торгівлі [3]. 

Підсумовуючи результати аналізу зовнішнього середовища діяльності вітчизняних автомобілебудівних підприємств, проведемо 
дослідження галузі за допомогою методів PEST-аналізу з метою виокремлення основних факторів, що впливають на діяльність 

підприємств, та, відповідно, на структуру їх акціонерного капіталу (табл. 1). 

Таблиця 1 

PEST-аналіз автомобілебудівної галузі в Україні 

P – політичні фактори Вплив +\– Е – економічні фактори Вплив+\– 

1. Високий рівень бюрократії та корупції – 1. Падіння курсу гривні  – 

2. Нестабільність політичної ситуації у країні – 2. Підвищення рівня інфляції – 
3. Нестабільність уряду – 3. Падіння споживчої спроможності – 

4. Наближення норм законодавства до європейського + 4. Втрата звичайних ринків збуту за кордоном  – 

5. Дія санкцій та обмежень – 5. Зниження ВВП – 
6. Воєнні дії в країні – 6. Скорочення інвестицій в економіку України – 

7. Невизнання українського сертифікату якості СТ-1 – 7. Відсутність доступних кредитів – 

8. Втрата експортного ринку через воєнні дії в Сирії – 8. Часта зміна державою законодавства щодо 
регулювання та підтримки галузі 

– 

9. Зміна умов або невиконання урядом договорів з 

інвесторами 

– 9. Відсутність програм державної підтримки галузі – 

10. Обмеження Росією можливостей транзиту продукції 

до інших країн СНД та введення утилізаційного збору для 

українських автомобілів 

– 10. Зручна логістика + 

11. Порушення країнами двосторонніх міждержавних угод 

щодо торгівлі автомобільною продукцією 

– 11. Асоціація з ЄС - великим ринком збуту 

автомобільної продукції 

+ 

  12. Низька споживча активність на  внутрішньому ринку – 
  13. Низькі митно-тарифні бар’єри для ввезення 

імпортних автотранспортних засобів 

– 

  14. Залучення іноземних виробників + 
  15. Зростання виробництва автотранспортних засобів у 

державах-конкурентах 

– 

  16. Дешева сировина та робоча сила + 

S-Соціальні фактори Вплив+\– Т-технологічні фактори Вплив+\– 

1. Підвищення рівня освіченості населення + 1. Допоміжні технологічні заводи по виробництву 

деталей і елементів, що мають високу вартість і 

замовляються з-за кордону 

+ 

2. Збільшення вимог споживачів до якості продукції + 2. Трансфер технологій за рахунок участі у капіталі 

передових автомобілебудівних компаній 

+ 

3. Високий інтелектуальний та трудовий потенціал 
персоналу 

+ 3. Заводи з сучасним обладнанням + 

4. Підвищення рівня довіри до вітчизняного виробника + 4. Завод з замкнутим циклом виробництва  + 

5. Низький рівень корпоративної культури – 5. Можливість технологічної модернізації виробництва 
під випуск електроавтомобілів 

+ 

6. Наявність освітньої бази для забезпечення кваліфікації 

працівників 

+   

 

Джерело: побудовано автором за результатами власних досліджень. 

 
За сучасних умов найбільш вагомою причиною занепаду автомобілебудування в країні є відсутність державної підтримки та 

взагалі участі держави у розвитку стратегічно важливої для країни галузі. Необхідним є створення, впровадження та фінансова підтримка 

державою програми стимулювання розвитку автомобілебудування в країні, зокрема, необхідним є впровадження фіскальних та митних 
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стимулів для учасників великих індустріальних парків, зниження податкового навантаження та компенсація витрат на підключення до 

мереж комунальних служб, скасування акцизу на кузови для промислового складання легкових автомобілів, законодавче зобов’язання 
проведення закупівель автомобільної техніки виключно вітчизняного виробництва за державні кошти тощо. 

Часта зміна законодавства щодо умов інвестування в Україні. Даний фактор неодноразово погіршував інвестиційну 

привабливість галузі для зарубіжних інвесторів: так, будівництво заводу «Єврокар» на Закарпатті відбулося лише завдяки наявності вільної 
економічної зони з податковими пільгами, збереження умов якої гарантувалося законодавством на 30 років, але вже в 2005 році пільги були 

скасовані урядом.  

Отже, для нівелювання впливу негативних факторів зовнішнього середовища на автомобілебудівні підприємства України та 
виходу з кризи, першим і найважливішим етапом має стати об’єднання зусиль держави та вітчизняних акціонерних компаній, залучення 

іноземних інвестицій за рахунок створення спільних підприємств із часткою у акціонерному капіталі світових автомобільних концернів, а 

кошти на підтримку цієї діяльності мають бути профінансовані з бюджету країни, за рахунок інвестиційних надходжень, а також власних 
фінансів автопідприємств. Однак, щоб бути платоспроможними та здатними до спільної діяльності, вітчизняні акціонерні підприємства 

мають в першу чергу підвищити свою інвестиційну привабливість на ринку, що безпосередньо залежить від ефективності структури 

капіталу. 
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Соціально-трудова сфера, а ще точніше – людина з її нагальними потребами, рівнем життя, інтересами, цінностями є основною 

рушійною силою, метою і критерієм усього економічного розвитку, успіху економічних і соціальних реформ. Тому соціальна безпека – це 

питання не лише людського розвитку, політичної стабільності суспільства і утвердження національних інтересів, але й підґрунтя усього 

цього – економічного зростання. Необхідно відзначити, що термін “Соціальна безпека” має два трактування: традиційне – відсутність 

загроз для соціуму; і альтернативне – відсутність загроз для держави з боку соціуму (тобто власних громадян). Можна припустити, що 
збільшення рівня безпеки для соціуму автоматично знижує рівень небезпеки для держави, і навпаки. 

Виникнення нової парадигми розвитку суспільства (сталого розвитку – sustainable development) спонукало до активних пошуків 

національних підходів до управління сталим розвитком в Україні, результатом чого стало розроблення низки проектів концепцій сталого 
розвитку. Назва Сталий розвиток апріорі передбачає три складових: соціальну, екологічну та економічну, збалансованість яких займає 

одне з провідних місць серед проблем розвитку для просторових об’єднань різних рівнів. 

Аналіз відомих концепцій дозволів дійти до висновку, що для розроблення дієвої концепції сталого розвитку недостатньо залучення 
тільки політиків, географів та екологів. Такі проекти концепцій страждають примітивізмом методів вирішення проблем сталого розвитку, 

як наприклад: відсутність зрозумілих критеріїв сталого розвитку та методології інтегрального оцінювання, недосконалий перелік 

індикаторів для окремих складових: економічної та соціальної; повне нехтування індикаторами тіньової діяльності, без яких оцінка стану 
сталого розвитку буде неадекватною; відсутність визначення вектору порогових значень, що обумовлюють безпечні межи існування 

об’єктів захисту; плутанина з поняттям показників, індикаторів та їх нормуванням; застосування експертних оцінок замість потужних 

формалізованих методів та ін. Основні механізми, що забезпечують сталий розвиток держави – переважно декларації, які не дають 
уявлення дії самого механізму. 

Отже, так само, як сталий розвиток потребує узгодження та збалансованості його трьох складових, розроблення концепції сталого 

розвитку потребує взаємодії наступних фахівців: економічної кібернетики, макроекономістів, соціологів, природокористування, екологів, 
географів та, в останню чергу, політиків. Без такого поєднання всі заклики в проектах концепцій щодо впровадження, залучення, 

удосконалення, посилення і т. ін., залишаться потрясінням повітря без жодних наслідків.  

З урахуванням викладеного, запропонована концепція сталого розвитку України з позицій безпеки, яка представляє собою 

управлінську конструкцію, що містить загальне системне уявлення шляхів переходу від поточного положення об'єкта управління до 

бажаного та включає наступні етапи: 

- визначення структури сталого розвитку; 
- визначення меж безпечного існування; 

- ідентифікація рівня сталого розвитку; 

- визначення дисбалансів сталого розвитку; 
- обґрунтування стратегічних орієнтирів сталого розвитку; 

- визначення впливу загроз та розроблення інституційних заходів. 

Універсальність запропонованої концепції дозволяє її застосовувати не тільки на рівні складових сталого розвитку країни, але і на 
рівні регіонів та видів економічної діяльності. 

З урахуванням викладеного запропонована структура соціальної безпеки на рівні країни. При цьому, під соціальною безпекою 
розуміється стан соціальної сфери, при якому забезпечується висока якість життя населення (матеріальний рівень і соціальні складові – 

рівень життя), захищеність основних життєво важливих демовідновлювальних процесів незалежно від впливу реальних і потенційних, 

внутрішніх та зовнішніх загроз (демографічна складова), є можливість отримання якісної освіти та немає загроз здоров’ю та життю 
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людини (власне якість життя). Визначена структура соціальної безпеки включає 27 індикаторів, перелік яких не є догмою та може 

змінюватись залежно від цілей та глибини дослідження.  
Без знання границь безпечних умов життєдіяльності є неможливим захист життєво важливих інтересів об’єктів безпеки. Саме тому 

для кожного індикатора необхідно визначити вектор порогових значень: нижнє та верхнє критичне, нижнє та верхнє порогове, нижнє та 

верхнє оптимальне, для чого використовується низька аналітичних та статистичних методів.  
Для ідентифікації рівня сталого розвитку застосовується сучасна методологія інтегрального оцінювання: форма інтегрального 

індексу – мультиплікативна, метод нормування – комбінований, вагові коефіцієнти – динамічні за методом головних компонент та ковзної 

матриці. 
Використовуючи отриману динаміку інтегральних індексів складових сталого розвитку соціальної безпеки та інтегральні порогові 

значення, можна обчислити відхилення інтегральних індексів від їх середніх оптимальних значень, які можна вважати критеріями 

досягнення сталого розвитку, що засвідчує диспропорційність їхнього розвитку та необхідність розроблення відповідних заходів щодо їх 
подолання. 

Стратегічне бачення сталого розвитку передбачає спочатку визначення: на якій відстані від сталого розвитку знаходяться його 

соціальна, економічна та екологічна складові. Тобто бажано визначити відправну точку для кожної складової сталого розвитку, від якої і 
залежить стратегічне бачення сталого розвитку, а потім – застосовувати теоретичні підходи до обґрунтування стратегічних орієнтирів 

досягнення сталого розвитку. З урахуванням цього визначаємо стратегічні цілі, які обумовлюють сценарії сталого розвитку. Обґрунтування 

стратегічних орієнтирів сталого розвитку передбачає вирішення задачі послідовної декомпозиції інтегральних індексів, тобто завдання 
синтезу необхідних значень складових та їх індикаторів для знаходження інтегрального індексу у заданих межах шляхом вирішення 

зворотної задачи. Для цього застосовується метод адаптивного регулювання з теорії управління. Стратегічні значення індикаторів сталого 

розвитку соціальної безпеки через процедуру зворотнього нормування переводяться в макропоказники у природних одиницях виміру та 
поряд з індикаторами визначають їх необхідні значення задля досягнення поставленої мети – стратегії сталого розвитку. Моніторинг їх 

значень дозволяє визначити ефективність макроекономічної політики уряду.   

Існуючі загрози складових та індикаторів сталого розвитку визначаються як за віддаленістю від середнього оптимального значення 
(гомеостатичного плато) – тобто критерію сталого розвитку, так і за вагомістю впливу через обчислення коефіцієнтів еластичності. А 

завершальним етапом концепції сталого розвитку є розроблення інституційних заходів з огляду на визначені загрози. 
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В умовах становлення інформаційної економіки суб’єкти господарювання, орієнтовані на досягнення високих показників 

конкурентоспроможності на ринку, значну увагу приділяють науково-технічній та інноваційній діяльності. При цьому актуалізується необхідність 

розвитку співробітництва зі знаннєгенеруючими секторами, до яких відноситься і вища освіта. У табл. 1 представлено результати дослідження щодо 

ідентифікації ключових площин синхронізації інтересів секторів підприємництва, держави, вищої освіти та громадськості (як суб’єктами моделі 
Quadruple Helix).  

Аналізуючи поточну ситуацію в Україні, оцінюючи тенденції розвитку вищої освіти та досліджуючи світовий досвід, приходимо до 

висновку, що вирішення низки проблем вітчизняних закладів вищої освіти можливе на основі імплементації інтегрованого підходу до координації 
діяльності стейкхолдерів. Такий підхід ґрунтується на врахуванні й узгодженні інтересів суб’єктів моделі Quadruple Helix: 

– державний сектор – активізація соціально-економічного, інноваційного й науково-технічного розвитку з підвищенням на цій основі рівня 

міжнародної конкурентоспроможності національної економіки; 
– громадський сектор – отримання якісних освітніх послуг, що сприяє підвищенню зайнятості та рівня життя населення; 

– підприємницький сектор – зростання рентабельності підприємств як наслідок підвищення продуктивності праці персоналу та 

впровадження інновацій;  
– сектор вищої освіти – диверсифікація фінансових джерел і збільшення фінансових надходжень завдяки підвищенню рівня комерційної 

привабливості наукових розробок;  

Синхронізація інтересів стейкхолдерів у рамках моделі Quadruple Helix сприяє консолідації потенціалу, резервів, ресурсів (інтелектуальних, 
кадрових, фінансових, матеріально-технічних тощо) залучених суб’єктів, а також забезпечує системність і довгостроковість їх партнерства. Особливу 

роль при цьому відіграє державний сектор, надаючи преференції, створюючи пільгові умови використання об’єктів інфраструктури університетів, 

спеціальні умови користування правами на запатентовані результати наукових досліджень та ін.  
Перспективи подальших досліджень полягають у розробці концептуальних засад формування комплексної моделі конкурентоспроможності 

національної системи вищої освіти із включенням до її структури розробленого у статті інтегрованого підходу до фінансування. Формування 

комплексної моделі має здійснюватись на основі врахування концепції Quadruple Helix та чинників інформаційної економіки.  
 

 



Таблиця 1 

Площини взаємодії суб’єктів моделі Quadruple Helix 
Площина 
взаємодії 

Напрям/характер взаємодії Перспективні джерела синергетичних ефектів від взаємодії 
Потенційні джерела фінансування закладів 

вищої освіти 
Освіта  Державний сектор – моніторинг якості вищої 

освіти; 
сектор вищої освіти – забезпечення високої якості 
освітніх послуг; 
підприємницький і громадський сектори – 
доручення до процесів розробки/оновлення 
навчальних програм (перелік професійних 
компетенцій і практичних навичок та ін.) 

– зростання рівня конкурентоспроможності національної системи вищої освіти, 
університетів та інститутів;  
– підвищення конкурентоспроможності випускників закладів вищої освіти на ринку 
праці;  
– зниження рівня молодіжного безробіття; 
– підвищення рівня кваліфікації та інноваційної спроможності кадрів; 
– формування у працівників уміння навчання протягом життя 

 державний сектор – державне замовлення 
на підготовку кадрів; 
 підприємницький сектор – оплата вартості 
навчання, перепідготовку, підвищення 
кваліфікації працівників; замовлення на 
організацію спеціалізованих освітніх, 
тренінгових курсів; 
 громадський сектор – навчання здобувачів 
вищої освіти за рахунок коштів фізичних осіб; 
придбання супутніх послуг; оплата курсів з 
формування додаткових компетенцій  

Наука  Державний сектор – визначення пріоритетів 
науково-технічної діяльності; 
сектор вищої освіти – організація, забезпечення та 
проведення досліджень; 
підприємницький сектор – ініціація та замовлення 
наукових проектів прикладного характеру; 
громадський сектор – сприяння розвитку 
суспільної свідомості, підготовка до використання 
наукових винаходів   

– активізація науково-технічного розвитку країни; 
– підвищення рівня практичної цінності наукових досліджень; 
– впровадження результатів наукових досліджень у практику господарювання 
економічних суб’єктів; 
– оптимізація виробничих процесів і зростання прибутку підприємств завдяки 
впровадженню наукових досягнень;  
– полегшення і поліпшення умов праці, прискорення виробничих процесів за рахунок 
автоматизації як результату впровадження певних наукових розробок;  
– зростання інвестиційної привабливості сфери науки 

 державний сектор – фінансування наукових 
досліджень відповідно до затверджених 
стратегічних пріоритетів розвитку; 
 підприємницький сектор – фінансування 
прикладних наукових досліджень, націлених на 
вирішення проблем замовника; комерціалізація 
результатів наукових досліджень  

Інновації  Державний сектор – визначення пріоритетів 
інноваційної діяльності; сприяння інноваційному 
розвитку національної економіки; 
сектор вищої освіти – генерація інновацій; 
трансфер інноваційних результатів наукових 
досліджень; реалізація інноваційно-інвестиційних 
проектів; 
підприємницький сектор – ініціація та замовлення 
на реалізацію інноваційних проектів; участь у 
спільних дослідженнях, апробація і впровадження 
їх результатів;  
громадський сектор – розвиток інноваційної 
культури в суспільстві 

– підвищення темпів інноваційного розвитку національної економіки; 
– збільшення кількості інноваційно активних підприємств; 
– зростання частки інноваційної продукції у ВВП країни; 
– активізація наукомісткого сектору національної економіки; 
– підвищення рівня конкурентоспроможності підприємств за рахунок впровадження 
інновацій; 
– підвищення якості товарів на ринках і рівня їх спроможності задовольняти потреби 
споживачів; 
– економія витрат підприємства завдяки впровадженню інновацій; 
– розвиток інноваційної інфраструктури; 
– спільне використання елементів інформаційної та інноваційної інфраструктури; 
– скорочення тривалості бізнес-процесів; 
– підвищення ефективності захисту прав інтелектуальної власності; 
– впровадження інноваційних технологій  

 державний сектор – фінансування 
інноваційних проектів відповідно від 
державних стратегічних пріоритетів розвитку; 
 підприємницький сектор – інвестування 
інноваційних проектів; співфінансування 
інноваційних проектів; трансфер і 
комерціалізація інновацій (зокрема, шляхом 
придбання ліцензій на використання 
запатентованих інноваційних результатів 
наукових досліджень) 

Менеджмент  Державний сектор – забезпечення гнучкості 
державних структур;  
сектор вищої освіти – генерація управлінських і 
організаційних інновацій; 
підприємницький сектор – гнучкість 
організаційної структури підприємства; 
громадський і підприємницький сектори – 
залучення до деяких процесів планування 
діяльності закладів вищої освіти  

– оптимізація управлінських процесів на макро- та мікроекономічному рівнях завдяки 
впровадженню управлінських та організаційних інновацій;  
– прискорення процесів прийняття управлінських рішень і комунікації між партнерами 
за рахунок впровадження інформаційно-комунікаційних технологій;  
– вдосконалення комунікаційних каналів між суб’єктами моделі Quadruple Helix; 
– формування і забезпечення регулярної оновлюваності інформаційної бази; 
– удосконалення процесів стратегічного планування завдяки впровадженню провідного 
світового досвіду;  
– підвищення продуктивності праці персоналу завдяки вдосконаленню мотиваційних 
механізмів   

 державний, підприємницький, громадський 
сектори – замовлення на розробку 
управлінських та організаційних інновацій  

Соціальна 
площина  

Державний сектор – розробка та забезпечення 
реалізації державних програм; 
сектор вищої освіти – реалізація проектів 
соціальної дії; 
підприємницький сектор – підвищення рівня 
соціальної відповідальності бізнесу; 
громадський сектор – сприяння поширенню 
принципів сталого розвитку в суспільстві   

– підвищення рівня суспільного визнання ролі освіти і науки в розвитку національної 
економіки; 
– підвищення рівня престижності професії науковця; 
– збалансування інтересів уряду, університетів, бізнесу та суспільства; 
– підвищення рівня довіри в суспільстві; 
– розвиток екологічної свідомості в суспільстві;  
– підвищення рівня громадської активності молоді  

 реалізація соціальних та екологічних 
проектів на умовах співфінансування та за 
рахунок грантів міжнародних організацій і 
фондів   

Джерело: складено автором. 
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Стратегічне управління нерухомістю (стратегія планування, розвитку, використання ресурсів нерухомого майна як основи 

простору для ділової активності організації/підприємства) є, на думку багатьох компетентних вчених, найважливішим елементом програми 
довгострокових дій, спрямованих на утримання позицій на ринку і розвиток нерухомого майна в цілому або окремих його частин [1, c. 253; 
2, с.13]. 

Управлінська стратегія – це узагальнююча модель дій, необхідних для досягнення поставлених цілей управління нерухомим 
майном на підставі обраних критеріїв (показників). Стратегію (в тому числі управлінську, інвестиційну), слід розглядати як сукупність 
планових і відповідних по відношенню до них дій, що є реакцією на зміну ринку і конкуренції [3, с. 98]. 

Питання розмежування стратегій управління нерухомістю виникає у зв’язку із необхідністю в процесі управління нерухомим 
майном врахування специфіки цілей та завдань господарюючих суб’єктів, критеріїв та показників оцінки ефективності, вибору найбільш 
адекватних інструментів впливу. Диференціація стратегій сприяє досягненню кінцевої мети управління – найкращого використання 
нерухомості в інтересах власників, користувачів, держави і суспільства. Насамперед класифікацію слід здійснювати з огляду на 
інтегрованість стратегій управління нерухомістю у загальну стратегію підприємства, за функціональним призначенням.  

З точки зору ефективності використання нерухомості, що знаходиться у власності, можна виділити види стратегій управління, 
зорієнтовані переважно на такі цілі: - підвищення капіталізації та/або ринкової вартості  об’єкта нерухомості; - максимізацію потоку 
доходів від використання об'єкта нерухомості в короткостроковій перспективі; - забезпечення стабільного потоку доходів від використання 
об’єкта нерухомості протягом тривалого періоду часу; - використання об’єкта нерухомості у виробничих чи соціальних цілях, вилучення 
його корисних властивостей. Аналогічний за сутністю підхід до класифікації стратегій управління нерухомістю передбачає виділення 
стратегій, спрямованих на [1, с. 255]: дохід та капітальну вартість нерухомого майна;  капітальну вартість та дохід; реалізацію 
споживчих цілей. 

З позицій повноти права власності на нерухомість можна виділити стратегії, спрямовані на придбання [1, с. 253]: - повного права 
власності на нерухомість (придбання нового об’єкта, девелопмент нерухомості); - часткових прав власності на нерухомість (оренда (найм) 
нерухомого майна, лізинг, сервітут та ін.). 

Відносно способів використання існуючих об’єктів та відношення власника до ризиків інвестування, доцільно розмежовувати дві 
крайніх стратегії [2, с. 14; 3, с. 100]: - доведення експлуатації наявної структури та складу майнового комплексу (нерухомого майна) до 
завершення його життєвого циклу; - заміни майнового комплексу організації (зокрема, через ліквідацію та розпродаж) на якісно новий 
комплекс, що відповідає положенням нової стратегії організації. 

Між цими крайніми стратегіями знаходиться множина потенційних варіантів формування та реалізації стратегій управління 
нерухомістю, включаючи такі як: модернізація, перебудова, інноваційні проекти, розвиток нерухомості (девелопмент) і т.д. Вибір з цієї 
множини здійснюється, базуючись на оцінках фізичної та юридичної здійсненності, показниках економічної, соціальної, екологічної 
ефективності, ступеня відповідності критеріям управління організацією в цілому та досягненню результатів в сфері нерухомості. 

Беручи до уваги критерій взаємозв’язку з ринковим середовищем обігу нерухомого майна, можна розділити стратегії: виведення 
(вилучення), що проявляється у відмові від проведення ринкових трансакцій з об’єктом нерухомості; консолідації, що проявляється у 
зосередженні на деяких, визнаних привабливими сферах господарювання, інтенсифікації дій, які приводять до зниження витрат та 
покращення ринкової позиції власника майна [1, с. 256]. 

Класифікація стратегій управління нерухомим майном припускає також поділ стратегій, виходячи із сфери їх застосування, тобто 
сектора (сегмента) ринку нерухомості по функціональному призначенню. Крім цього, розробка та застосування різних стратегій управління 
виправдана і у випадку, якщо нерухомість займає різне місце та відіграє різну роль в функціонуванні підприємства (організації), тобто для 
операційної нерухомості (розглядається як частина виробничих та обслуговуючих активів підприємства, центр витрат, мета управління – 
мінімізація витрат) та інвестиційної (комерційної) нерухомості (розглядається як вартісний актив, центр прибутку, мета управляння – 
максимізація доходу та вартості) (див.: [2, с. 14 – 15; 4, c. 42]). 

Щодо складської, а саме елеваторної нерухомості, з огляду на її переважно операційний характер першочерговими на сьогодні 
виступають стратегії мінімізації операційних витрат та підвищення дохідності використання. Мінімізація операційних витрат 
забезпечується насамперед через модернізацію обладнання, скорочення енерговитрат. Це важливий і водночас капіталомісткий 
стратегічний напрямок, реалізувати який складно багатьом підприємствам. 

Підвищення дохідності елеваторної нерухомості досягається через збільшення оборотності запасів та подовження термінів 
зберігання зерна замовників. Слід зазначити, що у теперішній час в Україні на багатьох елеваторних підприємствах окрім пікових періодів 
спостерігається низька заповнюваність зерносховищ. Так, за оцінками операторів ринку середньорічна заповнюваність не перевищує 60% 
розрахункових потужностей зберігання, а оборотність заходиться у межах 0,8 – 2% [5], типовий середньорічний оборот становить 1 – 1,5 
разів на рік. З метою збільшення заповнюваності, кількості річних оборотів ємностей зберігання, подовження термінів зберігання 
давальницького зерна, елеваторним підприємствам необхідно застосовувати зважений клієнтоорієнтований підхід. На сьогодні клієнти-
постачальники зерна стикаються із рядом негативних аспектів послуг елеваторних підприємств та в цілому функціонування ринку зерна, 
серед яких:  ускладнений документооборот; висока вартість тарифів; відсутність автоматизації процесів доробки та обробки зерна; висока  
частка помилок, описок при оформленні документів (людський чинник); відсутність внутрішнього спотового ринку для малих та середніх 
партій зерна, труднощі з логістикою. 

З огляду на вищевказане, найважливіші операційні заходи, спрямовані на підвищення дохідності елеваторних підприємств, такі: 
1) організація сприяння клієнтам з боку елеваторних підприємств у питаннях переоформлення складських квитанцій, пошуку хоперів для 
відвантаження зерна, допуску покупців для інспекції зерна та відбору проб, співробітництва із сюрвейєрами (SGS Veritas); 2) забезпечення 
зручності основних послуг доробки і обробки зернової продукції, тобто приймання, очищення, сушіння, зберігання, відвантаження; 3) 
поширення повної, достовірної, актуальної інформації про послуги та тарифи елеваторів/зерносховищ, уведення механізму своєчасного 
інформування клієнтів про зміну тарифів; 4) допомога клієнтам при купівлі-продажу зерна (як приклад можна розглядати функціонування 
онлайн редукціону зернових та масляних культур Agroxy.com) (див.: [5]).  
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В часи швидкого розвитку суспільних відносин, інформація постає однією з головних рушійних сил прогресу. 
Варто зазначити, що поняття інформація досліджується з давніх часів. Норберт Вінер основоположник кібернетики, визначає 

інформацію як «позначення змісту», отримане нами із зовнішнього світу в процесі  пристосування до нього нас  і наших почуттів[3,с.78-79]. 
В той же час, Стігліц у своїх працях визначає асиметрію інформації як наявність інформованих і не дуже обізнаних сторін в економічній 

грі. 

Дане поняття може бути застосоване як до окремих індивідів і\або груп людей в межах однієї країни (внутрішня інформаційна 
нерівність), так і до кількох країн або регіонів (міжнародна інформаційна нерівність). Наслідком інформаційної нерівності, або ж асиметрії 

інформації на індивідуальному рівні може бути диференціація  доходів і добробуту, порушення  прав, нерівні можливості  розвитку і 

реалізації. Нерівність доступу до інформації може стати чинником соціальної дезінтеграції [2, с.79].  
Тому в контексті креативного менеджменту, який  собою представляє управління носіями інтелектуального потенціалу 

підприємства, які створюють нові знання шляхом творчої діяльності. Креативний менеджмент заснований на сучасних технологіях 

управління творчістю та командної роботи [5, с. 85]. Асиметрія інформації набуває все більшої актуальності. 
Адже, для розвитку креативності постійно потрібна специфічний спектр різноманітної  інформації, яку, в першу чергу можна 

отримати в наслідок комплексного аналізу внутрішнього та зовнішнього середовища підприємства, а також на конференціях, тренінгах та 

семінарах. Вдалі пропозиції та ідеї обов’язково повинні заохочуватися, бо для креативних людей дуже важлива оцінка їхньої праці, іноді 
вона навіть важливіша, ніж матеріальні стимули [4, с.68]. І тому при наявності такого явища, як асиметрія інформації, ефективність 

креативного управління може знижуватись та відповідним чином нівелювати вплив креативного мислення, як джерела нових ідей, на всю 

систему управління підприємством. 
Виокремлюють чотири типи креативного мислення, а саме інтуїтивний, новаторський, образний і надихаючий:  

1. Інтуїтивний тип мислення оперує попереднім досвідом під час прийняття рішень і зосереджений на результатах. З іншого боку, 

такі керівники зазвичай дбають про своїх працівників та всю організацію загалом. У ставленні до конкурентів вони завжди бувають 
жорсткі, але чесні. Вірять, що люди є ключем до успіху в бізнесі й роблять усе можливе для досягнення успіху фірми. Основне кредо – 

креативність і віра в людей, що кожна особистість має величезний творчий потенціал, який потрібно розкрити та залучити  у творчу 

діяльність.  
2. Новаторський тип мислення зазвичай сконцентрований на проблемах і фактах, на проведенні точних експериментів, на 

повному зануренні в роботу. Цей стиль типовий для вчених, інженерів, винахідників.  

3. Образний тип мислення притаманний людям творчим, які володіють високими почуттями, лідерам за характером.  
4. Надихаючий тип мислення властивий людям, які втілюють у життя соціальні зміни й цілком присвячують себе справі [1, с. 69-

60]. Саме в контексті розгляду типів креативного мислення необхідно виявляти асиметрію інформації та вчасно реагувати на виклики 

сучасної реальності. 
 

Список використаних джерел 

 

1. Білецька К.В. Засади формування креативного лідера як менеджера нового покоління / К.В. Білецька // Економічний часопис 

Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки. – 2015. – № 4. – С. 58–64. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу : 

https://economic-journal.ideil.com/ content/files/1g/aj/1gajnap1sv71u5edmgsmr1j881j2im7g.pdf 
2. Вісник Чернівецького торговельно-економічного інституту. Економічні науки. Вип. 3 – 4 (63-64) – Чернівці. 2016р. //Власова 

Т.Р. Інформаційна нерівність у соціально-економічному розвитку. С.77-81. 

3. Винер Н. Кибернетика, или Управление и связь в животном и машине. / Пер. с англ. И.В. Соловьева и Г.Н. Поварова; Под 
ред. Г.Н. Поварова. – 2-е издание. – М.: Наука; Главная редакция изданий для зарубежных стран, 1983. – 344 с. 

4. Продіус О.І. Креативний менеджмент як запорука сучасного ефективного управління / О.І. Продіус // Економка: реалії часу. – 

2012. – № 3–4(4–5). – С. 67–72. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://economics.opu.ua/ files/archive/2012/No3-4/67-72.pdf 
5. Mumford M. Creativity syndrome: integration, application and innovation / M. Mumford, S.Gustafson // PsychologicalBulletin. — 

1988. — № 103. — P. 27—43. 



 

Міжнародний форум EFBM 2019 «Економіка. Фінанси. Бізнес. Управління. Глобальні економічні виклики та можливості у цифрову епоху» 

 

40 

  

  

  

  

  

ССТТААТТИИССТТИИККАА  ХХХХІІ  ССТТООЛЛІІТТТТЯЯ::  

ННООВВІІ  ВВИИККЛЛИИККИИ,,  ННООВВІІ  

ММООЖЖЛЛИИВВООССТТІІ  

  

  
•  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  • 

•  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  • 

  

  
SSTTAATTIISSTTIICCSS  OOFF  TTHHEE  2211SSTT  CCEENNTTUURRYY::  

NNEEWW  CCHHAALLLLEENNGGEESS  AANNDD  

OOPPPPOORRTTUUNNIITTIIEESS 



 

Міжнародний форум EFBM 2019 «Економіка. Фінанси. Бізнес. Управління. Глобальні економічні виклики та можливості у цифрову епоху» 

 

41 

Волчек Руслан, 
канд. екон. наук, доцент, 

Одеський національний економічний університет 
 

ДИСКУСІЙНІ ПИТАННЯ ВИЗНАЧЕННЯ МИТНОЇ ВАРТОСТІ КОЛІСНИХ ТРАНСПОРТНИХ ЗАСОБІВ, ЩО 
ІМПОРТУЮТЬСЯ В УКРАЇНУ ЗІ США 

 
Ключові слова: колісний транспортний засіб; митна вартість; оподаткування; звіт оцінювача; ринкова вартість; ціна; 

програмний продукт АУДАТЕКС; калькуляція вартості ремонтних робіт. 
 

Ruslan Volchek, 
PhD, Associate Professor, 

Odessa National Economic University 
 

DISCUSSION QUESTIONS OF DETERMINATION OF THE CUSTOMS VALUE OF WHEELED VEHICLES, WHICH ARE BEING 
IMPORTED TO  THE UKRAINE FROM THE USA 

 
Кey words: wheeled vehicle; customs value; taxation; appraiser report; market value; price; AUDATEX software product; calculation of 

the cost of repair work. 
 
Протягом усього часу незалежності України не до кінця вирішеною залишається проблема врахування принципу прозорості під 

час нарахування податкових платежів як з боку органів державної влади, так й з боку платників податків. Одним із проявів непрозорості під 
час визначення розміру податків, що сплачуються до державного бюджету, є процес оподаткування угод купівлі-продажу колісних 
транспортних засобів, що імпортуються на митну територію України. Оскільки, митниця є одним з основних джерел поповнення бюджету 
нашої країни, то дослідження окресленої тематики набуває актуальності. 

Мета дослідження полягає у виявленні найсуттєвіших аспектів некоректного використання вітчизняними працівниками митниці 
норм Податкового та Митного кодексів України, що призводить до підміни категорій «ціна» та «вартість» об’єкта оцінки й, відповідно, до 
порушення принципу прозорості під час оподаткування угод купівлі-продажу колісних транспортних засобів (далі  − КТЗ), що 
імпортуються в Україну з США.  

Виклад основного матеріалу. Аналіз офіційних даних Державної митної служби показав, що переважна більшість КТЗ 
імпортується в Україну через Одеську митницю. Працівники Одеської митниці у багатьох випадках не довіряють офіційним документам, 
які надає власник КТЗ, імпортованого з США на митну територію України, оскільки вважають, що ціна, яка вказана у наданих документах, 
не є адекватною ринковій ціні, за яку продано КТЗ у США. Тому вони використовують під час визначення митної вартості зазначених КТЗ 
не перший метод − за ціною договору (контракту) щодо товарів, які імпортуються, а шостий – резервний метод. Цей метод ґрунтується на 
раніше визнаних органами доходів і зборів митних вартостях.  

На практиці, алгоритм визначення середньоринкової вартості КТЗ (Ср), на основі якого митниця приймає митну вартість й від 
якої нараховує митні платежі, такий: працівник митної служби користується інформацією, яка міститься, зазвичай, на сайті NADA 
(https://www.nadaguides.com/Cars) й визначає ціну імпортованого КТЗ з США в Україну на рівні середньої ціни пропозицій продажу 
подібного КТЗ із урахуванням пробігу на дату перетинання зазначеного КТЗ митної території України, а не на дату його купівлі у США. 
Відповідно до таких КТЗ, не врахування вартості грошей у часі набуває актуальності, оскільки зазвичай мінімальний термін оформлення 
угоди купівлі-продажу й прибуття в Україну придбаних КТЗ з США складає від 3 до 6 місяців. За цей проміжок часу, КТЗ, під час його 
транспортування у контейнерах пароплавами, на територію України, втрачає свою ринкову вартість внаслідок морального знецінення через 
збільшення терміну його використання. Розрахунки свідчать, що визначення митних платежів за КТЗ, імпортованими з США в Україну, на 
основі резервного методу, у середньому зменшує надходження податкових платежів до бюджету з одного КТЗ на 150 дол. США або на 
2,03%.  

На цей час вітчизняні митники вимагають від особи, що імпортувала КТЗ з США до України, звіт оцінювача, у якому була б 
визначена ринкова вартість імпортованого КТЗ. Це пов’язано з тим, що часто буває, що КТЗ, що імпортуються з США до України, мають 
скриті або явні пошкодження. Тому ринкова вартість таких КТЗ повинна визначатися із урахуванням ремонтних робіт, які необхідно 
виконати, задля проведення ремонту пошкоджень, які містить імпортований КТЗ.  

Оцінювачі визначають ринкову вартість КТЗ, що ввозяться на митну територію України, за формулою, запропонованою 
Методикою товарознавчої експертизи та оцінки колісних транспортних засобів (далі − Методикою):  
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де: Сср1 − середня ціна КТЗ, що ввозиться на митну територію України, у країні придбання чи в країнах-експортерах; Гк – коефіцієнт 
коригування ринкової вартості КТЗ за величиною пробігу; Дз – додаткове збільшення (зменшення) ринкової вартості КТЗ залежно від умов 
догляду, зберігання та експлуатації; С дод – додаткове збільшення (зменшення) ринкової вартості КТЗ виходячи з його комплектності, 
укомплектованості, пошкоджень, відновлення і оновлення складників. 

Інформацію, що необхідна для визначення вартості КТЗ, імпортованого з США до України, дуже легко знайти у мережі Internet. 
Так, з сайту NADA, оцінювач бере компоненти Сср. Сдод оцінювачі або експерти беруть із розрахунку калькуляцій ремонтно-
відновлюваних робіт, який базується в основному на використанні програмного продукту АУДАТЕКС. Головний парадокс полягає в тому, 
що програмний продукт АУДАТЕКС є європейським програмним продуктом, й, відповідно, орієнтований на моделі та марки 
європейського ринку КТЗ, які вироблені європейськими, а не американськими виробниками. Натомість Методика містить норму, згідно із 
якою визначення необхідних ремонтних операцій, а також трудомісткості ремонту приймається на підставі нормативних документів 
виробника КТЗ або розроблених на замовлення (за участю) виробника КТЗ.  

Зазначимо, що саме вартість однієї нормо-години ремонтних робіт для КТЗ, які ввозяться на митну територію України, 
рекомендована Методикою, й та, яка реально існує в країні-виробника КТЗ, зовсім різна. Наприклад, Методика встановлює рекомендовану 
вартість однієї нормо-години ремонтних робіт для КТЗ, які ввозяться на митну територію України зі США, на рівні 60 дол. США. 
Зазначимо, що редакція зазначеної Методики [2] датується 2009 роком й більше редакційних правок не було, тому ціни на ремонтні роботи 
також були враховані станом на 2009 рік. Натомість інформацію про Сдод та відсоток втрати якості для КТЗ, імпортованого з США, як 
митники, так й оцінювачі й експерти можуть знайти у мережі Internet на спеціалізованих сайтах із урахуванням вартості ремонтних робіт та 
вартості запасних частин, за цінами, які діють в США на поточну дату, а саме, на 2019 рік. У якості доказу, можна взяти інформацію з сайту 
Автоаукціон (http://autoauctions.io). 

Проблема коректності розрахунків оцінювачів щодо визначення вартості КТЗ, який імпортовано з США, полягає ще й в тому, що 
навіть за наявності офіційних документів, які підтверджують ціну, за яку було придбано КТЗ, вітчизняні митники вимагають від оцінювачів 
надати калькуляцію, яка б підтверджувала «наявність значно нижчої ціни продажу імпортованого КТЗ зі США». Тому оцінювачі 
починають робити «приблизні розрахунки, які за допомогою маніпуляцій дозволяють «вийти» на вартість, узгоджену із митницею.  

Висновки. Таким чином, вітчизняні митники використовуючи дані звіту оцінювача щодо вартості КТЗ, імпортованих з США в 
Україну, під час визначення митної вартості КТЗ за резервним методом, створюють ситуацію, за котрої, наявне необґрунтоване збільшення 
або зменшення податків, хоча норми Податкового й Митного Кодексів України та національні стандарти бухгалтерського обліку 
визначають чітко сформований й головне «прозорий» механізм оподаткування КТЗ, імпортованих на митну територію України.  

Складання калькуляцій ремонтно-відновлювальних робіт у звіті оцінювача за нормативами Методики, призводить до того, що в 
звіті оцінювача буде розрахована не ціна імпортованого КТЗ із урахуванням пошкоджень, а його вартість. Отже, у звіті оцінювача буде 
інформація про те, скільки може коштувати імпортований КТЗ, а не скільки фактично за нього сплачено грошей, тобто ціна КТЗ. Вважаємо, 
що для оподаткування угоди купівлі-продажу імпортованого КТЗ потрібна саме ціна, за яку його придбано, а не вартість. Тому необхідно 
використовувати надані офіційні документи, що містять продажну ціну, під час оподаткування розмитнених КТЗ з закордону. 

https://www.nadaguides.com/Cars
http://autoauctions.io/
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В стандартах ISO серії  9000 якість визначається як «як ступінь відповідності властивості якого-небудь об’єкту (продукту, 

послуги, процесу) певним вимогам (нормам, стандартам)», що вимагає вибору критерію для визначення ступеню відповідності стандарту.  

Стандартів може бути відібрано декілька в такий спосіб, щоб можна було почергово впроваджувати потрібні зміни для забезпечення 
відповідності продукту обраному стандарту. Це дозволить встановити реальні терміни для виконання необхідних дій і, по завершенні 

кожного етапу перебудови, оцінити якість досягнутого щодо освітньої діяльності  результату. Вимоги  щодо згадуваних властивостей 

продукту визначають його придатність до використання. Ця придатність забезпечується якістю розробки – скерованістю характеристик 
продукту на задоволення потреб користувачів, та якістю відповідності – забезпеченням у процесі виробництва дотримання запланованих 

під час розробки параметрів характеристик.  
Вихідним пунктом оцінювання обліково-економічної освіти є розгляд системи підготовки фахівців з обліково-економічної освіти 

як ланки ринкової економіки. Такий підхід дозволяє розглядати систему підготовки на засадах аналізу кон’юнктури ринку, враховуючи при 

цьому особливості закладів вищої освіти (ЗВО) з огляду на “виробництво” специфічного “товару” – фахівців з вищою освітою – шляхом 
надання їм послуг з навчання. Вказане мають враховувати як “виробники” фахівців у процесі їх навчання, так і їх споживачі – роботодавці. 

Останні, зокрема, приймаючи на роботу випускників закладів вищої освіти, мають, з одного боку, враховувати, що такого фахівця, який 

йому потрібен на конкретну посаду, ЗВО підготувати не в змозі, оскільки його діяльність – це масове, а не індивідуальне “виробництво”. З 
іншого боку, заклад вищої освіти має враховувати здатність кандидата на посаду вчитися з метою врахування змін і вимог до його праці в 

майбутньому.  

 Як відомо, метою роботи управлінців є забезпечення досягнення мети ринкової економіки – ефективного використання 
обмежених ресурсів. Для цього необхідно: 

1) охарактеризувати досягнутий рівень ефективності, 

2) проаналізувати його тенденції, 
3) скласти прогноз майбутнього стану. 

Вказане потребує створення статистичного забезпечення. Але ефективно скористатися статистичним забезпеченням управлінець 

може лише в тому разі, якщо він наперед розуміє користь для своєї роботи від використання продукту, створеного для нього фахівцем-
статистиком. 

 Тільки за цієї умови буде здатний ефективно працювати ринок статистичних послуг, на якому замовник формуватиме попит на 

обліково-аналітичні послуги, а виконавець – їх пропозицію. Він буде діяти за законами ринку, реагуючи на зміни кон’юнктури, ефективно 
по відношенню як до продавців, так і до покупців послуг. А дослідження його кон’юнктури – рівня задоволення попиту, факторів 

незадоволення попиту – вкаже напрями розвитку ринку, вплив на які підвищить збалансованість між попитом та пропозицією. 

 Виконати свою стимулюючу роль – підвищити попит на статистичні послуги та задовольнити при цьому потреби замовників-
управлінців у практично корисній інформації можливе за умови навчання: 

 статистиків  –  потребам замовників-управлінців, 

 замовників-управлінців – можливостям статистики. 
 До того ж, навчання замовників є першочерговою задачею, тому що: 

- з можливостями статистики запобіганню втрат, і як наслідок – зниження ефективності, зараз знайомі лише лічені 

потенційні споживачі результатів статистичних досліджень, 
- серед останніх меншість знає про те, що статистика може передбачити настання критичних моментів, за якими – якщо 

не прийняти відповідних заходів – настають втрати (збитки), 

- для отримання інформації про наближення критичного моменту потрібне здійснення моніторингу економічного 
процесу. 

Виховати цивілізоване ставлення до статистичної освіченості в нашому суспільстві можна лише спільними зусиллями всіх – 

практиків, науковців та викладачів. І нестатистиків  – замовників і користувачів статистичної інформації – серед цього загалу має бути 
навіть більше, ніж статистиків. Тоді і зможе бути досягнутий максимально дієвий поштовх до зміни ставлення до статистики: статистики 

запропонують замовникам “статистичний” продукт для вирішення їх задач, а замовники зрозуміють, що зможуть ним скористатися лише в 

разі наявності необхідних статистичних знань. Саме тоді замовники різних рівнів висунуть до статистиків специфічні вимоги, задоволення 
яких буде вимагати розвитку  статистичної науки. 

Першим етапом практичної реалізації наведених пропозицій для підвищення якості обліково-аналітичної освіти в Україні та 

виховання у управлінців статистичної освіченості має стати ознайомлення з навчальними планами та програмами підготовки фахівців 
провідних європейських закладів вищої освіти та якнайшвидше врахування всього позитивного з них в українській освіті.   
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Соціальна катастрофа – це стрімка зміна стану суспільства внаслідок стрімкого чи повільної зміни зовнішніх умов. До соціальних 

катастроф належать війни, революції, епідемії, голод, терор, депортації. Соціальні катастрофи можуть бути наслідками природних чи 
техногенних катастроф. Як правило, соціальні катастрофи мають негативні або трагічні наслідки. Одними з таких наслідків є демографічні 

втрати. 

У демографічній теорії виділяють дві категорії втрат: прямі та непрямі демографічні втрати. Перша категорія – прямі втрати – у 
свою чергу підрозділяються на два типи: втрати внаслідок підвищення рівня смертності (надсмертність) та внаслідок міграції. Непрямі 

втрати виникають через зниження рівня народжуваності (дефіцит народжень). 

Втрати через надсмертність оцінюється як різниця між фактичною кількістю померлих та їх гіпотетичною кількістю, яка могла б 
бути за умови відсутності соціальної катастрофи. Втрати через дефіцит народжень оцінюється як різниця гіпотетичною кількістю 

народжених, яка могла б бути за умови відсутності соціальної катастрофи, та фактичною кількістю народжених. Втрати внаслідок міграції 

– це по суті значення від’ємного сальдо міграції за період соціальної катастрофи (важко уявити, що сальдо міграції під час соціальної 
катастрофи буде мати додатне значення). 

Оцінка демографічних втрат від конкретної соціальної катастрофи завжди являє собою оригінальну наукову задачу. Це 

обумовлено тим, що кожна соціальна катастрофа має свою специфіку. Разом з тим, загальна методологічна схема проведення оцінки втрат 
може бути стандартизована. При цьому кожен етап оцінки втрат має свої проблеми, які можуть вплинути на конкретні процедури 

розрахунку. 

Головною проблемою при оцінці втрат завжди є інформаційна база. Річ у тім, що під час соціальної катастрофи, налагоджена 

система реєстрації демографічних подій зазнає часткової руйнації. Дані мають фрагментарний характер і є неповними. Це потребує 

критичного оцінювання якості даних та здійснення їх реконструкції. При проведенні реконструкції всі компоненти демографічного процесу 

повинні розглядатись не окремо, а комплексно, тобто бути узгоджені між собою. Це може бути реалізовано тільки шляхом побудови 
реальних реконструйованих демографічних балансів населення. Для побудови реальних балансів населення необхідне знання перебігу 

демографічних процесів до і після соціальної катастрофи. Знання перебігу демографічних процесів до і після соціальної катастрофи 

потрібне і для побудови гіпотетичних демографічних балансів населення. Гіпотетичні баланси населення є моделлю демографічних 
процесів за умови відсутності катастрофи. При побудові гіпотетичних балансів населення найбільш складною проблемою є міграційна 

компонента. Як правило, міграційна компонента береться на рівні оцінки фактичної міграції. Порівняння складових реальних та 

гіпотетичних балансів населення і забезпечує отримання оцінок демографічних втрат. 
Період побудови реальних та гіпотетичних балансів населення повинен бути більшим за сам період соціальної катастрофи. 

Бажаним є збільшення періоду на 5–10 років у обидві боки від періоду соціальної катастрофи. Це є важливим як для побудови реальних, так 

і гіпотетичних балансів населення. Це дає змогу коректно врахувати компенсаційний період, який, як правило, буває після соціальної 
катастрофи. 

При проведенні порівнянь демографічних втрат від різних соціальних катастроф необхідною умовою є приведення даних до 

однакових територіальних меж. Особливо актуальна ця проблема для порівняння по  окремих регіонах. Ця проблема обумовлена тим, що як 
кордони України, так і адміністративні межі постійно змінювались. При цьому слід враховувати, що соціальні катастрофи тривають різний 

часовий період. 

Історія України, особливо перша половина ХХ століття, багата на різні соціальні катастрофи: дві світові війни, три голоди, 
епідемії, терор, депортації. Авторським колективом з точки зору демографічних втрат найбільш досліджені голод 1921–1923 рр., Голодомор 

1932–1933 рр., Друга світова війна, депортація народів Криму (1944 р.). 

Оцінювання демографічних втрат населення України за роки соціальних катастроф минулого століття важливе не тільки для 
пізнавальних інтересів українського соціуму, але є складовою робіт з реконструкції демографічної динаміки. 
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Активізація освітніх реформ в Україні викликала зміни суспільного сприйняття ролі вищої освіти. Стійке ставлення до освіти, 
мета якої – отримання диплому задля забезпечення відповідності певній посаді минуло. Рішучі законодавчі реформи мали на меті 

принципово змінити роль підготовки фахівців у закладах вищої освіти, зрушивши застарілі засади університетської діяльності. Водночас 

відбулась активізація європейського прагнення українців, інтеграція в європейській простір, зміни ставлення молоді до мети свого 
навчання. Поєднання усіх чинників: законодавчих інновацій, неспроможності ЗВО до запровадження освітніх реформ, прагнення молоді до 

освіти європейського ґатунку спричинило в Україні кризові процеси в системі вищої освіти. 

Головна перешкода  подолання кризових явищ – відсутність змін концептуальних  підходів ЗВО щодо планування організації 
своєї освітньої діяльності. Сучасна освіта в Україні відрізняється від західних стандартів, що безпосередньо визначає рівень її не 

конкурентності на світовому ринку. Якщо природничі науки мають незначні відмінності і випускники цих освітніх програм конкурентні на 

світовому ринку, то суспільні науки мають слабкіші позиції. Не винятком стали й економічні науки, в основу яких покладено професійні 
компетентності, сформовані на засадах планово-соціалістичної економіки. Негативний ефект посилює середня школа, випускники якої не 

мають чіткого уявлення про сучасні критерії успішної кар’єри, бажаючи лише мати освіту, яка на їхній погляд, дозволить працювати в 
іноземних компаніях, або ж працевлаштуватися за кордоном. Такі аргументи і обумовлюють попит на освітні програми в ЗВО України. 

Таку ж політику проводить Міністерство освіти і науки, яке коригує освітню діяльність ЗВО під непрофесійні та недалекоглядні запити 

молоді. 
Повністю розв’язати проблеми вищої школи без кардинальних змін управлінських підходів усієї освіти в країні неможливо. 

Вирішення ж проблем вищої школи на ринку освітніх послуг має відбуватись з урахуванням простого правила: людина згодна платити за 

освіту лише тоді, коли вона усвідомлює її цінність і перспективи для себе. Отже, ЗВО мають своєю освітньою політикою впливати на 
суспільну свідомість та змінити ставлення студентів до цінності навчання.  

Складність реалізації запропонованої стратегії зумовлена низьким ступенем наукової  обґрунтованості пропозицій ЗВО на ринку 

освітніх послуг. 
Одним з варіантів необхідних змін в освітній сфері є запровадження бізнес-моделей освіти, які мають спиратись на статистичне 

забезпечення управління процесним підходом якості вищої освіти. Освітні пропозиції ЗВО мають формуватися за принципами бізнесової 

розробки продукту (послуги) в ринковій економіці. 
В процесі аналізу закономірностей перебігу вступних компаній з 2016 по 2018 роки було виявлено початок формування факторів, 

що мають привести до структурних змін в попиті на вищу освіту в Україні. Поступове зростання частки абітурієнтів, які не розчиняються у 

величезному розмаїтті освітніх програм, а мають відносно чіткі, цілеспрямовані погляди на свій особистісний розвиток, поетапно змінить 
характер попиту на вищу освіту в Україні. 

ЗВО країни варто запровадити нові підходи до моніторингу на ринку освітніх послуг, головним завданням якого буде факторний 

аналіз структурних змін та імітаційне моделювання різних варіантів поведінки абітурієнтів.  

Основними завданнями статистичного забезпечення управління освітнім процесом має бути: 

- верифікація актуальних компетентностей кожної спеціальності; 

- оцінювання обсягів сформованого попиту на відповідні освітні компетентності та оцінювання сталості тенденції попиту на 
них; 

- обґрунтування дисциплін, що формуватимуть ці компетентності на основі досвіду країн з розвинутою ринковою 

економікою; 
- гармонізація структури освітніх програм зі зразками провідних університетів; 

- розробка суміжних освітніх продуктів на комерційній основі: бізнес курсів, комерційної навчальної літератури, тощо; 

- відмова від суто теоретичного навчання і залучення слухачів до реалізації робочих проектів у команді з викладачами та 
представниками бізнесу; 

- виокремлення окремим блоком професійних курсів, викладання яких мають забезпечувати виключно представники сфери 

професійної діяльності; 
- запровадження об’єктивної системи оцінювання рівня сформованих компетентностей виключно роботодавцями. 

Забезпечення управління освітньою діяльністю на основі зазначених критеріїв дозволить розробити освітні бізнес – моделі в 

системі вищої освіти, головними перевагами яких будуть: зміна ставлення слухачів до освітнього процесу та можливість комерціалізації 
засобів освітньої діяльності закладами вищої освіти. 
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Всесвітня організація охорони здоров’я (ВООЗ ) визначає e-здоров’я як ефективне та безпечне використання інформаційно-

комунікаційних технологій (ІКТ) у сфері охорони здоров’я, включаючи послуги з охорони здоров'я, медичний нагляд, літературу з питань 

охорони здоров'я та освіту в галузі охорони здоров'я, знання та дослідження. У Європейському Союзі (ЄС) упродовж 15 років на підтримку 
розвитку ІКТ у сфері охорони здоров’я ним виділено 500 млн євро. Зараз медична IT-індустрія виходить на ІІІ місце за фінансуванням у 

системі охорони здоров'я зі загальним обігом в 11 млрд євро. У країнах Західної та Північної Європи ця система функціонує на 50-90 %, а в 

США – на 70 %. 
Європейською комісією розроблено індекс цифрової економіки та суспільства (DESI), що є складеним індексом, в якому 

узагальнюються відповідні показники по цифровій продуктивності в Європі і відстежується еволюція країн-членів ЄС в області цифрової 

конкурентоспроможності. Виокремлено методологічні підходи щодо визначення індикаторів цифрових публічних послуг, а саме e-здоров’я 
(5be Health, що визначається як частка населення, які користувалися послугами по догляду за здоров'ям і послугами, що надаються в 

Інтернеті, без необхідності відвідувати лікаря або медичний заклад (наприклад, отримувати рецепт або консультацію в режимі онлайн))1.  
Індикатор – Пошук онлайн-інформаціїпро здоров’я, що визначається як частка Інтернет-користувачів, які шукають інформацію 

про здоров’я: травми, хвороби, харчування, поліпшення здоров’я тощо за останні 3 місяці.  Для визначення цього індикатора проводиться 

опитування населення у віці від 16 до 74років. Вибірка респондентів представляє всі країни ЄС.Ступінь поширення серед населенням 
користування послугами Інтернет визначається на основі відповідей респондентів на запитання анкети щодо наявності фактів користування 

послугами Інтернет за останні 3 місяці незалежно від місця користування. У 2017 році цей показник у ЄС становив 61,1%.  

Індикатор - Запис на прийом до лікаря через веб-сайт, що визначається, як частка Інтернет-користувачів, які записувалися до 
лікаря на прийом через веб-сайт (наприклад, в лікарню або в медичний центр) протягом останніх 3 місяців. Для визначення цього 

індикатора проводиться опитування населення у віці від 16 до 74років. Вибірка респондентів представляє всі країни Європейського Союзу. 

Ступінь поширення серед населенням користування електронними системами охорони здоров’я визначається на основі відповідей 
респондентів на запитання анкети щодо наявності фактів користування електронними системами охорони здоров’я за останні 3 місяці. У 

2016 році цей показник у ЄС становив всього лише 13,2%.  

Індикатор - GPs (використання електронних мереж для передачі рецептів фармацевтам) (частка лікарів загальної практики, які 
використовують електронні мережі для передачі рецептів фармацевтам)  

Індикатор - GPs(використання електронних мереж для обміну медичних даних пацієнтів з іншими постачальниками медичних 

послуг і фахівцями) (частка лікарів загальної практики, які використовують електронні мережі, для обміну медичними даними пацієнтів з 
іншими постачальниками медичних послуг і фахівцями).  

До числа лікарів загальної практики включають обласних і районних лікарів; сімейних лікарів; лікарів первинної медико-

санітарної допомоги;  медичних працівників; медичних стажерів. Більш того, це визначення виключає такі профілі: педіатри; акушерки і 

гінекологи; спеціалізовані лікарі (внутрішня медицина);  психіатри та ін. 

Індикатор - GPs (використання електронних мереж для передачі рецептів фармацевтам) та індикатор - GPs (використання 

електронних мереж для обміну медичних даних пацієнтів з іншими постачальниками медичних послуг і фахівцями) визначаються на основі 
опитування лікарів загальної практики для оцінки рівнів доступності та використання (прийняття) послуг електронної системи охорони 

здоров'я. Вибірка респондентів представляє всі регіони. Основний акцент робиться на: електронному записі про здоров'я: системи, яка 

використовується для медичних працівників (лікарів та медсестер) для введення, зберігання, перегляду і управління станом здоров'я 
пацієнтів і адміністративної інформацією та даними; обміні медичною інформацією: це процес електронної передачі / спільного 

використання / надання доступу до інформації та даних про здоров'я пацієнта; телемедицині: використання широкосмугових технологічних 

платформ з метою надання послуг охорони здоров'я, медичного навчання та медичної освіти на відстані; персональних даних про здоров’я: 
електронні системи, що дозволяють пацієнтам безпечний доступ до медичної інформації та управління ними. 

Перелічені вище індикатори дозволяють визначити рівень впровадження та ефективність використання електронних систем у 

сфері охорони здоров’я у країнах Європейського Союзу. 

 

 

                                                 
1
The Digital Economy and Society Index (DESI).URL: https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/desi 

https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/desi
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Основним нормативним документом, що регламентує бухгалтерський облік і фінансову звітність в Євросоюзі є Директива 

2013/34/ЄС (Директива) [1], імплементація якої в Україні здійснюється за Угодою про асоціацію з ЄС. 
Першим етапом імплементації Директиви, як і в багатьох країнах ЄС, стало внесення змін на рівні законів, наступним етапом є 

внесення змін до стандартів бухгалтерського обліку та інших нормативних документів. 

Треба зазначити, що реформування обліку в Україні за міжнародними стандартами призвело до того, що значну частину 
положень Директиви було впроваджено до її прийняття, а за деякими варіантами вибору здійснено вибір у бік більш прогресивного. 

Так, було враховано практично усі спрощення звітності для малих і мікропідприємств, запроваджено подання звітності за 

міжнародними стандартами для суб’єктів суспільного інтересу,  введено подвійну назву Звіту про фінансові результати, виключено з нього 
статті надзвичайних доходів і витрат тощо.  

Більш прогресивним вибором є невикористання методу ЛІФО для оцінки запасів при вибутті, який заборонено міжнародними 
стандартами, але дозволено Директивою, а також обов’язкова капіталізація витрат на позики, пов’язані зі створенням кваліфікаційних 

активів, хоча в Директиві така норма є варіантом вибору.  

В той же час, окремі питання в Україні вирішено за більш трудомістким варіантом, ніж передбачено Директивою. Зокрема, за 
Директивою обов’язковим є подання трьох форм фінансової звітності – балансового звіту, звіту про прибутки та збитки і приміток до 

фінансових звітів, і багато країн ЄС цими звітами обмежуються, а в Україні обов’язковими є також звіти про рух грошових коштів і про 

власний капітал. Також терміни оприлюднення звітності в Україні набагато менші, ніж в більшості країни Європи (найбільш поширений 
термін 7 місяців) і ніж дозволяється Директивою (12 місяців). 

До Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» [2] основні необхідні за Директивою зміни було 

внесено 05.10.2017 року: запроваджено нові звіти про управління та про платежі на користь держави, введено новий термін «підприємства, 
що становлять суспільний інтерес», визначено критерії віднесення підприємств до мікро-, малих, середніх та великих. Вважаємо, що за 

сучасного рівня цін і курсу гривні ці критерії для України завеликі і призводять до спрощення звітності для підприємств, які для нашої 

країни є середніми і навіть великими. За Директивою ті самі критерії встановлено для відповідних груп підприємств, чого в Україні не 
визначено, але звільнення від подання консолідованої фінансової звітності дозволено тільки для тих груп підприємств, розмір яких не 

перевищує критеріїв для малих підприємств. Це стане важливим кроком у боротьбі із зловживаннями. 

 Окремі питання ще потребують внесення змін до нормативних документів з бухгалтерського обліку, але в цілому положення 
Директиви 2013/34/ЄС в Україні враховано. Дослідження питань впровадження Директиви в країнах ЄС свідчить, що Україна в багатьох 

питаннях реформування обліку пройшла більший шлях, ніж деякі з європейських країн. В той же час у нас недостатньо враховується 

співвідношення витрат на нововведення з економічним ефектом від них, що характерно для багатьох країн ЄС. 
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Сучасний внутрішній аудит здатний і має виконувати різноманітні і масштабні завдання. Він оцінює систему внутрішнього 

контролю підприємства  в частині достовірності інформації, дотримання законодавства, збереження активів, ефективності і 
результативності діяльності окремих операційних і структурних підрозділів. Проводить аналіз і оцінку ефективності системи управління 
ризиками та пропонує методи зниження ризиків. Оцінює відповідність системи корпоративного управління принципам її організації. 
Внутрішній аудит здійснює поточний контроль за дотриманням економічної політики і якістю управління підприємством, він необхідний 
для попередження втрати ресурсів, локалізації недоліків, своєчасного попередження фінансових труднощів. 

Цілі, повноваження та обов’язки функції внутрішнього аудиту мають відповідати місії внутрішнього аудиту. Міжнародний 
стандарт професійної практики внутрішнього аудиту 2000 «Управління функцією внутрішнього аудиту» [3] вказує, що керівник 
внутрішнього аудиту має ефективно управляти функцією внутрішнього аудиту для того, щоб вона додавала вартості організації. Функція 
внутрішнього аудиту додає вартості організації  та її зацікавленим особам, коли вона враховує стратегію, цілі та ризики; намагається 
запропонувати шляхи покращення процесів корпоративного управління, управління ризиками та контролів, а також об’єктивно надає  
релевантні аудиторські послуги. 

http://www.apu.com.ua/files/23345235325.pdf
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Сутність внутрішнього аудиту визначено у Міжнародному стандарті професійної практики внутрішнього аудиту 2100 «Сутність 
роботи внутрішнього аудиту» як: використовуючи систематичний та послідовний підхід, функція внутрішнього аудиту має оцінювати та 
сприяти удосконаленню процесів корпоративного управління, управління ризиками та контролю. Цінність та довіра до внутрішнього 
аудиту збільшується, коли внутрішні аудитори є проактивними, а їхні оцінки містять нові погляди та враховують майбутній вплив [3].     

Відповідно до МСА 610 «Використання роботи внутрішніх аудиторів» відділ внутрішнього  аудиту – відділ суб’єкта 
господарювання, що передбачає надання впевненості та консультування, призначені для оцінювання й  поліпшення ефективності процесу 
управління суб’єктом господарювання, а також процесів управління ризиками і внутрішнього контролю. Пряма допомога – використання 
внутрішніх аудиторів для виконання аудиторських процедур під керівництвом та наглядом зовнішнього аудитора з подальшою перевіркою 
ним їхньої роботи [2, с.708].  

Важливим є розмежування понять внутрішнього та зовнішнього аудиту.  Між внутрішнім та зовнішнім аудитом існують суттєві 
відмінності в меті, суб’єктах і об’єктах, обсягах перевірки, користувачах інформації тощо. Згідно з Законом України «Про аудит фінансової 
звітності та аудиторську діяльність» № 2258-VIII від 21.12.2017р.  аудит фінансової звітності – аудиторська послуга з перевірки даних 
бухгалтерського обліку і показників фінансової звітності з метою висловлення незалежної думки аудитора про її відповідність в усіх 
суттєвих аспектах вимогам національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку, міжнародних стандартів фінансової звітності або 
іншим вимогам. 

Отже, зовнішній аудит зосереджений, перш за все, на перевірці відповідності фінансових  звітів вимогам НП(С)БО, МСФЗ та 
іншим вимогам, а внутрішній аудит – на оцінці  та удосконаленні процесів корпоративного управління,  внутрішнього контролю та 
управління ризиками суб’єкта господарювання. Мета та обсяг виконуваних зовнішнім аудитором робіт законодавчо регламентується та 
визначається ним самостійно залежно від цілей аудиту та професійного судження, обсяг і напрям робіт внутрішнього аудиту значною 
мірою залежать від встановлених  цілей  власників та керівництва підприємства. Зовнішній аудит проводиться незалежними суб’єктами 
аудиторської діяльності і націлений як на зовнішніх, так і внутрішніх  користувачів інформації, в той час як внутрішній аудит здійснюється 
працівниками самого підприємства і призначений для задоволення інтересів власників, керівництва та менеджерів підприємства. 

Якщо власників підприємства та управлінців влаштовує інформація надана службою внутрішнього аудиту, то зовнішні 
користувачі (інвестори, кредитори, державні органи тощо) мають довіру до звітності підприємства, засвідченої висновком зовнішнього  
незалежного аудитора. 

Зовнішній аудитор може використовувати роботу підрозділу внутрішнього аудиту конструктивно та у спосіб, що доповнює його 
роботу. Знання та досвід працівників відділу внутрішнього аудиту можуть бути джерелом інформації для розуміння зовнішнім аудитором 
суб’єкта господарювання та його середовища й ідентифікації і оцінювання ризиків суттєвого викривлення, а також про значущі питання, 
що можуть впливати на роботу зовнішнього аудитора. Зовнішній аудитор планує використовувати роботу підрозділу внутрішнього аудиту 
як складову частину отриманих аудиторських доказів. Таке використання цієї роботи модифікує характер або час чи зменшує обсяг 
аудиторських процедур, які має виконати безпосередньо зовнішній аудитор. 
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Стрімке поширення Інтернету та глобальної мережі стали базисом для трансформації державного управління в напрямі його 

пристосування до вимог інформаційного суспільства. Ключову роль у налагодженні інформаційних комунікацій між різними гілками 
влади, громадянами та бізнесом, у забезпеченні стандартів якості надання адміністративних і соціальних послуг відіграє електронний уряд.  

Рівень готовності і можливості національних державних структур надавати послуги в інтерактивному режимі на основі 

використання  ІКТ досліджує Департамент з економічних і соціальних питань ООН (UNDESA) і що два роки оприлюднює рейтинги країн 
на основі інтегрального індексу розвитку електронного уряду (е-Government Development Index, EGDI).Індекс EGD Iагрегує13 базових 

показників, які з точки зору міжнародних експертів, втілюють здатність країни брати участь в інформаційному суспільстві. Ці показники 

об’єднані в три субіндекси: OSI – Інтерактивний сервісний індекс;  TII –  Індекс телекомунікаційної  інфраструктури;   HCI  – Індекс 
людського капіталу(табл.1).Оскільки базові показники різнойменні й різномасштабні, агрегування вимагає їх уніфікації, зведення до однієї 

основи методами стандартизації. Алгебраїчно кожний субіндекс розраховується усередненням стандартизованих  за процедурою Z-score 

значень показників. Вважаючи всі субіндекси  EGDI однаково важливими, згортку їх у підсумковий індекс здійснюють як рівнозважену 
середню арифметичну:  

EGDI = 1/3 (OSI  + TII  + HCI). 

Індекс EGDI набуває значень в інтервал 01, на його основі поділяють країни світу за рівнем розвитку е-урядування на чотири 
групи: максимально високий (EGDI≥ 0,75); високий  (0,50 ≥ EGDI<0,75); середній (0,25 ≥ EGDI<0,50) і низький (EGDI<0,25). 

Доповненням до  індексу EGDI слугує Індекс електронної участі (е-Рarticipation, EPI), який  акцентує увагу на наданні 

громадянам доступу до публічної інформації в режимі on-line, публічних консультацій і безпосереднього залучення громадян до процесу 
прийняття рішень за сферами: фінанси, соціальне забезпечення, навколишнє середовище, освіта, охорона здоров’я та праці. 

Результати досліджень свідчать про стійку глобальну тенденцію до підвищення рівня розвитку е-урядування. За даними звіту  «UN 

E-Government Survey 2018» середній світовий рівень EGDI для 193 країн становив  0,55 проти 0,47 у 2014р., у кожній п’ятій  країні 
EGDI>0,75.Прогрес у розвитку е-урядування зумовлений, передусім, зростанням  обсягів трансакційних online сервісів. Проте, незважаючи 

на зростання середнього світового рівня EGDI і значні інвестиції в проекти телекомунікаційної інфраструктури, регіональні диспропорції і 
цифрова нерівномірність у розвитку е-урядування зберігається, що певною мірою відображає диференціацію країн за доходами: високі 

значення EGDI мають країни переважно з високим доходом на душу населення. 

http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2258-19
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Таблиця 1 
Структура інтегрального індексу розвитку е-урядування 

Субіндекси Базові показники 

1. Інтерактивний сервісний 

індекс(OSI) 

 Доступна базова інформація, %;  

 Розширені інформаційні сервіси,%;  

 Транзакційні сервіси,%; 

 Сервіси зі зворотним зв’язком,%. 
 

2. Індекс телекомунікаційної  

інфраструктури ( TII)   

 Інтернет-користувачі  на 100 жителів;  

 Абоненти високошвидкісного інтернету  на 100 жителів; 

 Абоненти мобільного зв’язку на 100 жителів; 
 Кількість стаціонарних телефонних ліній на 100 жителів; 

 Абоненти бездротової широкосмугової мережі на 100 жителів. 
 

3. Індекс людського капіталу 

(HCI) 

 Рівень грамотності дорослого населення ,%; 

 Коефіцієнт валового зарахування  в навчальні заклади початкової, середньої 
професійної та вищої освіти,%; 

 Очікувана тривалість навчання, років; 

 Середня тривалість навчання населення віком старше 25 років. 
 

 

У 2018 р. світовим лідером у глобальному рейтингу була Данія (EGDI = 0,9150).Україна з рівнем EGDI = 0,6165 посіла  82-е місце, 

опустившись за два роки на 20 сходинок. При цьому, як свідчать дані табл.2, Україна зміцнила позиції в рейтингах телекомунікаційної 
інфраструктури (TII) та людського капіталу (HCI), але втратила в інтерактивному сервісному індексі(OSI).За індексом електронної участі 

Україна на 75-ій позиції (EPI= 0,6854). Отже, актуальним залишається забезпечення двосторонньої взаємодії між громадянами, 

представниками бізнесу і державою на базі інтерактивних сервісів. 
З регіональної точки зору в наданні адміністративнихе-послуг лідирує Європа (EGDI =0,7727). Дві третини країн 

Європи мають дуже високий рівень е-урядування. Україна, прагнучи долучитися до європейської культури урядування, не може 

ігнорувати магістральний напрям адміністративного реформування країн європейської спільноти і світового досвіду в цій сфері. 
Таблиця 2  

Позиції України у глобальному рейтингу е-урядування 

Об’єкт  
е-урядування 

EGDI OSI TII HCI Ранг 

Україна -2016 0,6076 0,5870 0,3968 0,839 62 

Україна -2018 0,6165 0,5694 0,4364 0,8436 82 

Європа  -2018 0,7240 0,6926 0,6438 0,8360 Х 

Світ       -2018 0,4922 0,4622 0,3711 0,6433 Х 

 
Розбудова системи е-урядування в Україні забезпечить якісно новий рівень управління державою та суспільством в цілому, 

зміцнить довіру до держави та її політики, вдосконалить взаємодію між органами державної влади та органами місцевого самоврядування, 

бізнесом, громадянами. Проте новий виток технологічних успіхів в інформатизації суспільства поряд із прогресивними можливостями, що 
відкриваються, народжує й нові загрози інформаційній безпеці, передусім, загрози технологічного характеру: несанкціонований доступ до 

ІТ-систем, кібератака і кіберзлочинність; порушення порядку доступу до інформації, яка захищається державою (державна таємниця, 

конфіденційна інформація, персональні дані, авторські права чи інтелектуальна власність).  
Між країнами існує значний розрив в контексті поінформованості, знань і здатності запобігати кіберзагрозам і кіберзлочинності. 

Одним з індикаторів надійності і стійкості систем електронного урядуваннядо 2018 р. був Глобальний індекс кібербезпеки (Global 

Cybersecurity Index, GCI), розроблений Міжнародним союзом електрозв'язку (ITU). Індекс GCI спирався на правові, технічні, управлінські 
інститути країн, їх освітні та дослідницькі можливості, наявність механізмів співпраці та систем обміну інформацією в мережах. За 

результатами дослідження  у 2017 р. перші позиції рейтингу очолили: Сінгапур, США і Малайзія. Україна з рівнем GCI = 0,501 посіла 59-е 

місце, що зумовлює необхідність паралельно з  розвитком е-урядування удосконалювати механізми захисту державних інформаційних 
ресурсів у кіберпросторі, враховуючи сучасні виклики і загрози інформаційній безпеці загалом.  

 

 
Заєць Світлана, 

канд. екон. наук, доцент, 
Київський національний університет імені Тараса Шевченка 

 

СТАТИСТИЧНИЙ ПОТЕНЦІАЛ УКРАЇНИ: МЕТОДИКА РОЗРАХУНКУ, ДИНАМІКА ЗМІНИ 

 

Ключові слова: прозорість, відкритість, статистичний потенціал, статистична методологія; джерела даних; періодичність, 

своєчасність, ЦСР 

 

Svitlana Zaiets, 

PhD, Associate Professor, 
Taras Shevchenko National University of Kyiv 

 

STATISTICAL POTENTIAL OF UKRAINE: CALCULATION METHOD, DYNAMICS OF CHANGE 

 

Key words: transparency, openness, statistical potential, statistical methodology; data sources; periodicity, timeliness, SDG. 

 
В умовах впровадження цифрової економіки, національна офіційна статистика сприяє забезпеченню прозорості та підзвітності в 

Україні – основним засадничим принципам демократії, і відіграє важливу роль в формулюванні і оцінці стратегічних рішень уряду. 

Водночас, для громадян та інших зацікавлених сторін статистика віддзеркалює рівень досягнення поставлених урядом завдань. Для 
виконання цієї ролі, всі категорії користувачів повинні мати доступ до комплексної, надійної, своєчасної та достовірної економічної, 

фінансової і соціальної інформації.  

За останні роки урядом України була здійснена низка необхідних заходів щодо реорганізації національної статистичної системи 
для забезпечення прозорості та відкритого доступу. Держстат України домігся значного прогресу в поліпшенні доступності офіційної 

статистики. 

Після під’єднання до глобального процесу досягнення Цілей сталого розвитку (ЦСР), затверджених 25 вересня 2015 року на 
Саміті ООН зі сталого розвитку, Україна почала працювати над інтеграцією показників ЦСР до своїх планів розвитку та вдосконаленням 

механізмів моніторингу та оцінювання. Крім того, розробляється власна система показників для спостереження за ходом досягнення ЦСР. 

Завдання ускладнюється тим, що постає необхідність у структуруванні діяльності постачальників даних, визначенні джерел даних, 
виявленні прогалин в наявних даних і організації необхідних заходів для нарощування статистичного потенціалу. 
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Наразі в міжнародній статистичній практиці для вимірювання та оцінки різних аспектів національних статистичних даних, 

включаючи продуктивність статистичних установ та якість їх результатів,використовується14 інструментів оцінювання, які узагальнено 
називають «статистичним потенціалом», серед них: оцінка Національної інформаційної системи охорони здоров'я від HMN та ВООЗ (HIS); 

індикатори африканського статистичного розвитку від UNECA (StatDI); поглиблена оцінка  країн від ФАО (IdCA); рамка оцінки якості 

даних для статистики національних рахунків від МВФ (DQAF для національних рахунків); інструмент самооцінювання статистики 
навколишнього середовища від UNSD (ESSAT); загальні національні рамки оцінки якості з UNSD (Generic NQAF); глобальна оцінка 

національної статистичної системи з Євростату, ЄЕК ООН та ЄАВТ; анкета з самооцінки щодо впровадження Європейського 

статистичного кодексу практики Європейської Комісії - ЄК / Євростат (Light SAQ); програма Панафриканської статистики: експертні 
оцінки NSIS / NSSS в африканських країнах з Євростату та AUSTAT (PAS); анкета для керівництва з самооцінкою від UNECA (SAGQ); 

snapshot (Євростат); індикатори статистичного потенціалу Світового банку (SCI); інструмент оцінки статистичного потенціалу Бюро 

перепису населення США (TASC); додаткові модулі, додані МБР до Інструменту для оцінки статистичної спроможності (TASC v. IDB). 
Найбільш методологічно обґрунтованим та пов’язаним з ЦСР серед зазначених показників є індикатор статистичного потенціалу 

(статистичної спроможності) Світового Банку, який розраховується для 140 країн, що розвиваються, і які запозичують кошти у 

Міжнародного банку реконструкції та розвитку (МБРР). Він базується на діагностичній системі з використанням інформації про метадані, 
загалом доступної для більшості країн, та моніторингу прогресу у зміцненні статистичної спроможності з часом. Рамка має три виміри: 

статистична методологія; джерела даних; періодичність і своєчасність та трансформується в діагностичну матрицю 16 кількісних та 18 

якісних показників. 
За кожним виміром кожна країна оцінюється за певними критеріями, використовуючи інформацію, доступну від Світового банку, 

МВФ, ООН, ЮНЕСКО та ВООЗ. Для окремої країни виводиться сумарний бал для кожного виміру та загальний бал, який поєднує всі три 

виміри за шкалою 0-100. Оцінка 100 свідчить, що країна відповідає всім критеріям. 
Перший вимір – статистична методологія, вимірює здатність країни дотримуватися міжнародно рекомендованих стандартів і 

методів. Другий вимір – джерела даних, відображає, чи здійснює країна діяльність зі збору даних відповідно до рекомендованої на 

міжнародному рівні періодичності та чи є дані з адміністративних систем доступними та надійними для цілей статистичної оцінки. Третій 
вимір – періодичність і своєчасність, оцінює доступність і періодичність ключових соціально-економічних показників, з яких дев'ять є ЦСР. 

Він характеризує ступінь, згідно якого дані становляться доступними для користувачів шляхом перетворення вихідних даних в своєчасні 

статистичні результати.  
Цей багатовимірний підхід ґрунтується на понятті, що виробництво і поширення надійної, актуальною і своєчасної статистики 

вимагає певного рівня потенціалу у всіх вимірах. Будь-який дисбаланс буде вказувати на слабкі сторони в певних аспектах статистичного 
процесу.  

Згідно з оцінками Світового Банку, національна статистична система України у 2018 р. за загальним показником статистичного 

потенціалу (77,8) займала в Європі та Центральній Азії не дуже високе місце, поступаючись зокрема Молдові (90,0), Албанії (88,9), Болгарії 
(86,7), Росії (82,2).  

Порівняно з групою країн Європи та Центральної Азії, та всіма країнами, що охоплені  оцінюванням статистичного потенціалу 

(МБРР), Україна впродовж 2004-2014 рр. мала набагато вищі оцінки, але починаючи з 2015 р. статистичний потенціал України понизився 
на 13,3 бали і зрівнявся з середнім показником країн Європи та Центральної Азії, що розвиваються (рис.1). 
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Рис 1.  инаміка статистичного потенціалу країн Європи та Центральної Азії у 2004-2018 рр. 

 

Джерело: дані Світового банку, http://datatopics.worldbank.org/statisticalcapacity/ 

 
Експертна оцінка базових мета даних необхідних для розрахунку 124 індикаторів ЦСР, визначених в 2017 р. для моніторингу 

досягнення встановлених завдань, показала, що в Україні наявне їх забезпечення в обсязі 71,5% від загальної кількості, не визначеними є 

метадані для 48 індикаторів, а інформацію за 22 індикаторами передбачено отримати шляхом запровадження та проведення нових 
досліджень. 

В умовах відсутності органів, відповідальних за організацію та проведення цих досліджень, а також через невизначеність щодо 

джерел фінансування цих досліджень, прогрес у збиранні даних за цими показниками наразі Держстатом України не видається можливим. 
Існує термінова потреба у визначенні сфер відповідальності, забезпеченні стабільних джерел фінансування для проведення нових 

досліджень на період до 2030 р. 

Приєднання України до процесу досягнення ЦСР обумовлює необхідність адаптації на національному рівні міжнародних 
інструментів, в тому числі і індикаторів статистичного потенціалу Світового банку, для здійснення моніторингу реалізації ЦСР, що 

забезпечить співставність даних на глобальному та регіональному рівнях та прогрес розвитку в країні.  
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На сьогодні практично відсутній контроль за веденням бухгалтерського обліку вітчизняними підприємствами з боку державних 

інституцій. Формальність до ведення бухгалтерського обліку та складання фінансової звітності викликана відсутністю відповідальності за 

достовірність та якість облікової інформації. Основна увага бухгалтерів вітчизняних підприємств прикута до правильності ведення 
податкового обліку, оскільки за допущені у ньому помилки передбачена адміністративна та кримінальна відповідальність.  

Одним із подальших напрямків регулювання системи бухгалтерського обліку і звітності в Україні буде гармонізація 

Національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку (НП(С)БО) та Міжнародних стандартів фінансової звітності (МСФЗ), оскільки 
існує певні неузгодженості та невідповідності, зокрема: 

− структура та зміст принципів формування фінансової звітності у НП(С)БО не збігається з МСФЗ; 

− деякі принципи бухгалтерського обліку у НП(С)БО, які є аналогами принципів МСФЗ (безперервність діяльності підприємства, 
превалювання сутності над формою, обачність) мають відмінності в трактуванні; 

− усі принципи у МСФЗ розкриваються докладніше і містять значну кількість прикладів ніж у НП(С)БО. 
Досягнення повної відповідності НП(С)БО та МСФЗ слід вважати складним завданням в силу наступних факторів: 

− МСФЗ орієнтуються на великі транснаціональні корпорації та компанії, які беруть активну участь у купівлі-продажу акцій на 

міжнародних фондових ринках; 
− МСФЗ слід розглядати як певний компроміс між різними системами бухгалтерського обліку різних країн світу; 

− при розробці МСФЗ береться до уваги певний рівень економічного та соціально-культурного розвитку, який повинен 

забезпечувати якість застосування та використання МСФЗ; 
− МСФЗ не дають відповіді на усі питання щодо особливостей бухгалтерського обліку подій, операцій, об’єктів діяльності 

компаній; 

− діюча система Державної служби статистики в Україні не передбачає застосування довільних форм фінансової звітності, а 
також широкого використання професійного судження бухгалтерів для трактування певних подій, операцій при відображення у фінансовій 

звітності. 

Прийняття та запровадження міжнародних стандартів фінансової звітності в окремо взятій країні відбувається в середовищі та 
під впливом певних економічних, політичних, правових і культурних чинників. На сьогодні існують три ключові проблеми в системі 

бухгалтерського обліку в Україні, які не дозволяють повноцінно перейти на використання МСФЗ при формуванні фінансової звітності: 

1) прив’язка положень Податкового кодексу України до даних бухгалтерського обліку та фінансової звітності незалежно від 
стандартів, що використовуються (українські власники та менеджмент не готові в умовах особливостей українського адміністрування 

податків до прозорої фінансової звітності, проблеми, які будуть очікувати бухгалтерів, котрі в бухгалтерському обліку підприємства 

почнуть класифікувати та відображати операції «по суті», а не «по формі» не варто недооцінювати); 

2) єдиний замовник і користувач фінансової звітності вітчизняних підприємств, складеної відповідно до МСФЗ – держава. Перш 

за все, це робилося з метою підвищення рівня прозорості та відкритості інформації про фінансовий стан підприємств для подальшого їх 

продажу та полегшення отримання кредитних ресурсів. Проте, слід констатувати, що на сьогодні в Україні фондовий ринок як такий 
відсутній і за прогнозами фахівців у ближчому майбутньому не запрацює. Також банки керуються власними міркуваннями при видачі 

кредитів і їх логічність у прийнятті рішень про надання кредитів суб’єктам господарювання важко зрозуміти; 

3) менталітет і професійний досвід вітчизняних бухгалтерів в більшості випадків не відповідає поставленому завданню. Слід 
визнати, що в Україні у більшості випадків бухгалтерський облік зводиться лише до правильності визначення та підрахунку податків та 

платежів. Економічну ефективність бізнесу на підставі інформації управлінського обліку здійснюють безпосередньо власники на невеликих 

підприємствах, або фахівці із закордонною освітою у сфері фінансів та досвідом роботи. 
Таким чином можна дійти висновку про те, що тенденціями розвитку системи бухгалтерського обліку та фінансової звітності в 

умовах європейської інтеграції України у найближчому майбутньому будуть наступні: 

– подальший процес застосування МСФЗ через законодавчу вимогу до обов’язковості формування фінансової звітності 
відповідно до МСФЗ із розширенням переліку суб’єктів господарювання; 

– збільшення мотивації до впровадження МСФЗ суб’єктами господарювання, діяльність яких експортно орієнтована на 

міжнародні ринки збуту продукції і в першу чергу на ринок Європейського Союзу; 
– подальша гармонізація НП(С)БО з МСФЗ та їх застосування для ведення бухгалтерського обліку і звітності суб’єктами 

господарювання, які орієнтовані на внутрішній ринок України; 

– удосконалення спрощеної системи бухгалтерського обліку і звітності для мікро та малих підприємств з урахуванням вимог 
МСФЗ для малого бізнесу; 

– підвищення рівня знань та практичних навиків застосування МСФЗ фахівцями у сфері бухгалтерського обліку через систему 

вищих навчальних закладів та професійних організацій. 
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В аналiзi рiвня розвитку та збалансованостi зовнiшньої торгiвлi використовують низку показникiв, розрахунки яких ґрунтуються 

на спiввiдношеннi обсягiв експортно-iмпортних операцiй з валовим внутрiшнiм продуктом, зокрема це: показник участi країни у зовнiшнiй 
торгiвлi, показник ефективностi зовнiшньої торгiвлi, експортна орiєнтацiя, коефiцiєнт покриття, коефiцiєнт iмпортної залежностi. 

Показники рiвня розвитку i збалансованостi зовнiшньої торгiвлi та експортного потенцiалу України можна простежити за даними 
табл. 1. Характер динаміки показників дає підстави зробити такі висновки. 

Показник участі країни у зовнішній торгівлі слугує характеристикою відкритості економіки. В періоди з 2011 року до 2013 року 
та з 2015 року до 2017 року участь України у зовнiшнiй торгiвлi щороку зростала i в останнiх роках становила 92,34% та 91,10% вiдповiдно. 

Показник ефективності зовнішньої торгiвлi з 2010 р. до 2014 р. мав спадний характер та від'ємні значення. Ситуація значно 
покращилася у 2015 році, ефективність зовнішньої торгiвлi має додатне значення 0,74%, але це можна скоріш характеризувати як 
випадковість, оскільки вже наступного року навіть при позитивних змінах участі країни у зовнiшнiй торгiвлi знову повертається до 
вiд’ємних значень i в 2017 роцi складає мiнус 5,92%.  

Експортний потенціал країни - це обсяг товарів і послуг, що можуть бути вироблені у країні та реалізовані з максимальною 
вигодою для цієї країни. Експортний потенцiал зростав до 2014 року, але у 2016 роцi в порiвняннi з 2014 роком зменшився на 655,88 $/на 
душу населення. Надалi даний показник знову зрiс у 2017 р. порівняно з 2016 р. на 19,25%. 

Експортна орiєнтацiя в середньому за сiм рокiв зросла на 1,89 п.п. Експортна орієнтація залежить від здатності країни 
конкурувати на світовому ринку та від потреби країни в імпорті, оскільки доходи від експорту мають покривати витрати на імпорт. Мірою 

збалансованості зовнішньої торгівлі є коефіцієнт покриття За період 2010 – 2014 рр. цей показник був менший за одиницю, що свідчить 
про пасивне сальдо торговельного балансу, у 2015 р. коефiцiєнт покриття став більшим за одиницю, а потім знову бачимо дефiцит 
торгового балансу на рiвнi 12,8%. 

Коефiцiєнт iмпортної залежностi за весь перiод перевищував 15%, що свiдчить про небезпеку iмпортної залежностi. Душовий 
обсяг загального зовнiшньоторговельного обороту збiльшувався з 2010 р. по 2012 роки, але з 2013 р. почав зменшуватися. Зменшення у 
2015 роцi порiвняно з 2013 р. становило 1519,41 $/на душу населення України, або на 46,3%. 

Таблиця 1. 
Показники розвитку i збалансованості зовнiшньої  торгiвлi та експортного потенцiалу України за 2010-2017 рр. 

Показник 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 
Участь країни у зовнiшнiй торгiвлi 87,67 72,61 82,40 92,34 87,34 75,33 81,17 91,10 
Ефективнiсть 
зовнiшньої торгiвлi 

-10,67 -4,89 -6,86 -8,69 -0,39 0,74 -3,13 -5,92 

Експортний потенцiал 1443,3 861,08 1117,5 1493,3 1509,4 888,36 853,56 1017,9 
Експортна орiєнтацiя 38,50 33,86 37,8 41,83 40,38 45,92 39,47 40,39 
Коефiцiєнт покриття 0,78 0,87 0,85 0,83 0,99 1,02 0,93 0,87 
Iмпортна залежнiсть 49,17 38,75 44,6 50,52 48,19 41,35 40,78 45,18 
Коефiцiєнт внутрiшньої 
мiжнародної спецiалiзацiї 

-0,122 -0,067 -0,083 -0,094 -0,103 0,008 -0,038 -0,068 

Середньодушовий обсяг загального 
зовнiшньоторговельного обороту 

3286,7 1846,6 2437,9 3282,7 2386,1 1763,3 1774,9 2185,2 

 
Джерело: складено автором за даними: Зовнішня торгівля товарами України за 2010- 2017 рр. [Електронний ресурс] / Державна 

служба статистики України. – Електронні дані. – Режим доступу: http://ukrstat.gov.ua/ 
 
Отримані результати засвідчують, що характер розвитку та збалансованостi зовнiшньої торгiвлi України товарами погіршується, 

особливо у 2012 -2013 рр. Значення показникiв свiдчать про досить велику вiдкритiсть економiки України, а вiдтак  – про   залежнiсть її вiд 
кон'юнктури свiтових ринкiв i вразливiсть до зовнiшнiх ризикiв. 

 
 

Камінський Андрій, 

д-р екон. наук, професор, 

Київський національний університет  імені Тараса Шевченка 

 

ІНВЕСТИЦІЙНІ МОЖЛИВОСТІ КРИПТОВАЛЮТ:  

СТАТИСТИЧНИЙ АНАЛІЗ СПІВВІДНОШЕННЯ  «РИЗИК –ДОХОДНІСТЬ» 

 

Ключові слова: вимірювання ризику, криптовалюта, капітал під ризиком, систематичний і несистематичний ризик. 

 

Andrii Kaminskyi, 

Doctor of Science (Economics), Professor, 

Taras Shevchenko National University of Kyiv 
 

INVESTMENT OPPORTUNITIES OF CRYPTOCURRENCIES:  

STATISTICAL ANALYSIS OF «RISK-RETURN» CORRESPONDENCE 

 

Key words: risk measurement, cryptocurrency, conditional value-at-risk, systematic and non-systematic risk. 

 
Cryptocurrencies have shown a dynamic development in 2017-2018 years. According to the Internet resource [1], by mid-February 2019, 

there were already 2,522 cryptocurrencies. Their total capitalization in this period exceeded 120 billion US dollars. Cryptocurrencies perform various 

functions [2], one of which is investment. They provide new investment opportunities that are considered as alternatives to traditional assets. 
Consideration of cryptocurrency as an investment tool raises the natural question of the risk-return ratio, which is explored in this paper. 

We chose such cryptocurrencies for research, which in mid-February 2019 had a capitalization of more than 1billion US dollars and 

existed at least the entire 2018 year. The sample included 11 cryptocurrencies (presented in the table below). These cryptocurrencies cover 86% of 
capitalization cryptocurrency market. 
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Cryptocurrency Designation Start day of trading Capitalization at 14.02.2019 
Part of total market 

capitalization 

Bitcoin BTC 18.07.2010 $63,643B 52,8% 

Ethereum ETH 10.03.2016 $12,81B 10,6% 

Ripple XRP 22.01.2015 $12,578B 10,4% 

Litecoin LTC 24.08.2016 $2,53B 2,1% 

EOS EOS 02.07.2017 $2,49B 2,1% 

Bitcoin Cash BCH 03.08.2017 $2,17B 1,8% 

Tether USDT 14.04.2017 $2,03B 1,7% 

TRON TRX 14.11.2017 $1,57B 1,3% 

Stellar XLM 22.02.2017 $1,46B 1,2% 

Binance Coin BNB 14.07.2017 $1,24B 1,0% 

Cardano ADA 31.12.2017 $1,06B 0,9% 

Source: [1] 
 

Investment risk can be measured by various ways [3]. In this paper we consider three conceptual approaches for risk measurement: 

 Risk measurement grounding on reflecting the variability of return and income. 
 Risk measurement is focused on losses in negative situation. 

 Risk measurement associates with sensitivity of return to some factors.  

Measurement is focused on response level. Results of risk measurement by first and second approaches are presented at the Figures 1 and 2.  
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Fig.1. Risk-Return Correspondence: STD-Mean 

Source: author`s calculation 
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Source: author`s calculation. 



 

Міжнародний форум EFBM 2019 «Економіка. Фінанси. Бізнес. Управління. Глобальні економічні виклики та можливості у цифрову епоху» 

 

53 

 

Sensitivity approach we have realized by using beta-analysis with cryptocurrencies index CRIX [4]. The results are presented in the table 
below.  

 

Cryptocurrency Beta-coefficient Cryptocurrency Beta-coefficient 

BTC 0,062 USDT -0,020 

ETH 0,040 TRX 0,127 

XRP 0,086 XLM 0,063 

LTC -0,010 BNB 0,936 

EOS 1,007 ADA 0,143 

BCH 0,144   

 
The application of different approaches for the risk measurement of basic cryptocurrencies makes it possible to form some conclusions. 

First conclusion indicates relatively high level of risk at the frameworks of volatility and Conditional Value-at-Risk. Second conclusion consists in 

fact that “typical” relationship between risk and return cannot be identified. Third conclusion concerns disproportional correspondence between 
systematic and non-systematic risk. Non-systematic risk is dominated. So, cryptocurrencies can be characterized as non-standard risk-return 

correspondence and considered in some sense as investments with atypical characteristics. 
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В останні роки спостерігається зростання частоти виникнення множинних первинних злоякісних новоутворень, коли дві або 

більше непов’язані первинні злоякісні пухлини, що походять з різних органів, з’являються в організмі одночасно або одна за одною. Так, в 
Україні інтервал між першим і другим діагнозом раку репродуктивної системи скоротився майже у шість разів з 11 до 2 років, а імовірність 

прожити наступні 3 роки після 8,5 років з моменту встановлення першого діагнозу зменшилася з 0,959 до 0,562.  

Моделювання характеру дожиття онкохворих жінок потребувало попереднього оцінювання їх виживаності з урахуванням 
наявності у пацієнток синхронних и і метахронних процесів перебігу раку. За даними проведеного вибіркового дослідження, результати 

якого представлені у [10], імовірність прожити ще 125 місяців у пацієнтів на синхронні процеси становила 0,73, тоді як у пацієнтів, хворих 

на метахронний рак, вона склала 0,92 (р<0,01). Тобто перебіг захворювання у пацієнтів на синхронний рак є більш агресивним та 
прогностично несприятливим. До того ж доведено, що принципово відрізняються фактори формування виживаності пацієнток у віці до і 

після 30 років на момент аварії на ЧАЕС.  

Отже, постало питання щодо можливості моделювання виживаності жінок, хворих на рак грудної залози, на основі пошуку 
найбільш суттєвих чинників, які невипадково впливають на імовірність дожиття жінок з множинними злоякісними новоутвореннями з 

метою подальшого використання цих моделей для прогнозування виживаності на певному ознаковому просторі. 

Задля реалізації мети будо побудовано низку моделей виживаності – загальні й окремо для синхронних та метахронних процесів. 
Глобальна гіпотеза про відсутність істотних невипадкових чинників, що визначають виживаність жінок з множинними онкологічними 

процесами, була перевірена на істотність. У результаті цього доведено, що розроблена модель регресії Кокса для загальної вибірки (195 

жінок) має сенс і може бути використана для прогнозування виживаності жінок, хворих на рак грудної залози, за наявністю у них 
синхронних або метахронних процесів. За результатами моделювання виявлено найбільш істотні фактори, які невипадково впливають на 

виживаність. Такими факторами є: вид множинного процесу (наявність синхронних або метахронних процесів); наявність рецидивів 

та / або метастазів; вид та комбінація лікування; стадія захворювання.  
Синхронний рак характеризується більшою агресивністю і практично у 13 разів знижує виживаність порівняно з метахронним 

раком. Незважаючи на те, що хіміотерапія значно підвищує виживаність пацієнтів, вона одночасно провокує (супроводжує) появу 

рецидивів та метастазів, які в 16 разів частіше виникають за її наявності. Це дає підстави висунути гіпотезу про опосередкований вплив 
хіміотерапії на виживаність, який необхідно розглядати в контексті можливості її негативного впливу на появу рецидивів та метастазів, які, 

своєю чергою знижують виживаність у 10 разів. Встановлення цього факту, на нашу думку, ставить питання про необхідність додаткового 
поглибленого аналізу. Доведено істотну розбіжність у виживаності жінок з першою і третьою стадіями раку: шанси вижити за першої стадії 

https://www.investing.com/
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практично в 12 разів вищі і це є логічним. Водночас різниця у виживаності жінок з другою і третьою стадіями незначна і складає тільки 1,6 

рази. 
Сучасна методика проведення операції порівняно зі стандартною в 2,6 рази зменшує ризик виникнення рецидивів і метастазів, а 

органозберігаючі операції при множинних онкологічних процесах – у три рази. Це дає підстави стверджувати, що вони позитивно 

впливають на імовірність дожиття і знижують ризик смертності.  
Щодо часткових моделей, побудованих окремо для жінок, у яких спостерігається синхронний процес, і жінок з метахронним 

процесом, то для оцінювання можливих розбіжностей за факторами впливу на виживаність і покращення прогнозних властивостей моделей 

необхідно збільшення обсягу вибірки. А це, своєю чергою, потребує проведення додаткового дослідження, в ході якого будуть зібрані 
необхідні додаткові дані.  

Цікавим є також питання максимізації статистичних критеріїв – 2 LOG L, AIC, SBC, що показують адекватність підбору моделі, та 

коригування вищезгаданих методів підбору моделі, але це вже інше завдання, яке може бути темою окремого дослідження.  
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Масові відкриті онлайн курси викликають широкий інтерес студентів і викладачів. Вільний доступ до новітніх методів навчання 
не лише знижує вартість отримання актуальних знань, але й дає можливість змінювати існуючі моделі вищої освіти. Дана тема є важливою 

для розуміння місця класичних університетів у сучасних освітніх системах. Метою дослідження було визначити, чи дійсно рейтинги 

університетів за спеціалізацією відповідають реальній якості створених ними онлайн-курсів і цінності даних знань для слухачів. 
Для аналізу було обрано дані щодо онлайн-курсів, проведених Массачусетським технологічним інститутом та Гарвардським 

університетом у період з 5 вересня 2012 року по 3 серпня 2016 року. Ісаак Чжуан та Ендрю Хо, професори зазначених університетів, 

опублікували ці дані як додаток до своєї роботи «Harvard X і MITx: чотири роки відкритих онлайн-курсів». У січні 2017 року дані було 
завантажено для публічного доступу на платформі Kaggle [1; 2].  

Обраний набір даних містить інформацію щодо 290 онлайн-курсів та відповідних характеристик: назва курсу та його предметна 

область, чисельність слухачів курсу (загальна та тих, що виконали понад 50% завдань), кількість виданих сертифікатів щодо завершення 
курсу, чисельність жінок та чоловіків серед студентів, частка слухачів курсу із освітою не нижче ступеня бакалавра. 

Далі представлено результати однофакторного дисперсійного аналізу (one-way ANOVA). Було перевірено значущість 

відмінностей у середніх частках студентів, які отримали сертифікати щодо успішного завершення курсів, залежно від навчальних закладів, 
які проводили курси. Таким чином, результативною ознакою обрано відсоток студентів, що опанували навчальну програму обраного курсу, 

виконали всі необхідні вимоги, склали тести та завершили курс, отримавши сертифікат (змінна «%Certified»). Факторною ознакою у даному 
аналізі буде назва навчального закладу, який проводив курс (категоріальна змінна «Institution»). 

https://doi.org/10.1177%2F0272989X15574500
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Виконано перевірку дотримання основних передумов застосування дисперсійного аналізу: нормальності розподілу та 

гомогенності групових дисперсій. Виконання передумови щодо однорідності дисперсій забезпечується операцією логарифмування. 
Залежну змінну трансформовано: Ln(«%Certified»+1). 

Було отримано таблицю дисперсійного аналізу для логарифмованих значень залежної змінної «% Certified» (частка студентів, що 

отримали сертифікат) та незалежної змінної «Institution» (назва навчального закладу). Отже, для фактору «Institution» p-value<0,001. Це 
означає, що відмінності у середніх логарифмованих частках студентів, що отримали сертифікат, залежно від університету, який проводив 

курси, є значущими. Окрім того, значення частинної  показує, що варіація середньої логарифмованої частки студентів, які отримали 

сертифікат, на 11% обумовлена типом начального закладу, який проводить курси.  
За допомогою t-критерію для незалежних вибірок, що мінімізує відмінності  у групових дисперсіях, було визначено, що середня 

частка студентів, які отримали сертифікат Массачусетського університету, в середньому на 5,7 п.п. менше відповідної частки для 

Гарвардського університету (p-value<0,001). 
Далі проведено двофакторний дисперсійний аналіз (two-wayANOVA).Припущення для здійснення багатофакторного аналізу є 

аналогічними до випадку з одним фактором. До розгляду було додано факторну змінну «Course Subject», що означає напрям курсу (Course 

1: Computer Science; Course 2: Government, Health, and SocialScience; Course 3: Humanities, History, Design, Religion, and Education). 
Таким чином, до аналізу включено дослідження головних ефектів факторних ознак «Назва університету» (змінна «Institution») та 

«Напрям курсу» (змінна «Course Subject»), розглянуто також ефект парної взаємодії між факторами. Досліджуваний план: «Ln(%Certified)» 

= Intercept + «Institution» + «CourseSubject» + «Institution Х Course Subject». Даний план є прикладом повнофакторної моделі дисперсійного 
аналізу (fullfactorial ANOVA). 

Метою аналізу є визначення значущості відмінностей у середніх частках студентів, які отримали сертифікат про завершення 

курсів, у залежності від навчального закладу, який проводить курси, а також від тематики (напряму) курсів. Досліджується й те, чи ефект, 
обумовлений дією факторної ознаки «Назва університету» (змінна «Institution») на частку студентів, які отримали сертифікат, відрізняється 

для різних рівнів факторної ознаки «Напрям курсу» (змінна «Course Subject»). 

Із огляду на отримані результати можна зробити висновок, що напрям (тематика) курсів значно впливає на відмінності у середніх 
частках студентів, які отримали сертифікат про завершення курсів (p-value<0,001 відповідно). 

Однак, за рахунок включення в план дисперсійного аналізу ефекту парної взаємодії, для факторної змінної «Institution» p-

value=0,721, ефект фактора після контролю всіх інших ефектів виявився незначущим.  
Водночас взаємодія факторів «Institution × CourseSubject» має дуже високу значущість, оскільки p-value=0,002. Це значно менше 

закладеного рівня значущості 0,05, тому можна стверджувати, що курси університетів за конкретними напрямами значно відрізняються за 
часткою студентів, які отримали сертифікати про завершення.  

Для проведення парних порівнянь задано 2 лінійних контрасти. 

1) величина та значущість відмінностей у середніх логарифмованих частках студентів, які отримали сертифікат за курсами із 
комп’ютерних наук. 

2)величина та значущість відмінностей у середніх логарифмованих частках студентів, які отримали сертифікат за курсами із 

гуманітарних наук. 
Таблиця 1 

Оцінка величина та значущості лінійних контрастів 

 
Величина різниці Стандартна похибка t p-value 

Контраст 1 -1,2115 0,3968 -3,0534 0,0025 

Контраст 2 0,5021 0,2140 2,3458 0,0197 

 

Джерело: розраховано автором за даними [1]. 
 

У даному випадку величина контрасту не інтерпретується, з огляду на проведення операції логарифмування відносно значень 

результативної змінної, однак важливим є знак контрасту (мінус чи плюс).  

Отже, можна зробити висновок, що частка студентів, які закінчили курс із комп’ютерних наук та отримали сертифікат, для 

Массачусетського технологічного інституту є більшою, ніж для Гарвардського університету; щодо гуманітарних наук – ситуація 

протилежна. Відмінності значущі в обох випадках. 
Кількісні висновки проведеного дисперсійного аналізу узгоджуються із якісними висновками, отриманими у ході дослідження 

інформації щодо позицій університетів у світових рейтингах [3]. 

Попри одні з найвищих позицій практично за кожною групою дисциплін, дані університети дещо відрізняються спеціалізацією. 
Так, Массачусетський технологічний інститут займає лідерські позиції в інженерії та технологіях, комп’ютерних науках, Гарвардський 

університет – у соціальних та гуманітарних науках. При цьому не можна сказати, що позиція у загальному рейтингу суттєво відрізняється, 

дані університети займають найвищі позиції. 
Це узгоджується із отриманими результатами дисперсійного аналізу, що показали незначущість факторної ознаки «Назва 

університету», натомість значущі відмінності у частках студентів, які успішно пройшли курси та отримали сертифікат про завершення, 

обумовлені ефектом взаємодії назви університету та напряму (тематики) курсів. 
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З кожним роком соціально-економічні та демографічні процеси ускладнюються, а спостереження за ними потребує постійного 

удосконалення існуючого і розроблення нового специфічного інструментарію статистичного аналізу, що також вимагає наявності 
спеціалістів здатних до роботи в такій специфічній практично-орієнтованій сфері, як сфера охорони здоров’я та клінічних досліджень. 

Для підготовки спеціалістів даного напряму нами пропонується нова магістерська програма «Економіка охорони здоров’я і 
статистика».  

Економіка охорони здоров'я зараз перетворилася на комплексну науку, яка спирається на суміжні дисципліни, включаючи 
епідеміологію, статистику, психологію, соціологію, дослідження операцій та математику [1-4]. Таким чином,  економіка охорони здоров'я – 
це комплекс економічних та статистичних дисциплін, які виступають базою прийняття рішень людьми – постачальниками медичних 
послуг та урядом щодо системи охорони здоров'я. Вона також включає сукупність аналітичних методів, що застосовуються в аналізі 
ринку медичних послуг.  

«Економіка охорони здоров‘я та статистика» – сучасна магістерська програма, головним завданням якої є підготовка фахівців зі 
статистики, здатних розв’язувати складні задачі і проблеми, приймати відповідні аналітичні рішення у сфері клінічних досліджень та 
управлінські рішення в сфері охорони здоров’я суспільства, що передбачає проведення досліджень та здійснення інновацій в умовах 
невизначеності. Оволодіння статистичними методами дає можливість студентам набути сучасних навичок аналітичної роботи у сфері 
клінічних досліджень та охорони здоров’я.  

Реалізація цілей магістерської програми передбачає:   
• Здійснення наскрізної підготовки від аудиторії до практичного застосування набутих знань та навичок через інтеграцію 

практики з академічним навчанням. 
• Розвиток наукового потенціалу країн з глобальною перспективою. 
• Розширення дослідницької мережі та можливостей проведення наукових досліджень. 
• Постійного оновлення знань та навичок. 
• Сприяння розвитку місцевої кадрової системи, орієнтованої на глобальні перспективи. 
• Поширення найкращих практик в сфері клінічних досліджень і досліджень в системі охорони здоров'я. 
• Розширення можливостей майбутнього працевлаштування студентів. 
Завдання магістерської програми орієнтовані на: 
• надання студентам необхідної інформації про міжнародний досвід проведення клінічних досліджень, 
• формування критичного розуміння процесу ціноутворення в галузі охорони здоров'я, а також механізму відшкодування витрат на 

медичні послуги, який існує у світі; 
• формування уявлення про існуючи концепції формування системи охорони здоров'я, а також методи, необхідні для аналізу 

політики у сфері охорони здоров'я; 
• розуміння політики в області охорони здоров’я, особливостей існуючих систем охорони здоров’я та їх фінансування, а також 

можливої нерівності у доступі до медичних послуг; 
• полегшення саморозвитку професійно організованих та інтерактивних людей, практикуючи навички вибору, асиміляції та 

спілкування. 
До основних програмних результатів навчання  можна віднести вміння: 
• розробляти та планувати клінічні випробування в контексті впровадження медичних технологій; 
• демонструвати навички обробки даних та подання результатів дослідження, висновків та рекомендацій; 
• керувати комп'ютеризованими епідеміологічними даними та проводити відповідний статистичний аналіз, а також інтерпретувати 

результати; 
• застосовувати економічні методи та моделі для порівняльного аналізу різних систем охорони здоров'я, а також ефективності 

політики у сфері охорони здоров'я; 
• диференціювати різноманітні системи охорони здоров'я та медичного страхування; 
• диференціювати підходи до ціноутворення на медичні послуги в різних країнах; 
• демонструвати знання та розуміння епідеміологічних методів та їх застосування у сферах, пов'язаних зі здоров'ям; 
Переваги освітньої програми орієнтовані на набуття навичок та вмінь прикладного статистичного аналізу, що є невід’ємною 

вимогою високої кваліфікації аналітика у сфері клінічних досліджень та охорони здоров’я. Це забезпечується: 
1. Інтеграцією практики з академічним навчанням.  
2. Можливістю зробити свій внесок у розвиток власного потенціалу. 
3. Розширенням можливостей проведення наукових досліджень. 
4. Можливістю захистити магістерську роботу на реальному проекті. 
5. Наданням реальної можливості успішного працевлаштування. 
Таким чином, реалізація даної програми надасть можливість готувати висококваліфікованих фахівців – аналітиків у сфері клінічних 

досліджень та охорони здоров’я. Спеціалісти, які мають високий попит на ринку праці у приватному секторі клінічних досліджень 
національного та міжнародного рівня, у національних, регіональних та місцевих громадських організаціях та установах, на посадах 
пов’язаних з плануванням, збиранням, опрацюванням та аналізом клінічних даних та даних, що характеризують здоров’я населення, а 
також оцінюванням якості управлінських рішень в сфері охорони здоров’я. Все це, у свою чергу, сприятиме забезпеченню 
конкурентноздатності фахівців, а також підвищенню престижу спеціальності.   
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В умовах реформування обліку й аудиту доходів і видатків бюджетних установ вагоме місце займає розробка нових та 
впровадження існуючих стандартів та методик для суб’єктів державного сектору. Так, в Україні для удосконалення бухгалтерського обліку 
бюджетних установ передбачено виконання ряду міжнародних та національних нормативно-правових актів: 

- Угоди про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським співтовариством з атомної 
енергії і їхніми державами-членами, з іншої сторони та відповідного Плану заходів; 

- Стратегії реформування системи управління державними фінансами на 2017-2020 роки; 
- Стратегії модернізації системи бухгалтерського обліку та фінансової звітності в державному секторі на період до 2025 року. 
Питання подальшого розвитку системи управління державними фінансами є одним з ключових у контексті двостороннього 

діалогу між Україною і Європейським Союзом та іншими міжнародними партнерами. Так, стаття 387 Угоди про асоціацію передбачає 
співробітництво стосовно впровадження на національному рівні відповідних міжнародних стандартів та поступового наближення до права 
ЄС у сфері обліку та аудиту. Згідно із Звітом про виконання Угоди про асоціацію, підготовленим Європейською службою зовнішньої дії та 
Європейською комісією, сформовано оцінку прогресу, якого Україна досягла в рамках Угоди про асоціацію 2018 р., та, серед іншого, як 
результат вказано продовження роботи із впровадження Стратегії управління державними фінансами та відповідного Плану дій [1]. 

Так, Стратегiя реформування системи управлiння державними фiнансами на 2017-2020 роки (далі – Стратегія) мiстить короткий 
огляд економiчної ситуації, характеристику системи управлiння державними фінансами та містить наступні компоненти: 

1. Дотримання загальної бюджетно-податкової дисципліни. 
2. Пiдвищення ефективностi розподiлу ресурсів. 
3. Забезпечення ефективного виконання бюджету. 
4. Пiдвищення рiвня прозоростi та пiдзвiтностi. 
У контексті реформування обліку та контролю за напрямом забезпечення ефективного виконання бюджету серед складових 

частин системи управління державними фінансами передбачено такі, як:  
- бухгалтерський облік у державному секторі; 
- державний внутрішній фінансовий контроль; 
- державний фінансовий контроль; 
- незалежний зовнішній фінансовий контроль; 
- підвищення рівня прозорості в управлінні державними фінансами; 
- застосування ІТ в управлінні державними фінансами тощо [2]. 
Водночас пунктом 3 «Бухгалтерський облік в державному секторі» частини IV «Забезпечення ефективного виконання бюджету» 

Стратегією визначаються недоліки напрямку, здійснюється постановка проблеми, встановлюється мета та наводяться конкретні завдання 
для її досягнення. Саме тому для досягнення такої мети як підвищення якості, повноти та достовірності даних, на основі яких приймаються 
управлінські рішення у сфері державних фінансів, визначено необхідним актуалізувати стратегію реформування бухгалтерського обліку у 
державному секторі, підготувати базу для подальшого впровадження НП(С)БОДС та забезпечити повне висвітлення інформації про 
використання державних коштів у фінансовій звітності. 

З метою визначення конкретних крокiв, необхiдних для реалiзацiї завдань Стратегiї, їх виконавцiв, строкiв та iндикаторiв 
виконання, затверджено План заходiв з реалiзацiї Стратегiї реформування системи управлiння державними фiнансами України на 2017-
2020 рр. (далi – План заходiв).  

Відповідно до Плану заходiв та визначених завдань за 2018 рiк досягнено наступних результатів: 
– затверджено наказ Міністерства фінансів України від 15.11.2017 № 943 «Про затвердження Національного положення 

(стандарту) бухгалтерського обліку в державному секторі 136 «Біологічні активи», який набрав чинності з 01 січня 2018 року; 
– Міністерством фінансів України отримано від Міжнародної федерації бухгалтерів проект Угоди про дозвіл перекладати та 

публікувати матеріали, захищені авторським правом; 
– Міністерством фінансів України спільно з Державною казначейською службою України (ДКСУ) у 2018 р. проведено ряд 

заходів з метою навчання фахівців суб’єктів державного сектору щодо практичного застосування повного пакету НП(С)БОДС та складання 
фінансової звітності. Світовим банком в рамках Програми ЄС «Зміцнення управління державними ресурсами» (EURoPAF) розроблено 
пропозиції по стратегії з підвищення професійної кваліфікації; 

– з 1 січня 2018 р. набрало чинності НП(С)БОДС 102 «Консолідована фінансова звітність», затверджене наказом Міністерством 
фінансів України 24.12.2010 № 1629, при здійсненні операцій з виконання державного та місцевих бюджетів органами ДКСУ. Відповідно 
до пункту 1 розділу ІІІ Стандарту загальна консолідована фінансова звітність суб’єктів державного сектору складається ДКСУ з метою 
отримання інформації про загальний майновий стан та результати діяльності суб'єктів держсектору та бюджетів; 

– ДКСУ впроваджено автоматизовану систему подання електронної звітності клієнтами Казначейства АС «Є-Звітність»[3]. 
Серед очікуваного з напряму бухгалтерського обліку у державному секторі є схвалення оновленої Стратегії модернізації системи 

реформування бухгалтерського обліку у державному секторі. Це завдання виконано із прийняттям розпорядження Кабінету Міністрів 
України від 20 червня 2018 р. № 437-р «Про схвалення Стратегії модернізації системи бухгалтерського обліку та фінансової звітності в 
державному секторі на період до 2025 року». 

Разом з тим, згідно із Стратегією показником, за яким вимірюється досягнення результату реформування системи 
бухгалтерського обліку та фінансової звітності в державному секторі, є отримання оцінки «А» за показником PI-29.3 «Стандарти звітності» 
Звіту про ефективність управління державними фінансами (PEFA).  

Отже, за інформацією, наведеною у Звіті з ефективності управління державними фінансами в Україні за 2015 р., отримано оцінку 
«С» з обґрунтуванням, що «великого занепокоєння щодо якості інформації немає. Проте видатки розглядаються лише на стадії платежів. 
Розкриття інформації про політику обліку/стандарти у щорічному звіті є обмеженим» [4]. 

Таким чином, отриманий результат підтверджує наявність резервів та необхідність продовження реформування системи 
бухгалтерського обліку та звітності у державному секторі. 
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В Україні відповідно до змін до закону «Про бухгалтерський облік і фінансову звітність» від 2017 року і прийняття нового закону 

«Про забезпечення прозорості у видобувних галузях» від 2018 року, № 2545, вводиться нова звітність. Зокрема, за підсумками 2018 року 
компанії видобувних галузей мають подати звіт про платежі на користь держави. Звітувачами виступають усі суб’єкти видобувних галузей. 

Посилює актуальність дослідження недостатність повноцінної нормативної бази та відсутність методичного забезпечення процесу 

облікового формування показників нової звітності. Відзначаємо також малодослідженість проблеми у наукових публікаціях України, які 
вимірюються одиницями. Серед дослідників варто виділити статті під авторством Л. Ловінської (2014 р), О. Малишкіна (2017, 2018 рр), Я. 

Олійник (2017 р).  

З одного боку, поява нової звітності породжує нові проблеми. У першу чергу, певну надлишковість інформації у каналах 
фінансової і податкової звітності великих компаній. У результаті частина інформації фінансової звітності дублює дані податкових звітів 

(декларацій) компаній, що породило проблему надлишку звітної інформації.  
До цього слід додати значне податкове навантаження такого типу компаній. Наприклад, за нашими розрахунками, у ПАТ 

«Укргазвидобування» частка податків (без непрямих податків) у величині чистого доходу за 2015-2017 рр. склала 52,4 %. Тому на перед 

виходить проблема оптимізації порціонування і взаємозв’язку. Адже на сьогодні спостерігається лавиноподібне збільшення зовнішньої 
звітності великих компаній, за рахунок, у тому числі,  звітності з  управління та платежів на користь держави.  

З іншого боку, новий звіт слугує прикладом, коли у рамках фінансової звітності подається інформація податкових і статистичних 

звітів компанії, що створює ефект синергії. Важливим є також інтернаціональний аспект дослідження, адже звітування про податкові і не 
податкові платежі на користь урядів у складі фінансової звітності компаній є поширеним у світі і зокрема, в ЄС. Така звітність передбачена 

Директивою 2013/34/ЄС і застосовується в країнах-членах з 2017 року. Україна, відповідно до Угоди про асоціацію з ЄС від 2014 року, 

виконала свою частину «домашнього завдання» з імплементації законодавства до вимог Директив ЄС. 
Дослідження доводять, що інформаційними джерелами статей звіту про платежі на користь держави доцільно розглядати як 

податкові звіти компанії у формі декларацій, так й інформацію бухгалтерських рахунків. Форми декларацій можуть бути надійним 

джерелом для тих платежів, які віднесені до групи  «Податкові платежі». Дані бухгалтерських рахунків доцільно використовувати для 
формування інших платежів.   

У поточному бухгалтерському обліку податкові платежі можливо зосередити на субрахунку 641 «Розрахунки за податками», а 

неподаткові платежі – на субрахунку 642 «Розрахунки за обов’язковими платежами» рахунку 64. Нараховані суми певного платежу мають 
бути відображені за кредитовим обігом відповідних аналітичних рахунків. Сплачені суми податків і платежів відображатимуться за дебетом 

відповідних аналітичних рахунків. Відповідно до таких даних формується показники звіту щодо нарахованих податків (зборів) та сплачених 

сум. 
Доцільним вважаємо варіант організації бухгалтерського обліку, коли дані субрахунків 641 і 642  бухгалтерія синтезує на 

окремому субрахунку 645/Платежі на користь держави, що пропонується. Такий прийом дозволяє зібрати на єдиній інформаційній 

платформі усі складові звіту на користь держави, що сприяє поліпшенню якості звітних даних, з одного боку, і полегшує процедуру 
наступного контролю з боку контрольного органу за повнотою і достовірністю звіту. Декларацію, як джерело звіту доцільно 

використовувати по податку на прибуток, екологічному податку і рентній платі. Зокрема,  за даними декларації № 467 необхідно 

використовувати рядок 06 «Податок на прибуток (позитивне значення)» (дебет 98, кредит 641), за даними декларації № 719 – рядок 4 
«Податкове зобов’язання з рентної плати за звітний період» (дебет 92, кредит 641),  декларації № 715 – рядок 4 «Податкове зобов’язання з 

екологічного податку» (дебет 92, кредит 641).  

Таким чином, за рахунок нової звітності розширюються межі фінансової звітності, а з іншого боку, інформація про податки 
компанії і цілої галузі стає відкритою. 

Прагматична цінність  результатів дослідження щодо звітності у новому форматі полягає у: а) визначенні інформаційних джерел 

нового звіту про платежі на користь держави (корисно для бухгалтерій компаній); б) побудові оптимального формату звіту компанії 
(корисно для бухгалтерій компаній, користувачів і аналітиків); в) оптимізації показників звітування компаній у контексті ініціативи 

прозорості (корисно для широкого кола громадськості). 
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Реформування системи бухгалтерського обліку та фінансової звітності в державному секторі відбувається уже більше десяти 
років. Метою реформи є удосконалення системи бухгалтерського обліку та фінансової звітності в державному секторі з урахуванням вимог 

міжнародних стандартів бухгалтерського обліку для державного сектору (IPSAS) [1, с. 139]. Зроблені ключові кроки щодо реалізації 
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вагомих стратегічних напрямів модернізації національної системи бухгалтерського обліку та фінансової звітності в державному секторі у 

відповідності до:  
- Стратегії модернізації системи бухгалтерського обліку в державному секторі на 2007-2015 роки, постанова Кабінету Міністрів 

від 16.01.2007 р. № 34 [2]; 

- Стратегії застосування міжнародних стандартів фінансової звітності в Україні, розпорядження Кабінету Міністрів України від 
24.10.2007 р. № 911–р [3]; 

- Стратегії модернізації системи управління державними фінансами, розпорядження Кабінету Міністрів України від 17.10.2007 р. 

№ 888–р. [4]; 
- Стратегії розвитку системи управління державними фінансами, схваленої розпорядженням Кабінету Міністрів України від 1 

серпня 2013 р. № 774 [5]. 

Наказом Міністерства фінансів України від 28.11.2016 року № 1038 було затверджено План заходів щодо модернізації системи 
бухгалтерського обліку в державному секторі на 2016 –2018 роки (рис. 1). 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

Рис. 1. Етапи модернізації системи бухгалтерського обліку в державному секторі на 2016 –2018 роки  
 

Джерело: [1, с. 141, 6] 

 
План заходів частково виконано, зокрема: 

 Затверджено та введено в дію 20 національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку в державному секторі, які 

відповідають міжнародним стандартам; 
 Запроваджено та використання єдиного плану рахунків бухгалтерського обліку, завдяки якому забезпечується єдиний підхід 

щодо відображення господарських операцій суб’єктами державного сектору; 

 Затверджено форми фінансової звітності в державному секторі, а також Порядок їх заповнення; 
 Запроваджено інформаційно – аналітичну систему «Є – Казна», яка дозволяє контролювати витрати  та оперативно приймати 

фінансову звітність;  

 Затверджено типове положення про бухгалтерську службу бюджетної установи. 
Але разом з тим, система бухгалтерського обліку та фінансової звітності в державному секторі потребує модернізації тому, що 

запроваджені національні положення (стандарти) потребують уточнення з урахуванням змін до міжнародних стандартів, а також 

необхідним є розроблення нових національних положень (стандартів), що вимагає здійснення перекладу на українську мову міжнародних 

стандартів та змін до них.  

 Кабінетом Міністрів України було схвалено Стратегію модернізації системи бухгалтерського обліку та фінансової 

звітності в державному секторі на період до 2025 року, розпорядження від 20 червня 2018 р. № 437-р, якою передбачаються наступні дії [7]: 
 визначення структури та порядку формування консолідованої фінансової звітності суб’єктів державного сектору; 

 створення уніфікованого програмного продукту з ведення бухгалтерського обліку та складення фінансової звітності суб’єктами 

державного сектора; 
 підвищення кваліфікації бухгалтерських кадрів (навички і розуміння, які створюють професійну компетентність); 

 подальше удосконалення формування організаційної структури бухгалтерських служб; 

 забезпечити перехід Казначейської служби України на використання Плану рахунків бухгалтерського обліку  в державному 
секторі. 

Імплементація Стратегії модернізації бухгалтерського обліку та фінансової звітності в державному секторі до 2025 року 

сприятиме удосконаленню: підвищення рівня відкритості, достовірності та прозорості фінансової звітності суб’єктів державного сектору; 
забезпечення порівнянності показників фінансової звітності державного сектору України та інших країн; порядку складення та виконання 

бюджету на основі програмно-цільового методу в бюджетному процесі; управління державними фінансами. 
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В епоху глобалізації та стрімкого розвитку інформаційних технологій інтелектуальний капітал (ІК) стає однією з найголовніших 

конкурентних переваг підприємства, що зумовлює не лише необхідність управління ним, а й інформування про нього усіх зацікавлених 
осіб. Передумовою ефективної організації управління ІК виступає якісне та оперативне інформаційне забезпечення та адекватні методи 
вимірювання, здатні врахувати специфічні нюанси його природи. Незважаючи на те, що фінансова звітність виступає надійним джерелом 
достовірної інформації про фінансовий стан та результати діяльності суб’єкта господарювання, вона містить лише відомості про ті складові 
ІК, які відповідають критеріям визнання активів відповідно до міжнародних стандартів фінансової звітності. Так, у Звіті про фінансовий 
стан на кінець періоду наводяться дані про інтелектуальну власність підприємства, величина якої залежить від специфіки діяльності 
суб’єкта господарювання. Тоді як більшість істотних компонентів ІК, таких як бренди, внутрішньогенерований гудвіл, інвестиції у 
людський капітал тощо, не знаходять свого відображення у фінансовій звітності через: 1) розбіжності в тлумаченні сутності та структури ІК 
в економіці та обліку; 2) невідповідність вимогам визнання активами згідно з МСФЗ. 

Важливість надання інформації про ІК спричинена низкою загроз, що супроводжують бурхливий розвиток фінансового ринку. 
Наприклад, оскільки основним джерелом інформації для міноритарних акціонерів виступає виключно публічна фінансова звітність 
компанії, то вони не можуть отримати достатньої інформації про свою власність, щоб мати можливість ефективно розпоряджатися нею. 
Крім того, неналежне розкриття інформації про елементи ІК підвищує загрозу недружнього поглинання шляхом викупу великої кількості 
акцій компанії внаслідок передачі інсайдерської інформації про ІК конкурентам або іншим інвесторам.  

Через відсутність єдиного підходу до розкриття складових ІК та порядку їх оцінювання розвиток інформаційного забезпечення 
процесів прийняття управлінських рішень щодо ІК компанії для потреб внутрішніх та зовнішніх користувачів відбувається в напрямах 
розробки: 1) спеціальної управлінської звітності, найвідомішим прикладом якої є Звіт про інтелектуальний капітал, запропонований 
Датським агентством з торгівлі, проект MERITUM тощо; 2) інтегрованої звітності або звітності сталого розвитку (стандарти GRI 4; 
AA1000; ISO 26000; стандарт, розроблений The International Integrated Reporting Council тощо) [1; 2]. 

Різні види нефінансової звітності містять відомості, сформовані шляхом комбінування різних одиниць виміру, що дає можливість 
відображати сильні та слабкі сторони компанії, потенційні ризики та перспективи не лише фінансово-економічних, а й соціальних та 
екологічних аспектів її діяльності. Таким чином, зазначені види звітності позбавлені тих обмежень, які накладаються на традиційну 
фінансову звітність, а рівень їх інформативності про окремі складові ІК є досить високим. Це розширює коло їх потенційних користувачів 
та сприяє зниженню транзакційних витрат на пошук інвесторів та кредиторів в процесі нарощення фінансової бази для розширення 
діяльності компанії. 

Відповідно до вимог Директиви ЄС №2013/34/ЄС [3] в Україні було затверджено Методичні рекомендації до складання Звіту про 
управління [4], згідно з яким великі підприємства зобов’язані, а середні мають право подавати разом із річною фінансовою звітністю 
документ, що містить фінансові та нефінансові дані, які характеризують поточний стан та перспективи діяльності, а також розкриває 
основні ризики та невизначеності діяльності таких підприємств. Виходячи зі змісту цих рекомендацій Звіт про управління має висвітлювати 
наступні напрями: організаційна структура та опис діяльності підприємства; результати діяльності; ліквідність та зобов’язання; екологічні 
аспекти; соціальні аспекти та кадрова політика; ризики; дослідження та інновації; фінансові інвестиції; перспективи розвитку; 
корпоративне управління [4]. Водночас в Методичних рекомендаціях зазначається, що вказані напрями та показники діяльності 
підприємства не є вичерпними, і підприємство може наводити у Звіті іншу релевантну інформацію, яку вважає за доцільне розкрити.  

Таким чином, у цьому Звіті наводитиметься інформація про окремі елементи ІК. Зокрема, напрям «Соціальні аспекти та кадрова 
політика» де-факто охоплює складові людського капіталу, тоді як напрями, пов’язані з організаційною структурою, корпоративним 
управлінням, дослідженнями та розробками, екологічними аспектами є складовими структурного капіталу. Проте, на жаль, це далеко не 
вичерпний перелік складових ІК, щоб можна було сказати, що проблему інформаційного забезпечення управління ІК вирішено. Крім того, 
вищезазначені Методичні рекомендації є скороченою версією інших стандартів, які розроблені для складання інтегрованої звітності та 
звітності сталого розвитку. Таким чином, запровадження цих рекомендацій суттєво не підвищить поінформованість стейкхолдерів щодо 
складових елементів ІК, оскільки Звіт про управління матиме ту саму низку недоліків, що й іноземні аналоги, які подаються закордонними 
компаніями. 

Незважаючи на те, що з моменту розробки та запровадження звітів про ІК минуло вже понад 20 років, їх основною вадою 
залишається непорівнюваність інформації, яку вони містять. Також, посилаючись на комерційну таємницю та небажання зашкодити 
власним інтересам, компанії, які складають таку звітність, уникають розкриття важливих та суттєвих даних. Усе це практично 
унеможливлює використання звітності про ІК в процесі аналізу потенціалу та перспектив компанії та істотно знижує застосування 
відомостей про ІК під час прийняття управлінських рішень зацікавленими сторонами. 

Стандартизація формування та розкриття показників і обов’язковість аудиту позбавляють фінансову звітність зазначених 
недоліків, а обмеженість переліку складових ІК, які в ній наводяться, може компенсуватися Коментарями з управління (IFRS Practice 
Statement Management Commentary). Використання цих Коментарів в якості джерела інформації про ІК компанії має додаткові переваги, 
оскільки вони мають містити дані про наявні ресурси компанії, а також транзакції, які їх змінюють. Окрім результатів діяльності, вони 
містять інформацію щодо розвитку компанії, для ілюстрування якого використовуються не лише кількісні, але й якісні характеристики. Це 
дає підстави сподіватись, що в тандемі з методами описового обліку (narrative accounting) традиційна методологія ведення бухгалтерського 
обліку та складання фінансової звітності має резерви надання більш широкого спектру достовірних даних для управління ІК, шляхом 
формування відомостей про ті складові ІК, які не можуть визнаватися ані у складі витрат, ані активів компанії. 
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Implementing of models of production costs management accounting in response to responsibility centers into Ukrainian oil and fat 
enterprises is the aim of their full optimization in terms of current competitive market.   Setting production costs as an object of every single 
responsibility center will enable to update the whole range of accounting operations on costs paperwork, used raw and other materials assessment, 
cost recovery from labour costs with benefits-related deduction, depreciation recovery due to season production variability, services distribution of 
auxiliary and service departments and general production costs.  

Nowadays there is little scientific information dealing with contemporary problems of production costs management accounting in oil 
industry of Ukraine, which occur in the view of responsibility centers of the main production and auxiliary services departments, concerning the 
procedure of labour costs with benefits-related deduction, depreciation, services distribution of auxiliary and service departments and general 
production costs. 

In order to provide the costs formation of every single responsibility center process due to above-mentioned points it is necessary to solve 
the range of such important problems as: 1. Improvement of documentation of operations on release to production of physical resources. 2. Selection 
of their assessment method. 3. Improving of the audit inclusion into costs labour costs with benefits-related deduction 4. Inclusion of depreciation 
recovery due to season production variability.5. Selection of the service recovery of auxiliary and service departments method. 6. Selection of the 
total production costs sharing method. 

Our research showed at vast majority of Ukrainian oil and enterprises the documentation process of operations on prepared raw materials 
and other materials do not fully provide the operational control with current demands. The above-mentioned can occur due to the existence of the 
resource limit cards and cost recovery process can be conducted only at the end of the month. In this regard it makes it useless to collect the document 
during the whole month in provision of production costs management accounting under the conditions of their budgeting.  

Moreover, it can also occur because the standard accounting method with its advance copy of a document on variation of the costs 
standards has not been applied at vast majority of oil and fat enterprises.  

Besides, there is a great number of cases of violation of paperwork procedures of basic and summary documents. In most cases these 
documents have no agreed signatures and have no size and data of a fixed limit. In this regard the usage of such documents gives no possibility to 
conduct the analyses and determine the violation of actual costs from set standards. In order to eradicate the above-mentioned effects it is necessary to 
tighten control not only over the regular documentation of basic documents but also to implement the  standard accounting method with its advance 
copy of a document system on variation of the costs standards into the work of Ukrainian oil and fat enterprises. In its turn it will facilitate the 
procedure of making operative management decisions.  

The selection of the method of physical resources estimating is one of the most effective factors of costs management. Under competitive 
conditions prices on physical resources are rather changeable and formed by the competition. This stands to be a problem for price determination of 
prepared resources in their release to production.  

The inventory valuation method needs to take into account both pricing conditions and economical peculiarities of an enterprise. The 
selection of the Method of inventory valuation has a great effect on the production prime cost and financial results of activity of the enterprises. The 
higher explicability of costs standards of the production reserves per unit is, the more reasonable estimate of the actual variances is. In this regard, the 
costs must be set for a long period of time and permanently reconsidered. This process can happen even every ten days, in case if the prepared 
agricultural raw materials are taken from different suppliers.  

It, of course, immensely complicates the process of effective management at the enterprise. But modern computer programmes can be 
rather helpful in this.  Therefore, standard cost method is the most effective accounting method of today, including used physical recourses 
accounting.  

Being a part of indirect total production costs, the costs on maintenance of equipment play a very important role at oil and fat enterprises 
and are primary costs. The other costs are referred to the control over the productive processes. The primary costs include material costs used for 
current repairing and depreciation of equipment and factory transport, wages with benefits-related deduction, costs of different kinds of energy etc.  

Depreciation which rate depends on the method of its calculating plays also a very important role as a part of costs on maintenance of 
equipment. One of the methods is a tax depreciation method. But it should be mentioned that this method is an outrageous one at oil and fat 
enterprises because this method doesn’t take into account the seasonability factor.   

With a view to seasonability of production total production costs can be combined in two groups: production indirect costs (first group) 
(the time of their origin coincides with the production output) and production indirect costs (second group) (the time of their origin does not coincide 
with the production output). The last contain in-service inspection and current repair of the equipment etc. The common feature of these two groups of 
costs is that they both combine integrated cost items. Their planning and auditing must be conducted by the place of origin; the division between 
production types is indirect. At the same time each group consists of different costs due to economic substance.  

So, we tend to believe that the total production cost sharing at oil and fat enterprises need to be conducted in the following order: 
1. To define the main activity types (operations) which need resources. 
2. To define the indirect total production costs value which are and are not simultaneous with the production manufacture. 
3. To integrate the parts of the total production costs (which are not simultaneous with production manufacture time) into total production 

costs (which are simultaneous with the production manufacture).  
4. Calculation if the ratio of the total production costs sharing. 
5. To refer the total production costs to the prime costs of certain types of production.  

Our research shows that if the enterprise updates the whole range of accounting operations on costs paperwork, used raw and other 
materials assessment, cost recovery from labour costs with benefits-related deduction, depreciation recovery due to season production variability, 
services distribution of auxiliary and service departments and general production costs, the production costs accounting with responsibility centers in 
conditions of budgeting will have a profound effect on costs management. Thus, the system of mentioned-above costs accounting at oil and fat 
enterprises provides appropriate prime cost defining through the simplified procedure of the methods of their sharing. It is also caused by the absence 
of the budgeting system with the help of responsibility centers.  
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Використання досвіду європейських країн на сучасному етапі розвитку України є важливим аспектом удосконалення правового 
регулювання державної служби та формування ефективної системи оплати праці державних службовців. 

В економічно розвинених країнах розміри посадових окладів, а також усіх передбачених надбавок до заробітної плати державних 
службовців в основному встановлюються законодавством та є прозорими для суспільства. Рівень оплати залежить від посади, стажу та 
рангу службовця.  

У сучасній міжнародній практиці структура грошової винагороди за працю на благо держави містить три основних компоненти:  
1. Базова оплата, що залежить від рівня відповідальності та особливостей роботи на конкретній посаді. 
2. Надбавки за кваліфікацію, навички, досвід тощо. 
3. Елементи винагороди, які залежать від результатів виконаної роботи – премії, бонуси [3]. 
На сьогодні в бюджетному секторі існують великі диспропорції в індивідуальних розмірах оплати праці в межах сектору 

державного управління України, які залежать більшою мірою не від результатів діяльності працівників, а від загального фонду оплати праці 
відомства (зокрема, наявності «економії фонду оплати праці»). Це є загалом демотивуючим фактором для працівників і порушує загальний 
принцип справедливості оплати праці, на якому базуються системи оплати праці у європейських країнах (табл. 1). 

Таблиця 1 
Системи оплати праці державних службовців в європейських країнах 

Країна Система оплати праці Законодавчі акти 

Німеччина 

- основний оклад; 
- місцева доплата;  
- посадові надбавки;  
- інші додаткові виплати. 

Основний Закон Німеччини від 23.05.1949  
(є одночасно Конституцією ФРН) 

Швеція 
- індивідуальна система встановлення заробітної 
плати 

Закон «Про гарантії найманих працівників» 
Закон «Про участь найманих працівників в управлінні 
виробництвом» 
Закон «Про право на звільнення від роботи для навчання» 

Молдова 

Фіксована частина: 
- посадовий оклад; 
- надбавка за рівень посади, спеціальне звання або 
дипломатичний ранг. 
Змінна частина: 
- надбавка за колективні досягнення відомства; 
- річна премія.  
Крім цього, посадовець має право на одноразові 
премії і доплати за додаткову роботу. 

Закон № 270 «Про єдину систему 
оплати праці в бюджетній сфері» від 23.11.2018 р. 

Італія 
- заробітна плата згідно тарифного розряду; 
- додаткові виплати. 

Закон «Про державну службу» № 93 від 29.03.1983 р. 

Франція 
- основної заробітна плата; 
- додаткова винагорода; 
- соціальні пільги. 

Загальні статті публічної служби, що включають чотири 
закони, які є його розділами: 
- Закон «Про права та обов’язки чиновників» від 13.07.1983 р.; 
- Закон «Про державну публічну службу» від 11.01.1984 р.; 
- Закон «Про місцеву публічну службу» від 26.01.1984 р.; 
- Закон «Про державну медичну службу» від 06.01.1986 р.. 

Джерело: розроблено автором за даними [4] 
 
Міжнародний досвід перегляду принципів оплати праці в державному секторі передбачав встановлення уніфікованої сітки 

посадових окладів на ринковому рівні, визначення чітких механізмів перегляду рівнів оплати праці на періодичній основі (централізованого 
чи договірного за участі профспілок), зменшення кількості або монетизацію негрошових винагород та пільг, особливо якщо вони складають 
велику частку від загального рівня винагороди за роботу. Це дозволить зменшити видатки із збереженням обсягу державних послуг, які 
надаються громадянам. 

Механізм державного регулювання оплати праці в країнах ЄС базується на співвідношенні таких складових, як: 
1) мінімальна заробітна плата, граничні розміри її зростання в період інфляції, податкова політика (державне регулювання); 
2) загальний порядок індексації доходів, форми і системи оплати праці тощо (колективно-договірне регулювання на галузевому рівні); 
3) розміри тарифних ставок і окладів, доплат і надбавок (колективні договори); 
4) середня заробітна плата (ринок робочої сили). 

В Україні заробітна плата державного службовця складається з посадового окладу, надбавок до нього та премій. Державний 
службовець має право також на інші гарантії та компенсації у сфері оплати праці, передбачені законодавством [1]. 

Базові виплати, які отримував працівник складають лише 30%, інше – це премії та бонуси, які залежать від суб’єктивної думки 
керівника. В той же час, у більшості країні премії державних службовців складають не більше 10-15%. В цьому напрямку робота почалась 
після схвалення Урядом Типового порядку проведення оцінювання результатів службової діяльності державних службовців [2]. 

Нині в Україні триває реформа у сфері державної служби, ключові позиції якої визначені Законом України «Про державну 
службу», прийнятим 10 грудня 2015 року [1]. Ключовим досягненням закону є упорядкування питання оплати праці та суттєве зменшення 
суб’єктивного складника в структурі оплати праці державних службовців.  
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The dynamism of the economic processes, the need to respond to the global challenges, have contributed to the increasing importance of 

small and medium-sized enterprises (hereinafter SMEs) in the development of socio-economic systems. The European Commission considers SMEs 
to be the key factor for ensuring economic growth, innovations, job creation and social integration within the EU. To the benefits of SMEs belong the 

following: promoting the processes of demonopolization of the economy and the development of competition; creation of new jobs; increase of the 

population incomes; mobility; the ability to respond promptly to the changes in market conditions, etc. 
At the same time, SMEs are vulnerable to negative external and internal factors of uncertainty, threats and risks. The environment of the 

functioning of small business and its activities are related to a number of problems such as: competition, access to finance, significant tax burdens, 
complexity of administration, corruption, substantial costs for compliance with tax and other regulations, etc. 

The role and importance of small, medium and microbusiness in the economy of the country are usually viewed through the prism of their 

contribution to the employment, the generation of value added and the share in exports. 
It should be noted that 80% of the employed population is involved in small and medium business in Ukraine with the substantial part of 

the employed being concentrated in the medium and large businesses. Today, small enterprises in Ukraine (including microbusiness) attract 

approximately 34% of the population employed in Ukraine and provide 16.7% of the value added generated within the country [1]. At the same time, 
the structural analysis of the sources of the value added generation and jobs creation in Ukraine shows that in 2016 only 5.4% of value added was 

generated within the micro-business segment, while in the EU Member States this indicator totaled 20.9%. In the euro area, small business entities in 

non-financial sector provide 38.7% of gross domestic product, employing 49.8% of workers, and accounting for 98.8% of all enterprises in the EU 
[2]. 

These findings indicate a significant unrealized potential of small business in Ukraine, and the existing structure of the value added 

generation in our country and in the EU is significantly different. In Ukraine, the generation of the value added is dominated by a large and medium-
sized enterprises, while in the EU, the lion's share is formed by medium, small and micro enterprises. The share of the value added generated by small 

and microenterprises in Ukraine is significantly (by times) lower than in the EU. In addition, a great number of small businesses within the structure 

of enterprises of the country, unfortunately, is not transformed into the appropriate volumes of the value added and the official employment in the 
sector, as in the case in the EU member- countries. 

The practice of the countries with the different levels of economic development proves the existence of a wide variety of state support for 

small businesses, including taxation. A number of EU member-countries have simplified taxation for the SME sector, and some of them have 
introduced a presumptive taxation that does not depend on the results of economic activity. In the countries with developed economies, tax incentives 

for SME development are only complementary to the non-tax instruments aimed at creating an appropriate institutional environment for small and 

micro businesses. At the same time, for the countries with underdeveloped economic, social and state institutions, to which Ukraine belongs, non-tax 
instruments of state support of SMEs are poorly applied because of the tight budgetary constraints and the absence of the institutional capacities of the 

state bodies. 

At the same time, the tax instrument of state support introduced in our country in the form of the simplified system of taxation and 
accounting, implemented through the introduction of a single tax, is simple and administratively not burdensome for the parties involved in tax 

relations. The single tax remains attractive for microbusiness, primarily due to the ease of use, the low corruption-related component and the 

simplicity of the accounting operations for the respective entities. The simplified system of taxation, accounting and reporting is the most effective 
instrument of the appropriate support for today and has played a significant positive role in the development of SMEs in Ukraine and does not lose its 

relevance. After all, the application of the general system of taxation, which will primarily require to maintain accounting records for the payment of 

income tax, will be much costly for entrepreneurs for maintaining such accounting records and for the legal support in the relationship with the fiscal 
authorities. 

However, the simplification of procedures is usually accompanied by the risks of reducing the possibilities for the effective control over 

the movement of goods and services of the taxpayers, which pose the risks of tax evasion in the sphere of SMEs as well as the usage of tax 
optimization schemes involving entities with the simplified system of taxation. The problem arises in combination of several significant factors, the 

synergy of which pose the risks of fiscal and competition character. These factors include the prevalence in the use of cash as payment method and the 

opportunism of payers, accompanied by the insufficient control. 
The existence of these risks is predetermined by the fact that the SMEs in Ukraine have been still exclusively regarded from the fiscal 

point of view, which leads to a permanent reduction of the existing preferences, the attempts to maximize the fiscalization and control over the 

activities of SMEs, and in general to eliminate the special tax regime for that segment an economy that is viewed by leading economies as a "source 
of growth and employment." 

Such an approach forms the opportunistic attitudes in the micro and small business environment and increases the costs of SMEs in order 

to comply with tax regulations and other regulatory requirements. And the absence of other effective non-tax instruments of state support for SMEs, 
limits the growth of the sector. 

The potential of small and micro enterprises for our country is obvious, but its realization requires a well-balanced approach to state 

support. Moreover, the analysis of statistic data and the experience of the EU member-countries shows that the support is needed for just two 
categories of entities-small and micro businesses. The gradual transformation of the simplified tax regime should take into account the institutional 

capacities of the public sector to apply other approaches for the state support, as well as the need to stimulate the development of the small business 

sector. 
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Оцінювання майбутньої або очікуваної чисельності населення виконується не лише з пізнавальною метою, а і за для вирішення 

конкретних практичних задач. Адже економічна і соціально-демографічна стратегія будь-якої держави визначається з огляду на її людський 
ресурс. У свою чергу, від перспективної чисельності та статево-вікового складу населення залежить інтенсивність демовідтворювальних 
процесів у майбутньому. 

Перспективні розрахунки населення у світовій практиці здійснюються кількома методами: 
- моделюванням чисельності населення за припущення незмінної тенденції,  що спостерігалася упродовж тривалого попереднього 

періоду (періоду передісторії), з урахуванням статистичної похибки для прийнятного рівня точності; 
- моделюванням окремих складових зміни чисельності населення, а саме: природного і міграційного приросту (убутку) та зміни 

статево-вікового складу населення, також з огляду на тенденцію їхньої зміни та з урахуванням статистичної похибки для прийнятного рівня 
точності; 

- імітаційного моделювання окремих складових: природного руху (кількості народжених і померлих), міграційного руху (кількості 
вибулих і прибулих) за різноваріантними сценаріями (оптимістичний, песимістичний, середній, цільовий тощо) за різних припущень і, 
частіше, без розрахунку гарантованої статистичної похибки; 

- методом когорт, а саме, пересуванням на рік уперед чисельності населення кожної вікової групи, скорегованої на імовірність 
його дожиття до наступного віку. 

 Усі згадані методи дають прогнозні оцінки на короткостроковий період (5-10 років) або на середньостроковий, що дорівнює середній 
довжині одного покоління (25-30 років). 

Перспективні розрахунки на період 50-100 років (частіше виконуються як імітаційне моделювання) не є демографічними  чи 
статистичним прогнозами, а розглядаються лише як демографічні припущення, що не гарантуються відповідними статистичними 
критеріями. Довгострокові розрахунки здійснюються департаментом народонаселення ООН для населення земної кулі, окремих частин 
світу, континентів чи країн, що істотно впливають на світовий приріст населення. При цьому результати припущень періодично 
уточнюються і переглядаються. 

Стосовно чисельності населення України та її регіонів, реалістичність прогнозних оцінок залежить від: 
- повноти та об’єктивності статистичної інформації не лише про щорічну кількість  народжених, померлих, прибулих і вибулих, а і 

про статево-вікову структуру населення кожного регіону за типом поселення (сільське/міське), від якої залежить інтенсивність щойно 
згаданих демографічних процесів; 

- точності оцінки чисельності населення в розрізі віку і статі у базовому  (стартовому) для прогнозу році; 
- довгострокового характеру зміни складових природного і міграційного руху (стабільний, мінливий, стаціонарний); 
- наявності адміністративно-територіальних змін упродовж періоду передісторії. 
На теперішній час відсутня об’єктивна статистична інформація  про чисельність і статево-віковий склад населення України, яку 

отримують лише під час перепису. Відомо, що останній перепис населення проводився у 2001 році, і за цей час відбулися кардинальні 
зміни не лише у чисельності та складі населення України, а також у: 

- динаміці кількості народжених (тенденція прискореного зростання  до 2012 р. змінилася на поступове зниження), кількості 
померлих (стале зростання до 2007 р. змінилося поступовим зменшенням),  а також  інтенсивності згаданих процесів; 

- динаміці міграційного приросту (від’ємний приріст  до 2004р. змінився на додатній). Хоча реальні розміри щорічного 
міграційного убутку внаслідок трудової та освітньої еміграції, а також через військові дії неможливо визначити  лише на підставі не повних 
даних поточного обліку; 

- адміністративно-територіальному розподілі населення за віком і статтю через анексію та окупацію частини території України, а 
також  регіональну міграційну рухливість вимушених переселенців із зони бойових дій.  

Беручи до уваги відсутність надійної інформаційної бази про чисельність сучасного українського населення, у тому числі за статтю та 
віком, обсяги міграційного руху і його реальну територіальну приналежність, а  також відсутність довготривалих трендів складових 
природного руху неможливо отримати науково обґрунтовані довгострокові прогнозні оцінки. 

В роботі подано результати двох варіантних  прогнозів чисельності населення України (без урахування населення на території АР 
Крим, м. Севастополя, не контрольованої частини Донецької та Луганської областей): 

- короткострокового – до 2020 року (року запланованого чергового Всеукраїнського перепису населення), тобто на 2 роки уперед 
від поточного 2018 року; 

- середньострокового – до 2031 року, тобто на період що дорівнює середній  довжині одного покоління (30 років), починаючи від 
року останнього Всеукраїнського перепису населення (2001р.)   

Перший варіант (сценарій) передбачає стабільну швидкість зміни (абсолютну та відносну) природного руху населення України. 
Другий сценарій – прискорену швидкість зміни (абсолютну та відносну) природного руху населення України. 

В обох сценаріях закладено умову незначного додатного середньорічного міграційного приросту, притаманного періоду 2005-2013 рр.. 
 

Таблиця 1 
Очікувана чисельність наявного населення України станом на 1.01. 2020 та 2031 року за двома сценаріями прогнозу, тис. осіб 

Сценарій  
прогнозу 

2020 р.  
за умови швидкості зміни 

2031 р. 
за умови швидкості зміни 

абсолютної відносної абсолютної відносної 
Перший 41 875 41 753 39 062 38 433 
Другий 41 772 41 718 38 392 38 226 

 
Джерело: авторські розрахунки за даними сайту Держстату України 
 
З огляду на сучасний прискорений природний убуток українського населення, що спостерігається починаючи з 2013 року, то 

найімовірнішим може бути другий сценарій за відносної швидкості зміни чисельності населення. В такому разі можна очікувати, що на 
початок 2020 року, чисельність наявного населення України становитиме 41 718 тис. осіб, а на початок 2031 року скоротиться до  38 226 
тис. осіб.  

Якщо цей результат скоригувати на різницю між наявним і постійним населенням України (щороку у середньому 169 тис. осіб), то 
отримаємо очікувану у 2031 році чисельність постійного населення (38057 тис. осіб), що  доволі близька до прогнозної оцінки постійного 
населення, здійсненої фахівцями Інституту демографії та соціальних досліджень НАН України імені М.В. Птухи за середнім варіантом 
прогнозу на 2031 рік (38065 тис. осіб). 
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Вітчизняний ринок фінансових послуг (РФП) пропонує достатньо широкий спектр фінансових інструментів, однак у процесі 
їх застосування часто виникають певні проблеми.  

На сьогоднішній день в науковій літературі України відсутнє єдине розуміння сутності фінансового інструменту. До того ж 

формальне впровадження у вітчизняне законодавство такого суто економічного терміна без наділення ознаками інструменту 
ідентифікації негативно позначається на використанні фінансового інструменту в професійній діяльності суб’єктів РФП. 

У зв'язку з цим виникає питання про доцільність наближення обліку фінансових інструментів в Україні до вимог міжнародних 
стандартів. Важливим напрямком подальшого розвитку вітчизняного обліку фінансових інструментів є вивчення міжнародного досвіду 

та в першу чергу підходів до даного обліку, викладених в міжнародному стандарті СНР 2008. 

Порівняно з попереднім стандартом СНР 1993 в  СНР 2008 додано пояснення щодо угодри про продаж цінних паперів з 
подальшим викупом (угода репо). Така угода є угодою, в якій цінні папери продаються за певною ціною з зобов'язанням викупити ті ж 

або аналогічні активи за фіксованою ціною на певну дату в майбутньому. СНР 2008 розглядає угоди репо як позики, які забезпечені 

цінними паперами і визнає можливість перепродажу цінних паперів, які беруть участь в угодах репо. У разі перепродажу таких цінних 
паперів у кредитора повинна бути показана негативна величина активу, щоб уникнути подвійного обліку. Для цього в СНР 2008 додано 

опис трактування опціонів на придбання акцій працівниками, які рекомендується відображати в фінансовому рахунку як статтю, 

кореспондуючу з елементом оплати праці. 
В СНР 2008 також наведено детальне визначення «знецінених» (непрацюючих) позик, тобто прострочених на 90 днів або 

більше та зазначені рекомендації продовжувати враховувати непрацюючі позики за номінальною вартістю і нарахування відсотків по 

ним в основних рахунках до того, як позика буде виплачена або основна сума боргу буде списана за взаємною згодою. Одночасно 
рекомендується приводити довідкові статті щодо непрацюючих позик, що відображають їх номінальну і ринкову вартість, а також 

відсотки, що підлягають отриманню за ними. Пропонуються можливі підходи до оцінки їх ринкової вартості. Ці довідкові статті повинні 

бути стандартними для сектора державного управління, сектора фінансових корпорацій і для решти світу. Наведено опис різноманітних 
класів гарантій по позиках та інших фінансових інструментів, а також рекомендації щодо їх трактуванні як фінансових зобов'язань та 

відображення в рахунках потоків, що виникають при приведенні їх в дію. 

На нашу думку необхідно уточнити трактування індексованих цінних паперів, таких як облігації, коли платежі, що підлягають 

сплаті за ним, визначаються за згодою сторін відповідно до індикаторів, але величини індикаторів невідомі на момент угоди. Відповідно 

до такої угоди сума збільшення вартості цінного паперу, яка повинна розглядатися як відсотки, не може бути відома на момент її емісії. 

СНР 2008 рекомендує можливі підходи для визначення відсотків, що нараховуються в кожному звітному періоді - класифікувати і 
трактувати боргові інструменти з індексацією виплат як основної суми, так і відсотків відповідно до зміни курсу іноземної валюти як 

інструменти, номіновані в цій іноземній валюті. Тим самим досягається ідентичне трактування фінансових інструментів, що мають 

еквівалентні характеристики з точки зору економічного змісту. СНР 2008 містить рекомендації по альтернативних підходів до оцінки 
акцій, які не котируються на фондових біржах. Ця ситуація часто виникає щодо акцій підприємств прямого інвестування, приватних 

підприємств, компаній, які не включені в лістинг або виключених з нього, компаній, включених в лістинг, але неліквідних, спільних і 

некорпорованих підприємств.  
Рекомендовані методи забезпечують можливість гнучкого підходу до оцінки фінансових інструментів на основі використання, 

наприклад, цін недавніх угод, відношення ціни до доходу різних видів вартості активів, яка обліковується підприємствами, з 

врахуванням поправок, які зроблені статистиками на макрорівні. 
Важливими фінансовими інструментами є монетарне золото та спеціальні права запозичення (СПЗ). У СНР 1993 року не 

розглядалися рахунки аллокірованих або неаллокірованих металів. Рахунок аллокірованого золота забезпечує право на отримання 

золота в натуральній формі. Рахунок неаллокірованого золота класифікується як монетарне золото, якщо він тримається як резервний 
актив; в іншому випадку він класифікується як депозит в іноземній валюті, номінований в золоті. Тому в СНС 2008 року визначення 

монетарного золота змінено для приведення його у відповідність з «Керівництвом з платіжного балансу(6-е видання)». Зміна випливає з 

визнання рахунків аллокірованого і неаллокірованого золота. СНР 2008 також визнає існування зобов'язань по СПЗ, створюваних 
Міжнародним валютним фондом. Таким чином, СПЗ розглядаються як актив країни, що є їх власником, і вимога до колективних 

учасникам цієї програми. Крім того, рекомендується враховувати розподіл і анулювання СПЗ як економічні операції.  

Відносно операцій з позиками введено додаток, що стосується надання позик у формі цінних паперів і в золоті. Платежі 
власникам цих активів повинні відображатися як відсотки. Ці відсотки можуть містити послуги з фінансового посередництва, 

вимірювані непрямим чином. Вони повинні обліковуватися окремо, якщо інституційна одиниця, що надає позику, класифікується як 

фінансова установа. 
З огляду на останні зміни в системах міжнародних стандартів, пропонуємо враховувати сучасне трактування обліку 

перерахованих об'єктів в відповідних українських стандартах. 
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Діяльність суб’єктів господарювання є досить багатогранним та складним процесом, що потребує належного управління та 

забезпечення відповідною інформацією для прийняття ефективних управлінських рішень. Одним із документів, у якому розкривається 
інформаційне забезпечення прийняття управлінських рішень з використанням досить нових підходів та методики до його складання є звіт 
про управління.  

Відповідно до ст.1 Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні», звіт про управління - документ, 
що містить фінансову та нефінансову інформацію, яка характеризує стан і перспективи розвитку підприємства та розкриває основні ризики 
і невизначеності його діяльності [1].  

Потребу впровадження цього звіту викликано процесами імплементації законодавства Європейського Союзу з бухгалтерського 
обліку, зокрема Директиви 34/ЄС [2] та МСФЗ, в національні нормативно-правові акти.   

Вперше цей звіт повинні подавати підприємства за 2018 рік разом з річною фінансовою звітністю, зокрема до органів Державної 
статистики України. Зобов’язані подати цей звіт великі та середні підприємства, які відповідають щонайменше двом з наведених критеріїв 
(табл. 1). 

Таблиця 1 
Критерії розмежування підприємств 

№ з/п Критерій Середні підприємства Великі підприємства 
1. Балансова вартість активів, млн. євро < = 20 >20 
2. Чистий дохід, млн. євро < = 40 >40 
3. Середня кількість працівників, чол. < = 250 >250 
Джерело: систематизовано автором за матеріалами [2]. 

 
Звіт не входить до складу фінансової звітності, проте в ньому можуть розкриватись і фінансові показники (придбання акцій, 

використання облігацій, опціонів). В структурі інформації, що підлягає до розкриття, вагома частина належить все ж таки нефінансовій 
інформації (про навколишнє середовище, дослідження та розробки, про персонал).  

Форму Звіту на законодавчому рівні не затверджено. Тому, формуючи звіт, кожен суб’єкт господарювання, самостійно може 
визначати перелік напрямів та показників, які будуть в ньому оприлюднені з урахуванням виду та масштабу діяльності, особливостей 
екологічного та соціального характеру тощо. 

Проте, з метою систематизації та співставності інформації, відповідно до Методичних рекомендацій зі складання звіту про 
управління [3], рекомендовано розкривати інформацію з дотриманням наступної структури (рис.). 

 

 
Рис. 1. Рекомендована структура Звіту про управління 

Джерело: систематизовано автором за матеріалами [3]. 
 
Дотримання зазначеної структури сприятиме забезпеченню узагальнення та порівнянності даних користувачам інформації, 

наприклад, в розрізі підприємств з урахуванням їх галузевих особливостей.  
Користувачами інформації можуть бути, як представники органів Державної статистики України, так і, зокрема, засновники, 

партнери, клієнти (споживачі) підприємства, персонал. Тому наведена в ньому інформація має бути достовірною, об’єктивною та повною, 
що сприятиме залученню нових партнерів, акціонерів, клієнтів, зростанню ролі мотиваційного механізму стимулювання діяльності 
персоналу підприємства.  

Отже, звіт про управління є новою формою звітності, в якому повинна розкриватись фінансова та нефінансова інформація про 
діяльність суб’єкта господарювання, його фактичний стан та перспективи розвитку. Заповнення звіту вимагає зваженого підходу до вибору 
методики формування показників та використання сучасних принципів до розкриття інформації. Це пов’язано з оприлюдненням інформації 
щодо застосування новітніх підходів до ведення бізнесу, турботи про персонал та навколишнє середовище підприємства, що в подальшому 
може вплинути на розвиток діяльності суб’єкта господарювання. 
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Сталий розвиток – це такий розвиток суспільства, який задовольняє потреби нинішніх поколінь і не ставить під загрозу 

можливості наступних поколінь задовольняти свої потреби. Саме таке визначення пролунало у Звіті Комісії ООН під керівництвом Гро 
Харлем Брутланд у 1987 р. 

Україна задекларувала своє бажання перейти на шлях до сталого розвитку ще на Конференції ООН з довкілля та розвитку в Ріо-

де-Жанейро у 1992 р., підписавши Декларацію з навколишнього середовища і розвитку та Порядок денний на XXI століття. 
Проте й досі відсутня єдина державна стратегії сталого розвитку, натомість існують деякі стратегічні та програмні документи 

спрямовані на впровадження принципів сталого розвитку. Такі як: Стратегія державної екологічної політики України на період до 2020 

року, Транспортна стратегія України на період до 2020 року, Державна програма розвитку внутрішнього виробництва, Державна цільова 
економічна програма розвитку легкового автомобілебудування на період до 2020 року та ін., а також проект Концепції державної політики 

розвитку «зеленої» економіки до 2020 року та проект Концепції впровадження в Україні більш чистого виробництва. 

На даний момент гостро стоїть питання не тільки залучення капіталу для екологічно спрямованого сталого розвитку економіки 

України, але й відсутність єдиних методологічних засад та обліково-аналітичного забезпечення підприємств, що здійснюють екологічні 

інвестиції. 
З огляду на спрямованість держави у бік екологізації економіки для забезпечення сталого розвитку країни [1] перш за все 

необхідно визначити зміст поняття «екологічні інвестиції».  

Екологічні інвестиції представляють собою «всі види майнових та інтелектуальних цінностей, що вкладаються у господарську 
діяльність і спрямованих на зменшення антропогенної дії на навколишнє середовище, зниження екодеструктивного впливу процесів 

виробництва, споживання та утилізацію товарів та послуг; збереження, раціональне використання природних ресурсів та покращення 

природно-ресурсного потенціалу територій; забезпечення екологічної безпеки країни, внаслідок яких досягаються екологічний, соціальний 
та економічний результати» [2, с. 64]. 

Екологічна діяльність повинна бути включена в систему бухгалтерського обліку, оскільки вона є певною ділянкою господарської 

діяльності, а господарська діяльність за її видами є об‘єктом бухгалтерського обліку і контролю. 
Тож пропонуємо розглядати екологічні інвестиції як складову екологічного обліку, основними складовими якого виступають 

облік витрат, облік зобов’язань, звітність та аудит (контроль) екологічної діяльності.  

Облік екологічних витрат включає: поточні витрати та капітальні інвестиції на екологічні заходи; витрати на утримання 
небезпечних об’єктів; витрати на наукові дослідження в екологічній сфері; витрати на фінансування взаємодії з державними екологічними і 

соціальними органами; витрати на підготовку спеціалістів у сфері екологічних відносин; екологічні платежі та податки; витрати на -

аудиторські послуги. 
Облік зобов’язань по відновленню навколишнього середовища включає: планові витрати на екологічне забезпечення поточної 

діяльності; планові витрати за поточними проектами екологічного напряму; вірогідні витрати на ліквідацію наслідків екологічних 

катастроф; обов'язкові платежі до спеціальних екологічних фондів; витрати на участь в програмах екологічного оздоровлення територій; 

судові витрати екологічного характеру; витрати на формування сприятливої екологічної, і як наслідок, соціальної репутації підприємства. 

Результатами обліку екологічної діяльності є формування звітності по: інвестиціям в екологічну діяльність; загальновиробничим 

екологічним витратам, що мають вплив на фінансовий результат; витратам на наукові дослідження та управління екологічною діяльністю; 
витратам, пов’язаними з ліквідаціями наслідків втрат; добровільний сплаті або відшкодуванню за рішенням суду; фінансовим дослідам 

екологічних заходів майбутніх періодів. 

Аудит та контроль інформації екологічної діяльності включає наступне: аудит бухгалтерської звітності екологічних витрат з 
метою їх прогнозування; аудит ефективності екологічних витрат та їх вплив на фінансовий результат; аудит екологічної звітності; аудит 

екологічних зобов’язань; аудит дотримання законодавства, стандартів, норм і нормативів якості охорони навколишнього середовища; 

виконання супутніх послуг екологічного аудиту. 
Загалом на сьогодні не існує загальноприйнятої класифікації екологічних витрат, які сплачують підприємства і тому їх прийнято 

відносити у дебети різних рахунків. Причиною цього в першу чергу виступає відсутність надійної нормативно-правової та інформаційної 

бази, відсутність мотивації щодо здійснення витрат на природоохоронні заходи, обмеженість методики стандартизованого обліку 
екологічних витрат, що виникають під час господарської діяльності.  

Слід зазначити, що в країнах Європи головним документом екологічної звітності підприємства виступає екологічна декларація, 

яка є наслідком проведення екологічного аудиту. В Україні даний досвід лише починають впроваджувати, тому він ще не набув широкого 
розповсюдження, а носить лише ознайомлювальний характер. 

Сьогодні облік та списання екологічних витрат ведеться безсистемно та загальною методикою без врахування їх особливостей. 

Екологічні витрати не відображаються окремо та повністю відносяться до собівартості виробленої продукції. Так, наприклад, облік витрат 
на охорону праці розпорошено по трьох синтетичних рахунках, що звичайно негативно впливає на інформативність. Це рахунки 91 

«Загальновиробничі витрати», 92 «Адміністративні витрати», 94 «Інші витрати операційної діяльності».  

Тож з метою гармонізації та стандартизації національних стандартів обліку до міжнародних, пропонуємо сконцентрувати усі 

витрати екологічного характеру на рахунку 91 «Загальновиробничі витрати» субрахунок «Витрати на охорону навколишнього середовища 

(екологію) і працю». А для для джерел фінансування витрат на екологію створити спеціальний «Фонд охорони навколишнього середовища 

та праці», за рахунок інвестицій, резерву та інших джерел та надходжень. 
Зарубіжний досвід показує, що здійснення господарської діяльності повинне базуватися на свідомому екологічному управлінні 

бізнес-процесами будь-якого підприємства. Тобто, як бачимо, перехід до міжнародних стандартів ведення фінансової звітності є 

необхідним і при веденні обліку екологічних витрат з метою покращення стану навколишнього середовища. Для України дане питання є 
досить актуальним та вимагає посиленого контролю з боку держави, а саме, потрібним є вдосконалення нормативно-правової бази, що 

базується на міжнародних стандартах. 
 

Список використаних джерел 
 

1. Про Основні засади (стратегію) державної екологічної політики України на період до 2020 року: Закон України. URL: 
http://zakon2.rada.gov.ua/laws /show/2818-17 

2. Латишева О.В. Екологічні інвестиції: сучасний стан та перспективи їх впровадження в Україні для забезпечення сталого 
розвитку держави. Економічний вісник Донбасу. 2018. № 1 (51). С. 59-65. 

http://zakon2.rada.gov.ua/laws%20/show/2818-17


 

Міжнародний форум EFBM 2019 «Економіка. Фінанси. Бізнес. Управління. Глобальні економічні виклики та можливості у цифрову епоху» 

 

68 

Мурман Цецхладзе, 

д-р екон. наук, доцент, 
завідувач кафедри економіки факультету економіки та бізнесу 

Батумський державний університет імені Шота Руставелі 

 

ПЕНСІЙНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ В ГРУЗІЇ: ПРОБЛЕМИ, ПЕРСПЕКТИВИ 

 

Ключові слова: пенсійна реформа, накопичувальна пенсія, інвестиційний дохід пенсіонера. 
Tsetskhladze Murman, 

Doctor of Sciences (Economics), Associated professor, 

Head of the Economics Department, Faculty of Economy and Business 

Batumi Shota Rustaveli State University 

 

PENSION MAINTENANCE IN GEORGIA: PROBLEMS, PERSPECTIVES 

 
Key words: pension reform, accumulative pension, Investment income of pensioner. 

 

In Georgia, after 26 years of independence social background is still hard. Unemployment and percentage share of the people living under 
the poverty threshold are high. Pension and social aids are low. Social pension system in force, so called “Pay-as-you-go” (Women from 60 and man 

from 65) considers for all categories 180 GEL in a month that is more a social aid than a pension. Ministry of economy and sustainable development, 

Ministry of finances and national bank of Georgia has prepared is in force from the 1st January of 2019 the model of pension reform, which implies 
creating the system of accumulative pension. 

Pension system has two main goals: decreasing the poverty level of old people and satisfying the needs necessary for life by preserving at 

least half of the condition existed before the pension. Achieving the first goal, as a rule, government attempts by pension and for the second or for 
preserving higher living condition, so called accumulative pension is applied. 

The bill “On the Accumulative Pension” does not imply abolishing existing basic pension. It will be attached to living wage, will be 
indexed according to the growth tendency of inflation and average salary. Suggested pension system considers investing accumulated money; as a 

result, pensioner will receive investment income as well. 

At first sight, denoted model is far fairer, because it considers individual factors – mite that the person has contributed to social life and 
economic development of the country. What is main thing here is that, in this case, old age life of the person is less dependent on the viewpoint and 

the estimation of one concrete government regarding the quantity of the pension. However, it is not an ideal one.  

In the paper there is analyzed the negative sides of the reform, risks, presumable results. The pension reform, as every project, especially 
the one conceived for such a long period, as is the suggested system, contains certain risks, for example: 

1. Along with increasing taxes, there is a risk that during crises the government will appropriate the money existing in the pension fund– in 

2014 government of Poland placed 39 billion dollars of pension funds in state bonds. With this step, country was attempting to avoid expected 
economic crisis. 

2. The pension reform imposes responsibility on employer too; they should bring in the fund 2% of salaries of the employed which is an 

additional cost for companies. Unlike the employed, the employers have no choice, if the employed agrees to participate in the fund, his/her 
employer has no other way and he/she is engaging in the scheme automatically, which is rather similar to establishing new tax for them. After 

engaging in the scheme, companies have three choices.  First – enroll in the pension fund of the employed 2% of the latter’s salary so as not to 

decrease the amount of salary of the employed. In this case, cost of employer is increasing. For example, if the salary is 1000 GEL, the amount will 
remain the same 1000 GEL for the employed and besides that, the employer will enroll additional 20 GEL in the fund. Finally, the cost of the 

employed will be increased by 20 GEL for the employer. The second – employers can deduct those 2% that has to be enrolled in the fund, from the 

salary of the employed and direct it to the fund this way. In that case, the cost of the employer is unchanged, but the salary of the employed is 
reduced by 2%. And third choice – the establishing any kind of correlation between decreasing the salary by 2% and increasing the costs of 

supporting the employed by 2%. 

3. More problematic are those risks that accompany the disposal of fund’s sources. For example, how much ready are private funds to 
dispose themselves the pension funds, whether a strong management system is considered or not, how investments are planned by the government, 

how effective are strong government mechanisms of monitoring and control and generally, whether the legislation of public supervision is 

sufficiently strict. 
Implementation of the reform itself may encounter certain problems.  Lack of trust towards government in a long run can be considered as 

main problem of the reform. Population remembers the financial crisis of the last century’s 90s and a hyperinflation that has driven the economy of 

Georgia to the edge of abyss. Accordingly, today in Georgia there is not a properly predictable environment for such a long run investment as it is 
considered by the pension reform. Therefore, in the conditions of missing predictable environment the money enrolled in the fund by the population 

is a cost. This is the money, which is deducted from the disposable income of population. In Georgia, social background is rather hard (By the 

estimation of World Bank, 69% of the population are poor extremely or on average) and this means that, for a certain part of the population, which 
has rather low salary, obligation to pay 2% will be reflected on the social condition of themselves even more hardly. It can be said that the main 

reason why the government has put in the system the moment of obligatoriness is that without the obligatoriness very small part of the population 

would decide to engage in the reform. With the principle of the obligatoriness, they simply do not have a choice.  
Inflation and lack of long run trust towards national currency can be considered as one of the main problems. That index, which should at 

least be exceeded by annual percentage rate of saved money, is the inflation. Georgia is a country of developing economy, for which reason the 

inflation index is higher, compared to developed countries. By the prognosis of International Monetary Fund, average annual inflation of Georgia 
will be 4% by the year 2020, what will be the index of inflation after the year 2020, is very difficult to predict today. Along with the inflation, 

significant problem is currency devaluation. Georgia currently is in a monetary crisis. Due to existing unstable condition, more than 2/3 of 

population’s savings are deposited not in GEL, but in Dollar and Euro. Population’s trust towards GEL is low. It has economical reason as well, 
because during the last 20 years, there were two monetary crises in the country and during the last 25 years, there was a hyperinflation in Georgia. 

From issuing the GEL until today, average annual inflation is 6%. 

The reform, in the first place, refers to them who receive a wage on a basis of the contract; however, the model of the reform admits the 
possibility of engaging in the system of the self-employed as well. Their engagement in the system has a voluntary character, however, in the case 

of engaging they will be obliged to pay not 2% but 4%. Therefore, it is less presumable that in the near future they will engage in this system. By 

the data of Geostat, in Georgia the number of employed is 1.76 mln. from which 1.015 are self-employed, and 747 000 – hired employee. Among 
the self-employed, approximately 80% is the population with a working ability living in villages who is considered as employed by statistics only 

because they work in their lands with the purpose of getting harvest. May be they do not have no financial income besides natura (cultivated 

production), but they still are considered employed.  
In spite of denoted risks, the pension reform is conditioned by the challenge of time and it can be considered as a progressive step, however, 

it is necessary to consider existing dangers and to implement appropriate preventive measures from the side of government. 
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In economically developed countries, private pension funds are active participants in the financial market. They, like other collective 
investors, accumulate funds from individual investors for further portfolio investments. However, their place and role in the securities market are 

solve from the role and area of investment funds that make conservative investments, and their main tasks are the preservation and strengthening of 

pension funds of the population and the reduction of risk for depositors and pension fund participants. 
The first private pension funds appeared in the United States of America (USA) in the form of corporate funds and got the most 

development there.  

In addition, for the last four decades, pension plans have the largest institutional impact on the USA financial market.  In particular, the 
largest concentration of world pension assets falls on the USA, which accounted for 58% of their global average. The following four countries are 

Great Britain, Canada, Japan, and Australia. The USA pension system model based primarily on personal pension insurance. This model operates in 

some countries in Latin America, as well as in Portugal. However, not everything in its formation was fast and painless for the population. 
Given the urgency, the problem of improving the new level of pension provision immediately became the focus of many economists. One 

of the first large-scale research projects was launched in 1980: at that time, private pension funds already existed for almost a decade, which gave an 
opportunity to make objective conclusions about their functioning [1]. Zvi Bodie, John B. Shoven, and David A. Wise presented at the conference in 

San Diego in April 1984 the results of their study on the financial sustainability of the private pension system, the impact of inflation on the 

adjustment of retirement benefits and the financial situation of the elderly who chose private pension insurance, compared with pensioners who 
received only state pensions. This statement has given scholars and the government confidence in the prospects of this area of pension funding. 

However, already during the subsequent studies Zvi Bodie [2] and David A. Wise [3], it turned out that not all pension schemes are so 

good. Scientists have researched that retirement benefit plans were too difficult for workers, and even pension fund managers themselves could not 
always be properly judge. The result was distrust in private pension funds as a risky private system that deliberately does not provide enough 

information for workers and employers about the risks and benefits and the cost of financing retirement income. 

Nevertheless, the aging of the population and the increase in the burden on the state budget at the expense of state pension payments 
required the search for an optimal solution, the result of which was to shift the burden from the public sector to the private. At this moment, Zvi 

Bodie's new large-scale work [4] is emerging, in which he establishes the relationship between population growth and risk reduction and the effect of 

inflation on retirement assets, which gives a new impetus to the development of pension insurance in the USA. 
In 10 years, a similar study by James Poterb [5], which analyzed the growth of the USA population and its aging, concluded that only the 

further development of private pension funds would enable the country to avoid a pension crisis. 

Chile was the second largest country where private pension funds was mass. The most detailed features of the formation of the pension 
system were revealed in those writings by Silvia Borzutzky and Mark Hyde [6] and Monika Queisser [7]. 

Monika Queisser in his research has shown that 35 years of private pensions have led to massive accumulation and concentration of capital 

and profits in the hands of pension fund administrators, with insufficient and unequal pensions for retirees. Which is quite different from the 

American experience. However, she explained this as "the legacy of Pinochet": the dictatorship has undergone marginal reforms after the transition to 

democracy. Howsoever, these reforms have not changed the structure of the system and the supplemented fiscal role of the state has shown the most 

disastrous results of the work of the private pension system. 
However, it turned out that in Chile, privatization of pensions was justified from the ideological point of view of the normative repertoire 

of neo-liberalism, which insists that a free market creates better results for workers than the state could ever have. This approach to pension reform 

has been extend in a number of national jurisdictions throughout Latin America and Eastern Europe, and is perhaps the dominant model of pension 
reform in the early twenty-first century. Nevertheless, this led to anxiety, as the pension system itself was not what it would have liked to see the 

population, as it made a crazy gap between the various layers of society: most received minimum payments, while pension fund managers received 

huge income streams. 
After analyzing the foreign experience of the introduction and functioning of private pension funds on the example of the USA and Chile, 

we can conclude that there is no one universal method of pension reform. The study confirms that every pension reform based on established 

accounting standards in countries, level of investment legislation, economic and political climate. 
Since the same reform can have dramatically different consequences under different initial conditions, most expressly on the example of 

the USA and Chile pension system. Non-state pension funds in Chile are still in the making, and the system itself barely provides minimum pensions 

to the population. 
Although the transfer of resources in the solidarity system often serves as a mechanism for redistributing the burden from the state to the 

private sector, which improves economic development, Chile's experience provides a number of powerful reasons for arguing that governments in 

other countries that intend to pursue the Chilean model as the basis for pension reform, should analyze and weigh all possible risks many times, as 
pension reform is not always successful. Therefore, before the transition of Ukraine to compulsory non-state pension provision, in which the main role 

assigned to private pension funds, it is necessary to create satisfactory initial conditions for the transition process to take place without negative 

consequences. 
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Higher education is a multidimensional field that includes economic, social, public, security components, and therefore its reforming 

largely depends on the modernization of public administration. Today, public administration in higher education is not perfect and does not always 
meet the requirements of time, as proved by the international ratings that have been recognized as one of the indicators to reform the higher education. 
Ukraine obtains only 25th position in the countries ranking by the quality of higher education, which takes into account the volumes of public and 
private investment in higher education, the quality of the research activity, the quantity of high-skilled specialists, the stability of the international 
relations, the effectiveness of government policy and the possibility of partnership while providing the appropriate assessment. It has been proved that 
the Ukrainian system of higher education is  on the 10th position by the resources (first of all financing) , by the development of the research activity 
– at 28th, by the level of international cooperation – on the 32nd; by publications, employment of specialists, the availability of universities within the 
international rankings – at 35th place [1]. These data speak for itself about the inefficient use of the state budget resources, which are quite significant 
in comparison with the European countries, as they do not contribute to the development of science and the qualified education of students. 

The modern state financing strategy in the field of higher education in Ukraine is based on the principles of integration into the world 
system of higher education through the formation of a balanced structure and volumes of specialists prepared within higher education institutions 
(HEIs) of a state and communal ownership forms. In accordance with Art. 71 of the Law of Ukraine “On Higher Education” (the Law on Higher 
Education) [2] “financing of state institutions of higher education is carried out at the expense of the state budget resources on condition of state order 
for payment of the education services for specialists, scientific and teaching staff and from other sources not prohibited by law, in compliance with the 
principles of targeted and effective use of funds, publicity and transparency in decision-making”. 

At present, the structure of diversification of financing sources for specialist’s preparation within the HEIs of Ukraine is represented 
mainly by the state and municipal institutions, and the modern system of public administration in the field of higher education is characterized by 
fragmentation and dispersion, proceeding from Art. 12 of the Law on Higher Education [2]. Thus, at the beginning of the 2017/2018 school year, 260 
institutions out of 533 institutions of the state and communal ownership or almost 50 % are subordinated to sectoral ministries (agencies) and other 
central executive bodies (CEBs) and local authorities. There is an uneven distribution of higher education institutions within different regions of 
Ukraine: 16 out of 25 regions have from 12 to 20 HEIs, 4 – less than 40 institutions, the largest number of HEIs operates within such regions as 
Dnipropetrovs’k (55), Lviv (43), Odessa (40), Kharkov (65) and Kyiv (100 institutions or 16.3% of the total HEIs) [3]. 

These findings indicate the impossibility of rapid implementation of a uniform decentralization model in the field of higher education in 
terms of the redistribution of functions and powers between central and local authorities concerning all HEIs of different forms of ownership due to 
the existence of different models of subordination. At the same time, the role of the Ministry of Education and Science of Ukraine (MeS) should 
remain undeniable as the main body in the CEBs system, which ensures the formation and implementation of state policy in the spheres of education 
and science.  

It is considered that the decentralization in the area of HEIs financing initially should be with centralized elements concerning the aspects 
related to the internal financial management (FM) and control and its organization at the level of MeS and HEIs. The processes related to the 
provision of appropriate educational services should be in line with the requirements of the active legislation and should be implemented in 
accordance with the precise recommendations of the MeS, which should have mechanisms for effective control over the financial resources, being 
spent within budget financing of education services. 

The disadvantages of the current system of HEIs financing are mainly due to the lack of transparency of these processes and the lack of 
accountability of managers of budget funds while managing budget financing, which do not allow the state bodies to control the quality of education 
services financed from the state budget funds and to ensure the effectiveness of budget assignments for the preparation of the specialists with higher 
education under the state order. A significant change in approaches requires a course taken by Ukraine to integrate into the education and scientific 
space of Europe. The implementation of the European standards and best practices of the FM and control presupposes the improvement of the 
respective functions of the management and supervisory bodies of the HEIs. In fact, this is not about the system of reforming of the state 
administration of higher education in Ukraine, but is about the management of an organization in which internal control (IC) is based on the 
responsibility (managerial accountability) of the head of the HEI and risk management (RM) during the education activities. 

The necessity of the establishment of supervisory boards and optimization of their functions as an element of the IC system has increased 
significantly with the legislation updating in the field of accounting and auditing of financial reporting owing to the implementation of the respective 
provisions of the Association Agreement between Ukraine and the EU and adaptation of the Ukrainian legislation to the European one. In particular, 
the changes in legislation have touched upon the introduction of the practice of statutory audits of public-interest entities (which include, in particular, 
HEIs of state and communal ownership forms), and the obligation to disclose financial statements by the different categories of organizations after the 
appropriate audits carried out by the auditor. There have also been changes in the requirements for information to be submitted by the organizations 
within financial reporting, the format of which has also changed. New regulatory requirements for statutory audit of public-interest entities concern 
not only auditors and audit entities that will provide audit services but also the organizations that must have an adequate system of RM and IC 
(introduce an internal audit (IA) activity). 

Summarizing the above mentioned aspects, we propose to amend the Law of Ukraine on Higher Education, namely its provisions 
concerning the improvement of the IC system both at the level of the HEIs and the MeS as follows: 

• to supplement Art. 34 “Head of the higher education institution” by a provision concerning the establishment of a financial director 
position by the decision of the head of the HEI which is responsible for financial support of the development strategy implementation as well as 
education and scientific projects, the activities of the respective departments of the HEI and is in charge of the results of financial and economic 
activity and the current state of play, the real estate and other property maintenance; 

• to supplement art. 37 “Supervisory Board” by a provision concerning the supervisory council's rights with regard to the appointment 
of the head of HEI and to insuring the reporting of the those charged with governance of the HEI about the results of the statutory audit of public-
interest entities, the assessment of the effectiveness of the IC system (IA in accordance with IIA’s International Standards of the Professional Practice 
of IA) and RM in these institutions, transparency of conducting a competitive selection of audit entities for carrying out statutory audit and 
preparation of the recommendations on its outcomes. 
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Different estimates show that from 20% to 40% of international development aid doesn’t reach the final beneficiaries due to facts of fraud, 

corruption and other prohibited practices across the projects. The former United Nations Secretary General, Ban Ki-Moon had indicated the figure of 
30% of aid lost due to corruption. According to the World Bank Group Sanctions System report [6], total of 84 cases on allegations of prohibited 
practices have been opened in 2018 by the Integrity Vice Presidency, an independent investigative organ focusing on fraud and corruption cases in the 
World Bank-financed projects, and within the staff. Considering that the amount of the World Bank’s global lending commitments in 2018 is USD 23 
billion [5], the amount potentially vulnerable to fraud appears to be material. 

Among most striking recent examples of fraud cases covered in media, was the case of Vito Nicastri [3], an Italian mafia boss who had 
exploited the government aid and even the European Union funds to effectively launder proceeds of crime in the field of renewable energy. More than 
USD 1 billion of his assets had been seized by Italian authorities. Submitting fake documents for the purposes of bidding for public procurement is a 
common practice of fraud encountered by the multilateral development banks. One of the most recent investigation cases disclosed by Anti-corruption 
and Integrity Office of the Asian Development Bank, is a case of a firm submitting seven false contracts as part of its past work experience, for ADB 
financed projects [1].  

Hence, the international organizations providing development aid started to invest more time and budget for building fraud prevention and 
compliance systems. How can the organization respond to such risks?  

The most widely used model to build a robust compliance and risk management system in the financial institution is the Three Lines of 
Defense (3 LOD) model. It was designed by the Institute of Internal Auditors in 2013 and includes the following layers of control, or lines of defense 
[2]. Building a compliance program under this model is has become a common banking practice, however its adoption in a development bank 
environment could require modifications. 

The first line lies with the operational business units of the institution, who actually own the risks, are familiar with controls and related 
weaknesses. The primary objective of the first line is to take the right risks. In control environment of the development banks this is usually 
represented by investment units directly facing the clients (project implementing entities). The second line lies with the control oversight functions, 
whose primary responsibility is oversight, conducting monitoring and risk reporting. This line is also reporting to senior management and accumulates 
risk management expertise along the organization. Across the development banks this could lie with different functions, such as compliance, risk 
management, finance, risk control etc. The third line is an independent assurance function verifying that the interaction of the first and second lines 
are in accordance with the board’s and senior management’s expectations. It is essential that the Third Line maintains organizational independence 
and objectivity. In banking industry these responsibilities are usually with internal audit function, however in the international organizations due to 
their specific public accountability duty, this could be further expanded to the investigation or evaluation offices in case they are established. 

Table 1 
Application of 3 LOD model across international organizations 

Institution First line Second line Third line 
Food and Agriculture 
Organization 

Management functions implementing 
controls 

Risk management 
Internal Audit 
Investigations & Inspections 

World Food Programme 
Management controls 
Internal control measures 

Compliance & risk management 
Legal, Ethics 

Investigation 
Evaluation 

The Global Fund Operational teams Risk management (oversight teams) 
Investigation 
External audit 

Caribbean Development Bank Business line units and divisions Integrity and investigation function Internal and external audit 
Asian Infrastructure 
Investment Bank 

Frontline investment operations Risk management Internal audit 

 
Source: based on author’s research 
 

Furthermore, a paper published by COSO and Institute of Internal Auditors [2] builds a relationship between the COSO internal control 
framework and 3 LOD model. The main argument is that the 3 LOD model outlines specific duties and responsibilities related to risk and control and 
how they could be assigned and coordinated by the institution, which COSO framework does not cover. Hence, the 3 LOD model serves as a build-on 
to achieve organizations’ objectives. Successful leverage of both models of internal control helps a development aid institution to build a robust 
compliance and fraud prevention system. 

Comparative analysis of risk management responsibilities delineation of some major development aid providers is depicted on the table 1. 
As we can see, different institutions adopt the 3 LOD model to fit their business models and needs, however the general trend is to empower 
operational teams facing the counterparties and knowing particular projects’ circumstances in high risk countries with certain risk mitigation duties, 
while specialized risk management unit being responsible for those duties being fulfilled and provide subject matter advice to management. In 
practice this would mean implementation of checklists, identification of control gaps and major risk events with regards to prohibited practices in the 
financed projects, which is done in collaborative effort between the first and second level offices.  

However, despite relative simplicity of the model, it might be challenging on implementation side. The corporate culture of an 
international organization is substantially different from the one of a bank, hence entrusting new responsibilities to operational units, and raising risk 
awareness requires significant amount of time, training effort and technology advancement. An important is also setting up tone at the top for risk 
appetite. In addition, digitalization brings new challenges but also opportunities in fraud prevention, such as digital forensic analysis, that enables 
early detection of the fraud patterns in analyzed data.  
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За допомогою економіко-математичних моделей і постоптимального аналізу маргінальних оцінок, проводяться системні 

аналітичні дослідження і аналіз впливу зміни фінансових коефіцієнтів за критеріальними вимогами кредитодавця, які визначаються 

відношеннями структурних підрозділів бухгалтерського балансу. Приведені шляхи практичної реалізації теоретичних результатів. 
На сьогодні кожен банк, враховуючи власний досвід та апостеріорні особливості, розробляє свою систему оцінки 

кредитоспроможності, на основі формалізованих, евристичних, кількісних, якісних  та квантифікаційних методів і системи показників, 
логіка побудови яких задається рядом основоположних принципів деякого організуючого початку системи [1; 2]. Існують різні системи, 

застосування яких дозволяє отримати досить детальну характеристику фінансового стану, як квінтесенції всієї діяльності підприємства. 

Найбільш ефективно це може бути зроблено проведенням комплексного економічного аналізу підприємства на основі бухгалтерської 
звітності, яка являє собою деяку фінансову модель підприємства, і є основою побудови логічної і несуперечливої системи показників. Ми 

глибоко переконані, що використовуючи аподиктичні висновки і аналітичні результати дослідження, проведені за цією методикою, 

банківський фахівець, навіть середньої кваліфікації, може максимально мінімізувати ризики неповернення кредиту позичальником, а 
аналітик підприємства – гнучко управляти формуванням і наповненням статей бухгалтерського балансу для вирішення проблем, пов’язаних 

з необхідністю отримання кредиту, а застосування методики економіко-статистичного аналізу дозволить дати вичерпну характеристику і 

оцінити стійкість структури майна підприємства та джерел їх формування. 
При прийнятті рішень відносно надання та збільшення ймовірності повернення кредиту, при залученні певних пакетів 

прикладних програм та сучасної комп’ютерної техніки така оцінка є найбільш прецизійною і превентивною і враховує всі внутрішні 

можливості підприємства, як для отримання, так і для повернення кредиту. Крім цього, часто виникають ситуації коли необхідно певний 
час дотримуватись певної структури  балансу, яка б відповідала деяким (не обов’язково нормативним чи оптимальним з точки зору 

нормального функціонування підприємства) значенням фінансових коефіцієнтів (у нашому випадку, при бажанні отримати кредит). Звісно, 

можна просто встановити їх нормативні (необхідні) значення, але при цьому не гарантована взаємовиключеність показників.  
У доповіді пропонується для вирішення цієї проблеми застосувати потужний інструментарій оптимального програмування, теорії 

двоїстості, методи кількісного і якісного постоптимального аналізу [3]. Це дозволить не тільки розробити ефективні алгоритми визначення 

оптимальної структури балансу, але дасть змогу проводити внутрішній аналіз структури балансу, зробити змістовні економічні висновки та 

узагальнення відносно фінансового стану і кредитоспроможності, які ґрунтуються на залученні математично доведених положень.  

Формулювання двоїстих задач, аналіз маргінальних оцінок, що витікають із теорем двоїстості мають фундаментальне значення як для 

визначення структури балансу, оцінок показників структури балансу, методів пошуку оптимальних співвідношень в структурі балансу, так і 
для якісного економіко-математичного і статистичного аналізу отриманих рішень відносно кредитоспроможності, а також дослідження 

властивостей побудованих моделей.  

Для цього пропонуємо  оптимізаційну економіко-математичну модель з критерієм інтегрального показника: 
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 – мінімально допустимі величини необхідних співвідношень певних структурних підрозділів 
балансу, а також умов стабільності фінансового стану. Економічний зміст задачі  (1)-(3) полягає в знаходженні таких оптимальних 

показників структури балансу, які забезпечують найменше відхилення від нормативних значень фінансових коефіцієнтів. 

Для побудови двоїстої задачі до задачі (1)-(3) необхідно провести лінеаризацію функції (1), розклавши її за формулою Тейлора в 
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, обмежившись лінійними членами і усунувши невизначеність  частинних похідних. 

Згідно теорії Куна-Такера побудуємо двоїсту задачу до задачі (1) - (3). Вона матиме вигляд: 
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 ,  nii ,1  – допустиме відхилення при усуненні невизначеності. 
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Таким чином, оптимальне рішення ),,,( 21
  n   (маргінальні оцінки) задачі (4)-(6) задає оптимальну (згідно з 

обраним критерієм і заданими нормативними значеннями фінансових коефіцієнтів) структуру співвідношення між розділами і статтями 

балансу. Оптимальні рішення 
),...,,( 21

  mj yyyy
 двоїстої задачі (4)-(6) є оцінками обмежень (2) і згідно умов доповнюючої 

нежорсткості тобто, якщо 
0

jy
, то обмеження з (5) поставлені їм у відповідність виконуються як строга рівність, а у випадку коли 

0

jy
 - як строга нерівність. 

Таким чином, маргінальні оцінки дають змогу виявити такі  підрозділи балансу, зміна яких може наблизити значення фінансових 
коефіцієнтів до нормативних (заданих) меж і показують на скільки зміниться оптимальна величина функціоналу (4) при зміні фінансових 

показників, які визначаються співвідношенням структурних підрозділів балансу, на одиницю. Крім того, при проведенні кількісного 

постоптимального аналізу моделі (4)-(6) можна визначити величини 
 nii ,1

 і їх вплив  на 
 mjy j ,1

. 
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In this article we presented the results of provide fundamental step for evaluation of the developing efficient public transport system of the 

small city. Evaluation focuses on development multi-criteria appraisal framework which includes various groups of parameters to compare the socio-
economic efficiency of the proposed public transport services.  

Assessments for public transport system development include evaluation of different urban, economic, traffic, social and environmental 

criteria which help to: 

 develop and prioritize transport initiatives and policy packages; 

 monitor the outcomes from the perspective of the efficiency and integrity of the public transport system; 

 increase public participation and acceptance of the system by ensuring the decision-making process is transparent. 

Multi-criteria analysis is generally most applicable to solve problems that are characterized as a choice among alternatives and the most 
common internationally in assessing public transport investment assessment framework. The framework of algorithms used to select best alternative 

according to a set of criteria having different weights. The benefit of this analysis is the ability to combine and compare qualitative and quantitative 

indicators based on their weights which are generally set explicitly in coordination with relevant stakeholders. 
Figure 1 shows multi-criteria analysis approach which consist the following main steps: 

 develop groups of criteria and indicators; 

 define and calculate values of indicators – quantitative and qualitative indicators which could be evaluated; 

 weight each group of criteria to reflect expectations of stakeholder after implementation of public transport system; 

 scoring each alternative based on the weights and criteria. 

The analysis helps in considering urban, traffic, economic, social and environmental parameters of the proposed public transport 
alternatives based on the importance of such parameters to the public authorities. Therefore it is possible to sort the proposed alternatives based on 

transportation, operational and economic data and shows the best and most suitable alternative for development of public transport system in city. 
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Fig. 1. Multi-criteria analysis approach 

 
Source: own case study. 

 

Analysis criteria and indicators are developed based on ‘CREAM’ method, which suggests the following characteristics for each indicator: 
clear, relevant, economic, adequate, monitorable. Table 1 shows indicators for each criterion. 

Table 1 

Criteria and indicators for multi-criteria analysis 

Group Criteria Indicator Measure 

Urban 

Coverage of population Share of the coverage whole city % 

Spatial integration Mean distance between stops Meters 

Physical changes in the network 
Number of changes required to allow efficient bus routes 

in the road network 
Number 

Traffic, Safety & 

Security 

Modal split Share of PuT % 

Usage of PuT Public transport trips per day Number 

Level of service Traffic load to network capacity Ratio 

Social & Cultural 

Comfort 
Number of transfers during the traveling Number 

Mean transfer time 
Duration of the waiting next bus Minutes 

Economic 
Cost efficiency 

Compensation per passenger: 

- compensation per vehicle; 
- fare box recovery; 

- operation costs per bus. 

SAR per pas 

SAR per bus 
% 

SAR per bus 

Capital funding Capital costs of the system SAR 

Environ-mental 

Air Pollution 
Reduction of pollutant emissions as CO, SO2, NOx, lead, 

PM 
Tons/year 

Noise Average noise pollution on the streets dB 

Greenhouse effect Reduction of CO2 emission Tons/year 

 

Source: own case study. 

 

The analysis includes different quantitative and qualitative criteria in addition to several indicators which are compared and evaluated for 

different alternatives .Therefore it is necessary to set up coefficients in order to standardize the indicators and compare at an equivalent level. The 
coefficient applied aims to normalize all indicators as follows:  

 the values for transport system indicators were analyzed and each indicator was assigned the maximum or minimum function; 

 the smallest indicator value acquires the largest value equal to unity; 

 each value was compared to the best value depending on the min/max function; 

 after normalizing the indicators, their scores are lead to the mean value to assign the relational grade for all indicators. 

Multi-criteria analysis aim to sort importance of the proposed alternatives based on the weight of each criterion and the standardized values 
of indicators. This method is based on comparison matrix which is accomplished by statistical judgment following the two steps: completion of the 

matrix – two criteria is evaluated at a time in terms of their relative importance; to normalize the matrix with gained scores – totaling the values in 

each column of the matrix and then dividing each value in the matrix by its column total to generate the normalized pair wise matrix. Values of 
criteria and indicators are based on the results of the proposed alternatives obtained from model of city. 

Evaluation of the proposed alternatives based on this analysis aims to give a score for each alternative and a preferred public transport 

network or alternative. The evaluation process also helps to identify weak criteria of the selected alternative to be improved in next phases of the 
developing an efficient public transport services. 
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Стрімкий розвиток цифрових технологій у світі призвів до появи такого нового поняття як цифрова економіка (англ. «Digital 
economy»), що стала невід’ємною складовою 21 століття. Як наслідок глобалізаційних процесів 17 січня 2018 року в Україні Кабінетом 

Міністрів було прийнято розпорядження «Про схвалення Концепції розвитку цифрової економіки та суспільства України на 2018-2020 роки 

та затвердження плану заходів щодо її реалізації» [1, c. 385].  
Ця концепція передбачає здійснення заходів щодо впровадження відповідних стимулів для цифровізації економіки, суспільної та 

соціальної сфер, усвідомлення наявних викликів та інструментів розвитку цифрових інфраструктур, а також визначає критичні сфери та 

проекти цифровізації, стимулювання внутрішнього ринку виробництва, використання та споживання цифрових технологій. Концепції 
визначає цифрову економіку, як діяльність, в якій основними засобами (факторами) виробництва є цифрові (електронні, віртуальні) дані як 

числові, так і текстові. 

Крім того, концепція розвитку цифрової економіки стала одним із перших нормативно-правових актів, у якому офіційно надано 
визначення блокчейн, як програмно-комп’ютерного алгоритму децентралізованого публічного або приватного реєстру чи бази даних, 

функціонування якої забезпечується шляхом взаємодії через Інтернет однорангової мережі, або будь-яким іншим способом, що гарантує 
належний криптографічний захист усіх записів, транзакцій, проведених з використанням відповідної технології. 

Разом з цим, у плані заходів щодо реалізації концепції передбачалося застосування технології блокчейн у сфері державного 

управління та інших сферах, що мало впровадити Державне агентство з питань електронного урядування вже у першому кварталі 2018 
року. 

Міжнародна аудиторська компанія ЕУ визначає крипто-активи, як цифрові активи (анг. «digital assets»), відображені у 

розподіленій книзі, де розподілена книга – це база даних, яка поширюється по декільком вузлам або обчислювальним пристроям. Кожен 
вузол мережі зберігає ідентичну копію книги та оновлюється самостійно. Із розвитком інновацій з’являються все нові типи цифрових 

активів, що отримали назву «Токени» [3].  

Крім того, крипто-актив – це цифровий фінансовий актив, який використовує криптографію, мережу Peer-to-peer (пряму 
взаємодію двох сторін без участі посередників в тимчасової мережі) та публічну книгу, яка регулює створення нових блоків, перевіряє 

транзакції та забезпечує безпеку транзакцій без втручання будь-якого посередника. Суть крипто-активів та їх місце в господарській 

діяльності підприємства відображаються у їх класифікації, що відображена на рисунку 1. 
 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

Рис. 1. Класифікація крипто-активів на підприємстві 

Джерело: розроблено автором. 
 

Таким чином, за напрямом використання цифрові фінансові активи поділяються на: криптовалюту та токени, де токен – це 

цифоровий актив, боргове зобов’язання, цифрова розписка або гарантія на отримання певних економічних вигід, які отримує інвестор від 
творців ICO. Його наявність означає причетність користувача до певного проекту і є доказом участі в ньому. Токени також називають 

внутрішньою валютою проекту. 

Виокремлюють наступні види токенів за функціями, що вони виконують: внутрішні токени (Utility tokens (англ. «Корисний», 
внутрішня монета)); інвестиційні токени (англ. «Security tokens»); змішані токени (англ. «Hybrid tokens»); токени, що функціонують на 

платформі (англ. «Platform tokens»); токени під забезпечення натуральних активів (англ. «Natural asset tokens») та крипто-колекційні токени 
(англ. «Cryptocollectibles»). 

Найбільш розповсюдженими крипто-активами на сьогодні є внутрішні та інвестиційні токени. Так, Utility (внутрішній) токен – 

монета, внутрішня цифрова валюта компанії, при покупці якої надаються деякі переваги при використанні продуктів цієї компанії [2, c. 60].  
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Security (інвестиційний) токен – цифровий актив, який придбаний з метою отримання прибутку в майбутньому. Тобто, якщо 

покупець токена очікує отримання доходу, головна його функція – це інвестування, а отримання прибутку відбувається від третьої сторони 
та гроші від продажу активу вкладаються у підприємство, тоді це Security токен. 

Таким чином, security токени не обов'язково прив'язані до частки в компанії, їх можна використовувати для поділу на частини 

права власності по відношенню до широкого спектру активів, від нерухомості до мистецтва, так вони можуть надавати держателю цілий 
ряд прав. Цінність security токенів підкріплена цінними паперами, а отже, вони вважаються вкладенням. Крім того, це означає, що на 

підприємства, що їх випускають накладаються додаткові регулятивні вимоги і вимоги до надання звітності. Так, комісія SEC ще у 2017 році 

постановила, що Security токени попадають під регулювання, діюче для стандартних акцій, тобто випуск токенов повинен 
супроводжуватися обов'язковою їх реєстрацією [2, c. 53].  

Таким чином, в США використовують централізовану систему, в якій Security токени, пропоновані під час ICO, торгуються як 

цінні папери. У Європі, з іншого боку, переважає диференційоване регулювання. Наприклад, FINMA класифікує токени на три підтипи: 
актив, платіжний засіб і маркери-утиліти. У свою чергу Utility токени купуються виключно для внутрішніх розрахунків, обміну між 

користувачами, плати за наданий функціонал тощо. Крім того, із розвитком інновацій у сфері цифрових активів, з’явився також новий вид 

токенів, що мають риси як Security токенів, так і Utility токенів, що отримали назву «Змішані токени» або «Hybrid tokens». 
Отже, поняття цифрових фінансових активів або крипто-активів є абсолютно новим у бухгалтерському обліку, нині існують 

певні дискусії щодо організації їх фінансового обліку, тому це питання потребує подальшого дослідження.  

 

Список використаних джерел 

 

1. Яцик Т. В. Сутність криптовалюти та етапи її розвитку у фінансовому обліку. Молодий вчений. 2018. №3. C. 385-390. 
2. Yatsyk T. Methodology of financial accounting of cryptocurrencies according to the IFRS. Evropsky casopis ekonomiky a 

management. 2018. Vol. 4. No. 6. P. 53-60. 

3. IFRS Accounting for crypto-assets // EY // URL:  https://www.ey.com/Publication/vwLUAssets/EY-IFRS-Accounting-for-crypto-
assets/$File/EY-IFRS-Accounting-for-crypto-assets.pdf  

https://www.ey.com/Publication/vwLUAssets/EY-IFRS-Accounting-for-crypto-assets/$File/EY-IFRS-Accounting-for-crypto-assets.pdf
https://www.ey.com/Publication/vwLUAssets/EY-IFRS-Accounting-for-crypto-assets/$File/EY-IFRS-Accounting-for-crypto-assets.pdf


 

Міжнародний форум EFBM 2019 «Економіка. Фінанси. Бізнес. Управління. Глобальні економічні виклики та можливості у цифрову епоху» 

 

77 

  

  

  

ССВВІІТТООВВІІ  ТТЕЕННДДЕЕННЦЦІІЇЇ    

ТТАА  ППЕЕРРССППЕЕККТТИИВВИИ  

РРООЗЗВВИИТТККУУ  ФФІІННААННССООВВООЇЇ  

ССИИССТТЕЕММИИ  УУККРРААЇЇННИИ  
 

  

  
•  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  • 

•  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  • 

  

  

WWOORRLLDD  TTRREENNDDSS  

AANNDD  PPRROOSSPPEECCTTSS  FFOORR  

DDEEVVEELLOOPPMMEENNTT  OOFF  TTHHEE  

UUKKRRAAIINNIIAANN  FFIINNAANNCCIIAALL  

SSYYSSTTEEMM  
 



 

Міжнародний форум EFBM 2019 «Економіка. Фінанси. Бізнес. Управління. Глобальні економічні виклики та можливості у цифрову епоху» 

 

78 

Балицька Марія, 

асистент, 
Київський національний університет імені Тараса Шевченка 

 

КЛЮЧОВІ ТРЕНДИ МЕДИЧНОГО СТРАХУВАННЯ 

 

Ключові слова: страхування, медичне страхування, медицина, блокчейн, аналітика. 

Maria Balytska, 
Assistant 

Taras Shevchenko National University of Kyiv 

 

KEY TRENDS OF HEALTH INSURANCE 

 

Key words: insurance, health insurance, medicine, blockchain, analytics. 
 

Основні глобальні тенденції свідчать про підвищенням середньої тривалості життя населення, яке водночас супроводжується 

зростанням частоти хронічних захворювань, що завдає значного навантаження на систему охорону здоров’я по всьому світу. Зважаючи на 
кризу державного фінансування медицини, більш вимогливі пацієнти витрачають більше коштів на приватне медичне страхування та 

медичні послуги. Таким чином, виникає необхідність у дослідженні основних трендів у сфері медичного страхування. 

Динаміка ринку медичного страхування свідчить про постійне зростання страхових премій. Зокрема, глобальні премії з 
медичного страхування зросли на 4,8% з 2000 року та досягли у 2017 році 1,3 трлн дол. [1]. Така тенденція обумовлена не лише 

збільшенням середньої тривалості життя, а й зростанням зайнятості, що призводить до збільшення числа людей, які потребують страхове 

покриття, збільшенням числа літніх людей, зростанням проникнення страхування в сільську місцевість і популяризацією обов’язкового 
страхування. Проте, з точки зору прибутковості, низькі страхові ставки, гостра конкуренція, внутрішня неефективність роботи та переділ 

ринку через появу нових учасників продовжують чинити тиск на страхові компанії. Також спостерігається тенденція до збільшення витрат 

на охорону здоров'я, в першу чергу через дорогі експериментальні методи лікування, збільшення числа неінфекційних хронічних 
захворювань, пов'язаних зі способом та збільшенням тривалості життя.  

У галузі спостерігається зміна очікувань клієнтів, які вимагають від своїх страховиків зручного цифрового і персоналізованого 
підходу, аналогічного тому, який вони отримують в інших сферах (наприклад, онлайн-торгівля). Таким чином, страховим компаніям все 

частіше доводиться реагувати на мінливі очікування клієнтів задля стабілізації своєї прибутковості. Виходячи з цього, вони переходять до 

профілактичної моделі надання медичної допомоги і використовують аналітику для прогнозної діагностики і персоналізованої допомоги. 
Страховики почали використовувати чат-ботів, голосових помічників та загалом мобільний телефон як канал для забезпечення постійного 

нагляду і додаткових послуг для страхувальників. Крім того, страхові компанії впроваджують такі технології, як блокчейн і штучний 

інтелект, для оптимізації процесів і підвищення ефективності роботи. Таким чином, серед основних трендів медичного страхування можна 
виділити наступні: 

 зміна динаміки ринку медичного страхування; 

 спрощення надання послуг медичного страхування; 

 використання чатботів та голосових помічників; 

 широке використання аналітики страховими компаніями; 

 використання технології блокчейн (табл.1). 
Таблиця 1 

Ключові тренди медичного страхування 

Тренд Опис тренду Приклади реалізації 

Зміна динаміки 
ринку медичного 

страхування 

Сфера медичного страхування зазнає 

все більшого поширення 

консолідації, нових учасників та 
спільних партнерських зв'язків. 

Фірми BigTech та роздрібні гіганти 

стають новими гравцями галузі 
медичного страхування. 

 Amazon співпрацює з Berkshire Hathaway та JP Morgan з метою 
створення незалежної компанії, яка займатиметься медичним 

обслуговування співробітників компанії та очікувано скоротить витрати 
за рахунок використання технології; 

 Alipay запустила безкоштовну послугу медичного страхування, яка 

надає користувачам певну суму страхового покриття кожного разу, коли 
вони здійснюють платіж за допомогою гаманця Alipay. 

Спрощення 

надання послуг 
медичного 

страхування 

Страхові компанії використовують 

інструменти, що включають в себе 

цифрові мобільні програми або веб-
портали, які забезпечують підтримку 

всіх аспектів надання послуг 

медичного страхування клієнту 

 Cigna запустила клієнтську програму OneGuide, яка використовує 
прогнозну аналітику з метою вивчення поведінки клієнтів та 

забезпечення своєчасного медичного нагляду; 

 United Healthcare запустила цифрові інструменти, які полегшують 
користувачам орієнтування в системі охорони здоров'я. Можливості 

включають цифрове інтерактивне керування, де користувачі можуть 

вибирати плани медичного страхування на основі їхніх переконань 
щодо медицини. 

Використання 

чатботів та 

голосових 
помічників  

Досягнення розвитку штучного 
інтелекту дозволяють 

використовувати чатботів та 

голосових помічників для 
покращення взаємодії з клієнтом та 

постійного нагляду за ним 

 Manulife використовує Amazon Echo, щоб забезпечити можливість 
клієнта мати зв’язок із асистуючою компанією; 

 CareVoice, шанхайська InsurTech, в партнерстві з AXA TianPing і Ping 

An Health запустили голосового асистента на основі штучнго інтелекту, 
який дозволяє застрахованим шукати інформацію за своїми 

симптомами. 

Широке 

використання 

аналітики 

Аналітика дозволяє страховим 

компаніям використовувати 
прогнозну діагностику і 

персоналізований догляд 

 SkinVision використовує машинне навчання і аналітику для діагностики 

ракових родимок за допомогою аналізу фотографій, які користувачі 

завантажують в мобільний додаток; 

 Ping An Insurance Group розробила мобільний додаток Good Doctor, що 

аналізує фотографії і відео з метою первинної діагностики деяких 

захворювань. 

Блокчейн як 
потенційне 

рішення для 

уніфікації 
записів 

Страхові компанії можуть 

потенційно використовувати 

блокчейн для підвищення 
ефективності роботи та покращення 

обміну актуальними даними з 
різними зацікавленими сторонами  

 Embleema, заснований на блокчейні медичний стартап, запустив 

PatientTruth - додаток для ведення електронних медичних записів 

пацієнтів, заснований на технології блокчейн, який дозволяє пацієнтам 
контролювати свої дані про стан здоров'я та безпечно обмінюватися 

інформацією між різними зацікавленими сторонами; 

 MintHealth, цифровий стартап у медичній галузі, запустив платформу 
для сфери охорони здоров'я, засновану на технології блокчейн, яка 

дозволяє пацієнтам отримувати доступ до своїх даних про стан здоров'я 
через мобільну програму. 
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Джерело: складено автором на основі [2, 3, 4,]. 

 
Отже, сфера медичного страхування поступово перетворюється на ефективну цифрову систему. Страхові компанії, що надають 

послуги з медичного страхування, намагаються максимально швидко реагувати на очікування клієнтів та підвищувати внутрішню 

ефективність діяльності, переходячи на бізнес-моделі, орієнтовані на клієнта, шляхом використання технологій. Наявність великої кількості 
даних про клієнтів та поліпшення аналітичних можливостей дозволяють страховикам забезпечити постійний нагляд за здоров’ям клієнтів, а 

також надавати профілактичну та персоналізовану допомогу. Водночас страховики вдосконалюють внутрішні операції та досягають 

операційної ефективності за допомогою таких технологій, як блокчейн та штучний інтелект. У міру вдосконалення обробки даних в 
реальному часі та вдосконалення бізнес-аналітики страховики можуть приймати обґрунтовані, керовані даними бізнес-рішення та 

підвищувати ефективність. 

Таким чином, проведене дослідження ключових трендів у сфері медичного страхування, дало можливість зробити висновки, що 
на сьогодні дана індустрія  поступово рухається до створення ефективної інтегрованої в цифровому відношенні системи, яка дозволила б 

страховим компаніям, що надають послуги з медичного страхування, забезпечувати безперебійне і спрощене обслуговування клієнтів. 
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Різноманітність видів і систем соціального страхування потребує більш деталізованого, сутнісного їх розподілу за певними 
ознаками за рівнем, який би забезпечував можливість однозначного їх визначення для аналізу і вибору моделі соціального захисту. 

Метою дослідження є визначення підходів щодо класифікації видів соціального страхування, що є важливим не лише з 

теоретичного, а й із практичного погляду.  
Так, соціальне страхування існує у двох формах: добровільне та обов'язкове страхування. Для різних країн і етапів розвитку 

страхування при співставленні цих форм виявляються певні відмінності [  2, с. 35]. 

Добровільне соціальне страхування ґрунтується на принципах колективної солідарності і взаємодопомоги за відсутності 
підтримки держави (державного бюджету). 

Обов'язкове соціальне страхування – це різновид державних соціальних гарантій, які забезпечуються через цільові позабюджетні 

(державні або суспільні) фонди.  
Існує два види обов'язкового соціального страхування: обов'язкове загальне страхування й обов'язкове професійне страхування. 

Загальне обов'язкове страхування поширюється на всіх осіб, які працюють за трудовим договором або контрактом. Обов'язкове професійне 

страхування розповсюджується на осіб, які працюють на місцях, пов'язаних із підвищеним травматизмом, особливо небезпечними та 
несприятливими умовами праці [ 3]. 

В Україні більшого розповсюдження та розвитку набуло саме загальнообов'язкове державне соціальне страхування. Це система 

прав, обов'язків і гарантій, яка передбачає надання соціального захисту, тобто включає матеріальне забезпечення громадян у випадку 
хвороби, повної, часткової чи тимчасової втрати працездатності, втрати годувальника, безробіття за незалежними від них обставинами, а 

також у старості й у інших випадках, передбачених законом, за рахунок грошових фондів, що формуються шляхом сплати страхових 

внесків роботодавцями, громадянами, а також за рахунок бюджетних та інших джерел, передбачених законом [1]. 
Залежно від страхового випадку виділяють такі види загальнообов'язкового державного соціального страхування: 

- пенсійне страхування; 

- страхування у  зв'язку з тимчасовою втратою працездатності; 
- медичне страхування; 

- страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності; 

- страхування на випадок безробіття; 
- інші види страхування, передбачені законами України. 

Кожний з перелічених видів складається з декількох більш вузьких підвидів. Так, страхування з тимчасової втрати 

працездатності передбачає отримання соціальних послуг (грошових виплат) у таких випадках: 
- захворювання загального ґенезу; 

- догляд за хворою дитиною, дитиною-інвалідом або іншим хворим членом сім'ї;  
- вагітність та пологи;  

- смерть робітника; 

- смерть члена сім'ї робітника; 
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- поховання. 

Система соціального страхування настільки складна, що не може бути охоплена будь-якою класифікацією і потребує розгляду 
позакласифікаційних видів страхування.   

Так, у межах загальнообов’язкового державного соціального страхування здійснюється організаційно-адміністративне 

забезпечення страхової діяльності.  До страхових установ відносяться (окрім Пенсійного фонду): Фонд соціального страхування України і 
Фонд загальнообов'язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття. 

Згідно статуту, Фонд соціального страхування України «є органом, який здійснює керівництво та управління 

загальнообов’язковим державним соціальним страхуванням…». 
Згідно бюджету Фонду соціального страхування України на 2018 рік, його цільові видатки спрямовані на компенсацію 

матеріального  збитку від ризиків: 

• тимчасової втрати працездатності; 
• вагітності та пологів; 

• постраждалим від Чорнобильської катастрофи; 

• витрат на поховання; 
• витрат на лікування в реабілітаційному відділенні санаторно-курортного закладу після перенесених захворювань; 

• нещасного випадку на виробництві; 

• стійкої втрати працездатності; 
• смерті потерпілого внаслідок нещасного випадку на виробництві (членам його сім’ї); 

• народження дитини інваліда внаслідок травмування на виробництві або професійного захворювання його матері під 

час вагітності. 
Фонд також має здійснювати цільові видатки на: 

• медичну і соціальну допомогу; 

• профілактику страхових випадків. 
Згідно бюджету Фонду загальнообов’язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття на 2018 рік, 

його цільові видатки спрямовані на компенсацію матеріального збитку від ризиків: 

• безробіття; 
• витрати на заходи сприяння зайнятості. 

Фонд також має здійснювати цільові видатки на: 
• профілактику настання страхових випадків; 

• функціонування інформаційно-аналітичної системи державної служби зайнятості; 

• відшкодування Пенсійному фонду України витрат на виплату достроково призначеної пенсії. 
Наведена класифікація видів соціального страхування більш повно відображає сутність цієї складної моделі соціального захисту 

населення  і буде сприяти кращому використанню методів і заходів протидії негативному впливу  соціальних ризиків. 
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Освіта є основою інтелектуального, духовного, фізичного і культурного розвитку особистості та запорукою розвитку суспільства, 

об’єднаного спільними цінностями і культурою, та конкурентоздатності держави.  
Дуальний характер освіти проявляється у результатах, які отримує здобувач – не тільки як особистість, а також і як громадянин, 

діяльність якого в майбутньому впливає на зміцнення економіки. 

Проблема співвідношення «суспільного» і «приватного» економічного блага донині є центральною у сфері вищої освіти. Ідея 
університету впродовж століть змінювалась, зміщувались акценти між інтелектуальними, соціальними та економічними цілями освіти. 

Останні десятиріччя знання розглядаються не як засіб впливу на суспільство, а як шлях до персоніфікованих економічних та соціальних 

результатів, що забезпечує приватні вигоди випускникам університетів. 
За такого переосмислення ролі знання, як суспільного блага, відповідальність за якість вищої освіти переходить від держави до 

університетів, і, відповідно, мають вноситися корективи у механізми фінансування університетів.  

Фінансування вищої освіти є інвестицією в людський потенціал, сталий розвиток суспільства і конкурентоздатність країни. Тому 
в Україні на сьогодні не стоїть питання повної комерціалізації діяльності університетів. На перехідному етапі від адміністративно-

командної до ринкової системи господарювання, дискусійними є масштаби втручання держави в діяльність університетів. Модернізація 

управління освітою насамперед має передбачати автономізацію університетів, децентралізацію управління, перерозподіл функцій та 
повноважень між органами влади та навчальними закладами вищої освіти.  

Національною стратегією розвитку освіти в Україні на період до 2021 року для здійснення стабільного розвитку і нового якісного 

прориву в національній системі вищої освіти передбачено розширення автономії вищих навчальних закладів. 
У сучасних умовах невизначеність сутності автономії призводить до ситуації, коли держава, окрім власних функцій, привласнює 

ще і функції керівних органів університетів (наприклад, вченої ради, керівного складу, органів студентського самоврядування), змушуючи 
їх виконувати винятково державні рішення, які часто виходять не з метою забезпечення навчального процесу та якості освіти, а з 

необхідності економії державних коштів та спрямування їх у інші галузі економіки. 

https://studme.org/72899/strahovoe_delo/klassifikatsiya_sotsialnyh_riskov
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Університетська автономія з однієї сторони характеризує взаємозв'язок «уряд – університет» і визначає обмеження прав і 

встановлену державою відповідальність, з іншої – окреслює організацію діяльності університету університетською спільнотою з 
урахуванням внутрішніх обмежень. На державному (системному) рівні метою здійснення видатків з державного бюджету мають бути 

підтримка напрямків підготовки фахівців та наукових досліджень, що впливають на конкурентоздатність країни, підвищення їх якості, 

підтримка провідних університетів, які мають наукові школи. На інституційному рівні фінансування має розглядатися не як ціль, а як засіб, 
який впливає на досягнення результатів, які ставлять перед собою університети. 

Аналізуючи підходи науковців до терміну «фінансова автономія» можна зробити висновок, що фінансова автономія університету 

відображає сукупність інструментів, методів, важелів, організаційних форм фінансових відносин, за допомогою яких здійснюється 
формування та використання фінансових ресурсів для досягнення стратегічних цілей двох суб’єктів: держави та університету. Фінансова 

автономія є лінією перетину фінансових механізмів держави і закладу освіти, яка визначає можливість університетів самостійно діяти 

незалежно від політики, уподобань виборців, суспільного інтересу, доходів споживачів, можливостей державного бюджету тощо.  
Автономія дозволяє подолати державну монополію в галузі освіти, вдосконалити і демократизувати форми управління, 

розширити права закладів вищої освіти. Складовою інституційної автономії університету є фінансова автономія, яка відображає сукупність 

інструментів, методів, важелів, організаційних форм фінансових відносин, за допомогою яких здійснюється формування та використання 
фінансових ресурсів для досягнення стратегічних цілей університету. Фінансова автономія залежить від зовнішніх та внутрішніх чинників і 

має ризиковий характер. 

Прикладом абсолютної автономії є приватні університети, коли втручання держави мінімальне, в основному опосередкованими 
заходами державного регулюючого впливу (податки, курс валют, відсоткові ставки тощо). Державний фінансовий контроль за такої 

автономії мінімальний. Проте, абсолютна фінансова автономія, з одного боку, безпосередньо зорієнтована на одержання суспільно 

значущих результатів неординарними, новими способами в умовах невизначеності та ситуації невідворотного вибору. За такої форми 
фінансової автономії долаються консерватизм, догматизм, психологічні бар’єри, що становлять перепони для впровадження нових, 

перспективних видів діяльності, стереотипи, які гальмують суспільний розвиток, а також забезпечувати здійснення ініціатив, новаторських 

ідей, соціальних експериментів, спрямованих на досягнення успіху. Фінансова автономія має важливі економічні, політичні, державно-
управлінські та моральні наслідки, оскільки прискорює суспільний і технічний прогрес, дозволяє сформувати позитивний вплив на 

суспільну думку, духовну атмосферу суспільства. З іншого боку, за абсолютної фінансової автономії університет діє в умовах 

невизначеності, що може призводити до авантюризму, волюнтаризму, суб’єктивізму у прийнятті рішень, і відповідно, до гальмування 
соціального прогресу, до тих чи інших соціально-економічних і моральних збитків.  

Патерналістська автономія передбачає жорстку централізацію управління. Фінансування здійснюється мінімальною кількістю 
стейкхолдерів, які мають значний вплив на прийняття управлінських рішень в університеті. Ухвалення фінансових рішень здійснюється 

одноособово керівником, у якого досить обмежені повноваження та фінансові інструменти. 

У цілому фінансова автономія має базуватися на принципах, закладених у нормативно-правових актах Європейського Союзу: 
1) Кінцевої мети. Створення економічних умов для діяльності університетів державою та прийняття фінансових рішень 

всередині університету ґрунтуються на необхідності досягнення кінцевої мети – забезпечення якості освіти. 

2) Змішаного фінансування. Уряди країн мають відповідальність перед суспільством, тому держави фінансово 
підтримують університети як прямими, так і непрямими методами. У країнах ЄС залежно від історичних та політичних факторів різняться 

обсяги такої підтримки. 

3) Різноманіття. Для прийняття рішень, у тому числі державницьких, враховується специфіка кожного університету 
4) Ефективності. Держава фінансує «сильні» університети, здатні надати якісну освіту.  

5) Прозорості. Фінансова діяльність університетів має бути прозорою, механізм визначення обсягів фінансування має 

бути чітким та зрозумілим суспільству. 
6) Контролю та підзвітності. Діяльність університетів контролюється суспільством за допомогою державного аудиту; 

внутрішній контроль необхідний для прийняття рішень керівними органами університету. 

Враховуючи суспільну значущість вищої освіти, фінансова автономія університетів підвищує рівень підзвітності та 
відповідальності університетів перед суспільством. 
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Under the modern conditions of globalization,financial markets and entrepreneurial activityof any countryhave a special place among the 

factors that increase its global competitiveness. 
The existence of a great role of financial markets in terms of efficient functioning and development of the economy is no longer doubtful, 

but we often have to say that scientists have already demonstrated a well-established postulate of various calculations. 

It is well known about the great importance of financial and capital markets for the growth of entrepreneurial activities, which has been 
approved by many studies. Here too we rarely have a reasonable basis for different empirical calculations. 

The essential problem lies in the real and synchronized development of financial markets by interconnecting all constituent components 

and the considering of the possible "institutional traps". 
This is crucial for the financial markets to enhance the global competitiveness of the country. 

The development of financial markets in the country significantly contributes to entrepreneurial activity, which is also undoubtedly no 

additional research and arguments today. This connection will first be revealed in the capital market [5] and the level of involvement in the 
international business in a particular country, for example, in the form of foreign direct investments. 

Therefore, it is a condition for ensuring its long-term complex and socio-economic development based on the positions of global 

competitiveness raising the financial markets through the use of benchmarking method active and systemic [1]. On the other hand, there is a need for 
developing financial markets to attract foreign capital in the country, increase inflows of investments and timely and efficient distribution of local 

financial resources. 
It should be noted that financial markets in Georgia are still in developmentstage [2;3]. The main source of financing and attracting 

financial resources for business is the loan taken from commercial banks. In addition, source of funding for equity capital is relatively unused. As for 
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the securities market, its development is reflected in the country's development strategy announced by the Government of Georgia and is one of the 

priority directions. 
At the same time, the hindering factors should be used, such as: outdated or no existing infrastructure that complicates both trade and 

settlement; insufficient knowledge and experience from market participants; other segment of the market, including the development of the state 

securities market; high tariffs and costs associated with emissions; insufficient liquidity, which limits investors' interest; the absence of income curve, 
which made it impossible to make the price; insufficient transparency of the issuers, weak corporate governance and inefficient system evaluation of 

companies' creditsability; absence of institutional investors; incomplete legislative basis; taxation system that does not promote market 

development.The strategy of capital market development is to identify these hindering factors and speed up their elimination with systematic and 
market methods [3, pp.15-16]. 

Clearly, the level of development of financial markets is dependent on the level of financial education in the country. Consequently, the 

state's promotion is to increase the level of education of the population, which can be considered as a very important area for the formation of 
knowledge economy [4]. 
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Важливою передумовою розбудови України як демократичної та правової держави є самостійність і незалежність органів 

місцевого самоврядування. Вихідною основою такої незалежності є фінансова самостійність (самодостатність). Водночас, загострення 

внутрішніх проблем кожного регіону та місцевого самоврядування в Україні, порушення міжрегіональних зв’язків, сьогодні спричинено, в 

першу чергу, погіршенням економічної ситуації в країні та дефіцитом бюджетного ресурсу на підтримку регіонального та місцевого 
розвитку. Тому, раціонально збалансована система міжбюджетних відносин є запорукою дієвості соціально-економічної політики України. 

Саме від адекватного забезпечення перерозподілу значних фінансових ресурсів і від гнучкості способів їх використання у значній мірі залежить 

стабільність економічного розвитку країни в цілому.  
Упродовж тривалого періоду самостійність та дієздатність місцевої влади у вирішенні нагальних питань розвитку територіальних 

громад гальмувались обмеженістю повноважень органів місцевого самоврядування. Зокрема, бюджетне забезпечення розвитку територій 

залишалось недостатнім, що призвело до поглиблення залежності територіальних громад від рішень керівництва регіону, а регіони, у свою 
чергу, були повністю залежними від Центру. 

Створенню ефективної системи місцевого самоврядування та раціональному розподілу повноважень і ресурсів між 

територіальними рівнями управління тривалий час перешкоджали: 1) відсутність в органів місцевого самоврядування достатніх 
повноважень та відповідних фінансових ресурсів для вирішення поточних питань, пов’язаних з життєзабезпеченням мешканців громади; 2) 

нормативно-правова нечіткість розподілу повноважень між місцевими державними адміністраціями та органами місцевого 

самоврядування; 3) нечіткість партнерських відносин між Центром і регіонами та подекуди – «бюджетна дискримінація» одних регіонів на 
користь інших; 4) інституційна незавершеність чіткого статусу та повноважень громади як базової одиниці адміністративно-

територіального устрою України;тощо. 

Найбільшими недоліками і прорахунками у формуванні та реалізації регіональної політики України були й залишаються: 
неунормованість процесів децентралізації влади; порушення принципу субсидіарності у розподілі повноважень і у міжбюджетних 

відносинах; фактична підпорядкованість місцевого самоврядування виконавчій владі; невідповідність чинної системи адміністративно-

територіального устрою України вимогам забезпечення повсюдності самоврядування тощо. Але найголовнішим недоліком регіональної 
політики України до цього часу залишається фінансова недієздатність місцевого самоврядування, яка обумовлена слабкістю фінансової 

бази, браком власних і переданих ресурсів для вирішення власних і делегованих питань розвитку громади. Саме у такому контексті 

важливе значення для України має бюджетна децентралізація. 
Бюджетна децентралізація – це система фінансово-економічних відносин, що виникають між різними рівнями влади в процесі 

чіткого розподілу відповідних повноважень щодо прийняття управлінських рішень з питань формування бюджетних ресурсів та 

підвищення ефективності їх використання.  
Початок реформи місцевого самоврядування та територіальної організації влади за принципами децентралізації в Україні 

розпочався ще у 2007 році з прийняттям урядом Концепції реформування місцевого самоврядування та територіальної організації влади в 

Україні. Мета реформи полягає у забезпеченні можливості самостійно, за рахунок власних фінансових ресурсів вирішувати питання 
місцевого значення в інтересах жителів громади. 

Бюджетна децентралізація, основною місією якої є зміцнення дохідної спроможності територіальних громад, повинна також 
створювати підґрунтя для наступних етапів децентралізації всіх інших сфер (бізнесу, освіти, медицини, культури тощо). Зараз відбуваються 

у цьому напрямі певні позитивні зміни, зокрема, бюджетна міцність територіальних громад послідовно зростає, а саме, щороку 

спостерігається збільшення дохідної частини місцевих бюджетів. Найвагомішим результатом бюджетної децентралізації є зростання частки 

http://www.economy.ge/uploads/meniu_publikaciebi/ouer/kapitalis_bazris_ganvitarebis_strategia.pdf
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місцевих податків та зборів у доходах місцевих бюджетів з 2,5 % у 2012-2014 роках до 30 % у 2018 році, в основному за рахунок передання 

окремих податків та зборів до місцевих бюджетів. Частка доходів місцевих бюджетів у зведеному бюджеті становить понад 50 %, для 
порівняння, у 2014 році ця частка складала 42 % [1, с.12-13]. 

За п’ять років – з 2014-го по 2019-й – в Україні сформовано 876 спроможних територіальних громад, в яких нині живуть близько 

68% населення України. Доходи місцевих бюджетів зросли на порядок – до майже 234 мільярдів гривень. У власність громад передано 1,5 
мільйона гектарів земель сільськогосподарського призначення. Близько 75% податків залишаються в громадах, їх використовують на 

місцеві потреби [3].  

Зазначені здобутки у сфері бюджетної та загалом фінансової децентралізації не лише значно розширюють фінансову 
спроможність громад, створюють потужне підґрунтя для здійснення регіонами своїх програм розвитку, надаючи громадам позитивний 

імпульс щодо розвитку соціально-економічної сфери, розширюють та чітко окреслюючи перспективи їх подальшого розвитку, надаючи 

громадам змогу цілеспрямовано реалізовувати стратегію свого розвитку. 
Водночас, процес упровадження бюджетної децентралізації в Україні свідчить про неузгодженість та системні протиріччя 

повноважень органів місцевого самоврядування та місцевих органів виконавчої влади [2]. Зокрема, слабкою стороною бюджетної 

децентралізації в Україні залишається все ще значна частка трансфертів і переданих доходів. Дотаційність бюджетів територіальних громад 
та місцевих бюджетів сягає ще значних розмірів. Але головні проблеми лежать не в рівні дотаційності, а в нерівномірності соціально-

економічного розвитку як громад так і регіонів України. 

Модернізація фінансової системи України, зокрема, у сфері бюджетної децентралізації повинна спрямовуватися на передачу до 
місцевих бюджетів дієвих джерел бюджетних надходжень та розширенням фінансової бази громад. Інституційні передумови бюджетної 

децентралізації та впорядкування видаткових повноважень органів місцевої влади зумовлюють подальше реформування інституційно-

правової бази та інституційно-організаційної складової. В першу чергу мова йде про реальну передачу публічних функцій, повноважень та 
компетентності від Центру (центральних органів влади) до органів місцевого самоврядування, що повинно супроводжуватися передачею 

відповідних фінансових ресурсів. 

Серед нових завдань – затвердити нову територіальну основу країни – 100 спроможних районів і 1600-1800 спроможних громад, 
закріпити фінансову самодостатність місцевого самоврядування, сформувати ефективну систему управління, впорядкувати систему 

державного контролю, а також уникнути дублювання функцій [3]. 

Вкрай важливим у цьому процесі є інституційно-кадрове забезпечення бюджетної децентралізації. Головне не лише те, що треба 
робити, а те – хто і як це буде робити. Зокрема, мова йде про кадрове забезпечення бюджетної децентралізації в Україні, про підготовку 

кадрів для місцевого самоврядування. 
Домінуюча ідея переважної більшості сучасних досліджень бюджетної децентралізації полягає в тому, що процес децентралізації 

повинен спиратися на власні фінансові ресурси місцевих органів, оскільки це є більш ефективним її напрямом, ніж ті процеси, що 

базуються на трансфертах, які можуть призвести до викривлення форм самої децентралізації. Крім того, процес трансферту влади та 
ресурсів свідчить про те, що централізацію та децентралізацію доцільно розглядати взаємопов’язаними процесами, які складають єдиний 

континуум, що характеризує державно-управлінський простір, де відбувається прийняття різноманітних публічних рішень. 

Досліджуючи феномен бюджетної децентралізації як полісистемне поняття, слід зазначити, що децентралізація не існує поза 
державною владою, вона здійснюється самою державною владою, за правилами, які й сама встановлює. Саме у цьому контексті, органам 

держаної влади завжди притаманний певний супротив, точніше, небажання втрачати контроль над владними повноваженнями та 

ресурсами, зокрема, фінансовими ресурсами. У даному випадку мова повинна йти про так звану «сильну державу», якою має бути Україна. 
На нашу думку, «сильна держава» відрізняється від «просто держави», тим, що «сильна держава» має не лише певні державні інститути, 

публічні повноваження, загальні правила гри тощо, а й – і це головне – дотримується на всіх рівнях цих правил гри, зокрема: здійснює, 

забезпечує, відстежує, контролює їх чітке виконання. Саме це і є основним принципом (вихідною засадою) формування реальної довіри до 
такої держави з боку суб’єктів на всіх рівнях: нанорівні, мікрорівні, мезорівні, макрорівні, мегарівні. 
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Однією із найважливіших складових економічної системи країни,водночас чинником економічного зростання є банківська 

система, яка забезпечує раціональний перерозподіл ресурсів між економічними агентами, забезпечуючи тим самим їх потребу у фінансових 
ресурсах і фінансову стабільність економіки загалом.  

Водночас існуючі проблеми у фінансуванні діяльності суб’єктів економіки потребують вирішення питання залучення 

альтернативних власним фінансовим ресурсам джерел їх фінансування, якими є кредити. У переліку детермінант, що гальмують розвиток 
вітчизняної економіки, обмежений доступ до кредитних ресурсів посідає одне з перших місць. Не дивлячись на широкий спектр 

проведених досліджень з проблем кредитування низка питань потребує ще наукового вирішення. Виходячи з цього, важливо дослідити 

сучасний стан та тенденції розвитку ринку банківських позичкових ресурсів в контексті кредитування суб’єктів економіки. 
Показником «потужності» банківської системи виступає співвідношення активів до ВВП. Станом на 01.01.2018 активи та капітал 

вітчизняних банків у співвідношенні до ВВП України склали 44,8 % та 5,5 % відповідно. Водночас максимальне значення показника 
відношення активів до ВВП в Україні було встановлено у 2008 році на рівні 97,7 %, а відношення капіталу до ВВП у 2010 та 2013 рр. на 

рівні 13,2 %. Таке скорочення обсягу активів банківського сектору відбулося як наслідокзначного скорочення кількості діючих банків у 

період 2014-2017 рр. та відсутності стимулів для зростання активів решти діючих банків. Для країн Європейського Союзу характерним є 

http://www.niss.gov.ua/content/articles/files/PP-Decentralization-ready-474fa.pdf
https://ukurier.gov.ua/uk/articles/pershij-etap-decentralizaciyi-zaversheno/
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перевищення обсягу банківських активів над розміром ВВП країни.З метою активного включення банків в процес оздоровлення економіки 

активи банківського сектора повинні зростати до рівня приблизно 100-110 % ВВП[1].Отож, унаслідок значного і стрімкого падіння активів 
банківського сектору економіки України у відношенні до ВВП, банки ще недостатньо залучені у процес розбудови економіки у формі 

кредитування. 

Показники співвідношення кредитів та депозитів до ВВП свідчать про рівень забезпечення реального секторукредитними 
ресурсами. В Україні частка кредитів і депозитів до ВВП впродовж 2014-2017 рр. також різко скорочувалася. Так, на 01.01.2018 р. 

співвідношення кредитів та депозитів до ВВП в Україні становили 39,3 % та 35 % та скоротилося порівняно з 2014 р. на 34,4 % та 28,4 % 

п.п. [1]. Це свідчить про те, що обсяги кредитування банківським сектором вітчизняної економіки є низькими, оскільки у банківському 
секторі недостатньо відповідних кредитних ресурсів для розширення кредитування суб’єктів економіки. 

Експерти стверджують, що результатом вищеописаних процесів стало різке зниження рівня «фінансового наповнення» 

економіки. Так, рівень монетизації (відношення грошової маси до ВВП) скоротився з 59% у 2014 р. до 35% у 2018 р.25 , рівень покриття 
ВВП кредитами – відповідно з 61% до 29%, кредитами у корпоративний сектор – з 48% до 24% [2]. 

За підсумками 2018 р. загальний обсяг залишків за кредитами зріс на 5,6% (або на 56,5 млрд. грн. до 1 073,1 млрд. грн.), в т. ч. у 

національній валюті – на 7,4%, в іноземній валюті (у доларовому еквіваленті) – на 4,3%. Кредити у реальний сектор економіки 
(корпораціям) за 2018 р. збільшились лише на 3,5%, зокрема у національній валюті – на 2,1%, в іноземній валюті (у доларовому еквіваленті) 

– на 6,7%. В абсолютному вимірі залишки за гривневими кредитами бізнесу зросли лише на 9,6 млрд. грн. до 475,7 млрд. грн., за кредитами 

в іноземній валюті – на 0,9 млрд. дол. до 14,4 млрд. дол. У строковій структурі залишків за кредитами корпораціям частка 
короткострокових кредитів (до 1 року) станом на 01.01.2019 р. становила 48%, кредитів на строк від 1 до 5 років – відповідно 32%, понад 5 

років – 20%[2]. Загалом, банками в Україні кредитуються поточні потреби суб’єктів економіки (найчастіше на короткий строк), що не 

супроводжується якісними змінами у виробництві (модернізацією, розширенням тощо), а банківська система продовжує втрачати 
довгострокові ресурси, необхідний для кредитування реального сектору економікичерез неефективний перерозподіл залучених коштів 

банками між суб’єктами економіки.  

 Експерти НБУ вважають, що банки сьогодні відчувають посилення конкурентного тиску з боку фінтех-компаній як при 
здійсненні активних операцій, так і в частині фондування, які вже поширюють свою діяльність далі платіжних сервісів. Так, Google разом з 

кількома банками запропонував швидкі кредити користувачам Google Pay в Індії. Водночас онлайн-банк, пов'язаний з китайською 

платформою Alibaba, розвивав кредитування самостійно тощо [3]. Отже, сьогодні високі комп’ютерні, інноваційні технології є основою 
дляглобалізації банківської сфери і інноваційних змін в кредитуванні. З огляду на активний розвиток IT-технологій, FinTeh-стартапів, 

падіння довіри з боку суб’єктів до банків трансформуються інструменти та форми надання банківських кредитних послуг. З огляду на це 
банки мають активно використовувати в своїй діяльності IT-технології та співпрацювати з FinTeh-стартапами, що послужить чинником 

якісних перетворень у банківському секторі. 

Основним завданням банків на перспективу є забезпечення якісного виконання базової функції банків – трансформації 
запозичених та залучених коштів у кредити: раціоналізація структури та джерел запозичення банками коштів (з огляду на стан запозичення 

коштів клієнтів та обсягів резервування під активні операції, з метою ефективного управління ризиками доцільно скорочувати обсяги 

залучення коштів від фізичних осіб на вимогу та короткострокові вклади та впроваджувати інші інструменти запозичення коштів, серед 
яких - випуск банківських облігацій, залучення банками синдикованих (паралельних) кредитів тощо; розширення кредитування малого та 

середнього бізнесу;використання паралельного та синдикованого кредитування великомасштабних проектів (бізнесу); внесення 

відповідних змін взаконодавчу та нормативно-правову базу. 
Подальший якісний розвиток банківського кредитування стримується через погану якість активів, велику частка непрацюючих 

кредитів, високий рівень простроченої заборгованості, падіння кредитоспроможності позичальників, неадекватну оцінку застави під час 

видачі кредитів, що призвело до втрати якості власних активів банків. Перепоною для задоволення попиту підприємств у банківських 
кредитах в Україні вважаються високі відсоткові ставки, обмежений спектр пропозиції банківських кредитних послуг, неврахування 

специфіки виробничо-ресурсного потенціалу окремих видів діяльності, недостатній рівень капіталізації, утрати ліквідності банками, 

операційні ризики банків в процесі співпраці з клієнтами тощо. Зазначені проблеми мають згладжуватися урізноманітненням 
інструментарію залучення позикових коштів, модернізацією всієї системи кредитування. 
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Over the past few years blockchain technology (or distributed ledger technology) has become one of the hottest issues for academic 

community and practitioners alike. It has become a central discussion topic at World Economic Forum and only during the past few years more than 
half of a million new publications related to blockchain have been brought to attention of society. Initially introduced for reinforcement of Bitcoin 
cryptocurrency, it is now used in a much wider range of spheres.  

Blockchain is commonly described as a peer-to-peer model where many geographically dispersed participants replicate or issue 
cryptographically signed transactions. It is used on the concept of distributed ledger, where every node in a blockchain network executes and records 
the same transactions, grouped into blocks. Every new block follows in mathematically verified sequence from the previous block and with the flow 
of time the recorded data become more secure as more “blocks” of data are cryptographically linked and added to the “chain” [6, p. 36].  

Blockchain has passed three distinct phases of its implementation [6, p.37]: the bitcoin itself, smart contracts (agreements that are 
programmed directly on the blockchain and are executed automatically as soon as all the predetermined terms and conditions are met), and digital 
application beyond financial markets (health sector, public sector and governance, education, smart cities etc.).Health insurance sector embraces both, 
financial services and health care, and it would be worth discussing the benefits and disruptive potential of blockchain implementation into this sector. 
Deloitte’s study on the blockchain’s potential breakthrough in the insurance industry, identifies the following 6 issues to be solved by the blockchain 
technology [4].  
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1. Comprehensive health records. Probably one of the most widely recognized issues in health care management today is sharing sensitive 
medical information among patients, insurers, providers, and other parties. Health care records are fragmented across various organizations which 
makes it impossible to track patients in real time. It results in incomplete patient information at the point of care and in general reduces system 
efficiency and the ability to provide high-standard health care. To address this issue, an interoperable and comprehensive health record on the 
blockchain would most likely be pulled directly from existing Electronic Health Record systems in hospitals and physician offices. Patient-generated 
data could also be added to the blockchain through smart contracts while blockchain’s automated data verification would help to resolve trust issues 
between entities.  

2. Detecting fraud. Insurance fraud is a major concern and a crime. Medicare 
fraud in the U.S. alone costs about $60 billion a year [1]. It occurs when providers and patients submit claims and information to receive payable 
benefits, such as billing for not performed services, falsification of a patient’s medical condition etc. 
Addressing this issue smart contracts can help determine if submitted claim is indeed valid. Even though blockchain cannot verify all types of data, it 
can validate the submitter and the completeness of the information. In such a way, the claim will be paid only if approved by the system. Any detected 
inconsistencies would not allow the payment to be made and possibly trigger further investigation. 

3. Information exchange. Successful functioning of insurance companies is based on the access to information, where companies must 
insure its proper acquisition, processing, sharing, securing, and usage in order to make effective decisions. Yet, many of information transactions 
today may take weeks to locate and process. Blockchain could automatically collect records of agreements, transactions, and other valuable 
information sets linking together the information and triggering smart contracts through automatic verification of terms and conditions. Such approach 
can also be applied to underwriting and claims processing, which reduces the need to file and review each claim. Moreover, shared on the blockchain 
information may help insurers to develop their network of quality providers and further improve their performance.  

4.Provider directory accuracy. Confirming which of the providers are in the network is very often a confusing task for insurance 
companies. The provider directory is the most-used function on health insurers’ websites, yet it is too often filled with incorrect information, including 
addresses, acceptance of the insurance plan, hospital affiliations etc. All this create a great degree of frustration for customers and bring additional 
costs for insurers (including governmental fines for outdated information). Blockchain could allow providers and insurers to update listings more 
quickly and easily, where mistakes would be detected and corrected automatically, being accepted or rejected by smart contracts based on other 
information in the blockchain, while providers would have to adjust their information only on one centralized directory (for example, government-
based blockchain).  

5.Consumer consideration. Blockchain technology would be able to simplify otherwise painful application process and improve an overall 
customers experience. With all the health records already stored on the blockchain and available for insurers there would be no more need for multiple 
tests and provision of sensitive information. This would potentially increase the number of insured population and satisfaction of already existing 
customers.  

6.Dynamic client relationship. Establishing strong insurer - client relationships is by definition somewhat difficult regarding the stressful 
nature of interactions surrounding health insurance. Blockchain technology has potential to provide more fun everyday experience to customers, 
especially for younger population. Apart from the past health records it could also store near-real-time data about their lifestyle and fitness via 
telematic devices monitoring their everyday activities, which would enable companies to support wellness programs and trigger discounts on 
premiums [4]. Recognizing such opportunities, insurance companies and providers are largely ready to take actions. 63% of health care organizations 
say they are planning to invest more than $1 million over the next calendar year [5, p. 41]. The range of blockchain frameworks, already used in 
medical industry, includes such systems as MedicalChain, Healthureum, IRYO.IO, trustedhealth.io, Clinicoin, and MedCredits [3]. 

This level of optimism is confirmed today through the numerous projects pursued by the biggest names in the market, but the fuss around 
this innovative approach has not yet resulted into its mass implementation into business practices. Partly it is a result of a common reluctance to invest 
into a system that has yet to prove its efficiency on practice, and partly - of objective practical difficulties and complications.  Linking to external 
blockchains and using them to verify transactions would require a great degree of coordination, common normative standards, and close collaboration 
between health insurers, providers, government agencies, and financial institutions. Moreover, such an advanced technology requires ongoing training 
of personnel to ensure its correct and efficient implementation. In addition, all parties must ensure that written data is accurate and properly formatted.  

To conclude we would like to underline that no system is perfect, absolutely reliable, secure, and efficient. But while it is still at the 
beginning of its development and implementation stage, blockchain technology indeed seems to be able to improve operational efficiency, reduce 
costs, enhance product value, improve customer experience and relationships between parties. It, therefore, holds a prominent potential for health 
insurance and health care industry as such, waiting to be explored and fulfilled. 
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Обраний Україною курс на євроінтеграцію та вступ до Організації Північноатлантичного договору (НАТО) вимагає 

інституційної розбудови відповідно до міжнародних стандартів, адже успішне співробітництво можливе лише за умови сумісних 
функціональних національних інституцій. 

Серед пріоритетних завдань оборонної реформи є створення ефективної системи запобігання і протидії корупції, оскільки вона знижує 
ефективність військової організації і боєздатність армії, відволікає ресурси або підвищує їх фактичну вартість, негативно впливає на морально-
психологічний стан військовослужбовців, плямує імідж Збройних Сил України на національному та міжнародних рівнях. 
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Можемо виокремити наступні найбільш вагомі чинники формування системної корупції в оборонному секторі національної 
економіки: високий рівень політизації кадрової політики; низький рівень правової культури; можливість контролювати та витрачати на 
власний розсуд посадовими особами значні ресурси (державної та міжнародної допомоги); низький рівень транспарентності закупівель, 
оборонних заказів та звітності; наявність зони конфлікту; відсутність фахових спеціалістів з антикорупційного менеджменту.  

Воєнний бюджет України в 2019 році становить більш ніж 3% ВВП, або 102 млрд грн. Зрозуміло, що в умовах бюджетного 
дефіциту та жорсткого обмеження фінансових ресурсів держави контроль за їх цільовим та ефективним використанням набуває особливого 
значення.  

Внутрішній аудит, внутрішній контроль і їх гармонізація в органах державного сектора є базовими компонентами європейської 
моделі публічного внутрішнього фінансового контролю (Public Internal Financial Control – PIFC). Запровадження цих компонентів у 
державні фінанси з метою належного управління процесами використання коштів Європейського Союзу (ЄС) передбачено для країн-
претендентів на вступ до ЄС офіційним документом Європейської комісії (ЄК) – «Welcome to the world of PIFC – Introducing PIFC into 
Candidate, Western Balkan and European Neighbourhood Policy countries PIFC». Досягнення цієї мети, а також упровадження механізму 
приведення внутрішнього аудиту у відповідність зі стандартами ЄК, нерозривно пов’язане із виконанням завдань, передбачених планом дій 
Україна – ЄС, і має вирішальне значення для економічного розвитку нашої держави та суспільного добробуту її громадян [1]. 

Відповідно до статті 26 Бюджетного кодексу України внутрішній аудит – це діяльність підрозділу внутрішнього аудиту в 
бюджетній установі, спрямована на удосконалення системи управління, запобігання фактам незаконного, неефективного та 
нерезультативного використання бюджетних коштів, виникненню помилок чи інших недоліків у діяльності бюджетної установи та 
підвідомчих їй бюджетних установ, поліпшення внутрішнього контролю [2]. На сьогодні основним видом аудиту, який проводиться 
Департаментом внутрішнього аудиту Міністерства оборони України є операційний аудит. Але за європейськими стандартами необхідно 
побудувати таку організаційну структуру органів виконавчої гілки влади, яка б дозволяла «внутрішньому аудиту розвиватися окремо від 
інспектування і контролю, а операційному менеджменту відділитися від оцінки» [3, с. 169]. 

В сучасних умовах розвитку та реформування вітчизняної системи фінансового контролю на перший план виходить питання 
якості, що є складовою будь-якої наданої послуги або виробленого продукту. Якість внутрішнього аудиту залежить від багатьох факторів: 
кваліфікованих кадрів у сфері внутрішнього аудиту, яких в Україні недостатньо; етичних норм, що повинні бути прописані в установі; 
наявності відповідального керівництва, яке своїм прикладом має проявляти лідерські якості; професійного ставлення до власної роботи, 
тобто бажання працювати та бути корисним для своєї країни; взаємовідносин між вищими органами та підконтрольними суб’єктами; 
моніторингу своєї виконаної роботи, доведення справи до логічного завершення. Ці основні фактори впливають не лише на якість аудиту, 
але й на систему управління в цілому [4]. 

Здійснений аналіз дозволяє ідентифікувати внутрішні та зовнішні фактори, що впливають на запровадження та розвиток 
внутрішнього аудиту в Міністерстві оборони України (табл. 1). 

Таблиця 1 
Фактори запровадження та розвитку внутрішнього аудиту в Міністерстві оборони України 

Фактори Передумови запровадження та розвитку внутрішнього аудиту  

Загально-державні - стратегія розвитку держави, що передбачає розбудову соціально-орієнтованої держави заснованої 
на демократичних цінностях; 

- розширення меж діяльності бюджетних установ і отримання ними повноважень щодо залучення 
коштів юридичних і фізичних осіб призводить до посилення контролю за надходженнями та видатками; 

- дефіцит державного та місцевих бюджетів зумовлює необхідність економії бюджетних коштів, у 
тому числі і на утримання органів контролю; 

- гармонізація законодавства і стандартів економічної сфери відповідно до міжнародних стандартів; 
- модернізація системи управління державними фінансами; 
- вимоги до публічності різних сфер державного управління; 
- впровадження програмно-цільового бюджетного фінансування; 
- високий рівень корупції викликає необхідність впровадження системи антикорупційного 

комплаєнсу 
Суспільно-економічні - запит громадськості на отримання транспарентної інформації про стан і якість державного 

управління 

Інституційні - правове закріплення контролю як функції державного управління; 
- забезпечення інституту незалежності та аполітичності державного аудиту; 
- підвищення ефективності неформальних інститутів (довіри, чесності, моралі) стосовно 

трансформації системи державного управління та контролю за державними фінансами; 
- підтримання інституційної стабільності 

Організаційні  - створення узгодженої структури зовнішнього та внутрішнього державного аудиту; 
- підвищення якості підготовки кадрів 

Інформаційно-
технічні 

- запровадження відповідно до вимог міжнародних стандартів національних положень (стандартів) 
бухгалтерського обліку та фінансової звітності у державному секторі; 

- створення єдиної системи розпорядників бюджетних коштів та єдиної інтегрованої інформаційної 
бази контрольних заходів 

Наукові - розробка наукової концепції розвитку системи державного аудиту 

 

Джерело: складено на основі [5]. 
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З прийняттям наприкінці 2018 р. Закону України «Про валюту і валютні операції» [1] (далі – Закон), національний валютний 

ринок очікує низка змін, які можуть кваліфікуватися, як крок до його лібералізації. Новий Закон та низка прийнятих на його виконання 
підзаконних актів Національного банку України (далі – НБУ) покликані унормувати діяльність банків, скасовують ряд обмежень щодо 
валютних операцій для бізнесу та громадян. 

Спрощення для бізнесу, зокрема, передбачають наступне. 
1. Збільшується строк здійснення розрахунків за експортно-імпортними контрактами з 180 до 365 днів, що дає змогу отримувати 

та розмитнювати товар впродовж удвічі довшого строку, з одночасним скасуванням санкцій за порушення цього строку у виді штрафу у 
розмірі 100% від суми операції із заміною його на нарахування пені за кожний день прострочення в разі порушення строків розрахунків – в 
розмірі 0,3% суми неодержаних коштів та заборони на проведення зовнішньоекономічної діяльності. 

2. Скасовуються індивідуальні ліцензії на валютні операції для юридичних осіб, які за старим порядком були обов’язковими для 
проведення валютних операцій за кордоном і видавалися на конкретну операцію, запроваджуються так звані «Е-ліміти» (інструмент НБУ, 
який забезпечує централізоване збирання інформації про валютні операції резидентів, що мають здійснюватися в межах лімітів, які, у свою 
чергу, представляють заходи захисту, що запроваджуються НБУ шляхом обмеження загальної суми визначених ним валютних операцій, що 
можуть здійснюватися резидентами та нерезидентами протягом визначеного НБУ строку [2]. Новий порядок позбавляє юридичних осіб 
обтяжливого процесу підготовки пакету документів для отримання індивідуальної ліцензії, запроваджує автоматичний порядок контролю 
за операціями з інвестування за кордон до певної суми з боку НБУ та звільняє від валютного контролю операції до 150 тис. грн. в 
еквіваленті.  

Резиденти отримають можливість вільно відкривати рахунки за кордоном та перераховувати на них кошти, інвестувати їх в 
іноземні цінні папери, корпоративні права, нерухомість.  

Резиденту (юридичній особі/фізичній особі-підприємцю) дозволено здійснювати валютні операції з метою здійснення його 
господарської діяльності з переказу коштів з України/на поточні рахунки нерезидентів - юридичних осіб, відкриті в Україні (крім 
інвестиційних рахунків), протягом календарного року на загальну суму, що не має перевищувати в сукупності 2 млн. євро включно 
(еквівалент цієї суми в іншій іноземній валюті/гривні за офіційним курсом гривні до іноземних валют, установленим НБУ на дату 
здійснення відповідної операції). 

Для деяких операцій зняті обмеження суми коштів, що перераховуються за кордон (наприклад, для погашення іноземних 
кредитів). 

3. Скасовується звітність юридичних осіб при отриманні коштів з-за кордону, що спрямовано на збільшення притоку капіталу в 
Україну. Отримати фінансування з-за кордону резиденти тепер зможуть не очікуючи реєстрації відповідного договору в НБУ – на заміну 
реєстрації зовнішніх запозичень прийде система повідомлень. Раніше НБУ міг перешкодити отриманню позики (кредиту) від нерезидента, 
відмовивши у реєстрації. За новими правилами обслуговуючий банк перевіряє всі документи по транзакції та вносить інформацію про 
договір в автоматизовану інформаційну систему, що, власне, і дозволяє подальший переказ коштів. При цьому перереєстровувати існуючі 
кредити не потрібно – інформацію про них банки повинні перенести до нової бази самостійно. 

4. Для юридичних осіб передбачена можливість завчасного придбання іноземної валюти для розрахунків за зовнішніми 
запозиченнями шляхом застосування такого хедж-інструменту, як безпоставочний форвард (NDF), що сприятиме зменшенню впливу 
валютних ризиків. Клієнт-резидент, що купує іноземну валюту для виконання власних боргових зобов’язань перед нерезидентом за 
кредитним договором (договором позики/поворотної фінансової допомоги), має право накопичувати придбану іноземну валюту до 
чергових дат платежів, що встановлені цим договором, на поточному рахунку в банку, який обслуговує операції за таким договором, без 
обмеження строку її використання протягом дії зазначеного договору, за умови подальшого використання цих коштів виключно з метою 
виконання власних боргових зобов’язань за таким договором та в установленому таким договором обсязі. 

5. Спрощується порядок відкриття, використання і закриття рахунків. При цьому на банки покладається обов’язок ідентифікувати 
та верифікувати клієнтів - власників рахунків/представників власників рахунків/осіб, які відкривають рахунки на користь третіх осіб. Банк 
має право на підставі договору доручення з банком, який є абонентом-ідентифікатором, під час відкриття рахунку використовувати 
інформацію щодо ідентифікаційних даних клієнтів - фізичних осіб, отриману за допомогою національної системи електронної дистанційної 
ідентифікації фізичних осіб (система BankID). Також, банк має право доручати юридичним особам-резидентам, фізичним особам-
підприємцям - резидентам та фізичним особам-резидентам (агентам) на договірній основі здійснювати ідентифікацію та верифікацію 
клієнтів банку - фізичних осіб. Рахунок клієнту відкривається лише після його ідентифікації та верифікації банком. [3] 

6. Для банків нове валютне законодавство передбачає перехід на новий інструментарій валютного нагляду (який, до речі, 
прийшов на заміну валютного контролю) – ризик-орієнтований підхід [4]. Це означає усунення неефективного адміністративного тиску на 
банки та їх клієнтів, певне спрощення зовнішньоекономічної діяльності для господарюючих суб’єктів, проте одночасно покладає 
підвищену відповідальність у сфері банківського нагляду на банки, щодо яких, з одного боку, підвищується самостійність у визначенні так 
званих ризикових операцій, а, з другого боку, зростає відповідальність за таку діяльність перед НБУ. 

В частині розширення фінансових інструментів нове валютне законодавство передбачає можливість купівлі банками 
єврооблігацій інвестиційного рейтингу, використання інструменту хеджування. 

Спрощення у сфері валютних операцій для фізичних осіб спрямоване, у першу чергу, на зняття операційного ризику, пов’язаного 
з переміщенням готівкової валюти у відділення банку, мінімізацією витрат часу на придбання валюти. Для цього передбачена можливість 
онлайн-купівлі валюти. Банки ж, у даному випадку отримують вигоду у вигляді зменшення витрат на інкасацію відділень та пов’язаних з 
цим процесом ризиків. 

Іншим елементом спрощення є підвищення ліміту інвестицій за кордон з наданням можливості використання цих коштів на 
виконання власних зобов’язань перед нерезидентом за договором страхування життя, здійснення інвестиції за кордон, розміщення коштів 
на власному рахунку за межами України. Зокрема, фізичній особі-резиденту дозволяється здійснювати валютні операції з переказу коштів з 
України/на поточні рахунки нерезидентів - юридичних осіб, відкриті в Україні (крім інвестиційних рахунків), з метою виконання власних 
зобов’язань перед нерезидентом за договором страхування життя/зі здійснення інвестиції за кордон/розміщення коштів на власному 
рахунку за межами України протягом календарного року на загальну суму, що не має перевищувати в сукупності 50 тис. євро включно 
(еквівалент цієї суми в іншій іноземній валюті/гривні за офіційним курсом гривні до іноземних валют, установленим НБУ на дату 
здійснення відповідної операції). 
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Блокчейн - це особлива технологія, на якій засновані платформи для проведення операцій між рівноправними учасниками, які 
діють без посередників, і в якій застосовується децентралізоване зберігання інформації для відображення всіх даних про операції. 

Вперше технологія «блокчейн» була використана в фінансовому секторі, де вона послужила основою для створення 

криптовалюти «біткойн». Останнім часом з'являється все більше додатків, що розширюють ключову функцію цієї технології - 
децентралізоване зберігання даних про транзакції - за рахунок інтеграції механізмів, що дозволяють децентралізовано проводити реальні 

угоди. Дані механізми, що отримали назву «розумних контрактів», працюють на основі правил, встановлених в індивідуальному порядку 

(наприклад, конкретні вимоги щодо кількості, якості, ціни) і дозволяють в автоматичному режимі підбирати потенційних споживачів для 
постачальників і навпаки на основі розподілених реєстрів [1]. 

Здатність блокчейн-технології об'єднати інформацію по пов’язаним організаціям, одночасно підвищуючи безпеку даних, 

однозначно позиціонує її, допомагаючи вирішити одну з найважливіших проблем у сфері охорони здоров'я, що полягає у обміні 
специфічною медичною інформацією між страховиками, постачальниками, пацієнтами та іншими зацікавленими сторонами. Цей спосіб 

використання також є основою для багатьох інших можливих застосувань блокчейн на ринках охорони здоров'я та медичного страхування. 
Медична документація пацієнтів на сьогодні фрагментована по безлічі організацій, в результаті чого інформацію про хворих 

пацієнтів неможливо відстежувати у реальному часі, що необхідно для реалізації координації між закладами охорони здоров’я та 

страховиком. Згідно з опитуванням Американської асоціації лікарень (англ. American Hospital Association) у 2015 році лише 18% 
працівників лікарні часто використовують електронну інформацію про пацієнтів із зовнішніх джерел. Тридцять шість відсотків працівників 

лікарень рідко або ніколи не використовують інформацію за зовнішніми електронними джерелами [2]. 

Як результат, індустрія охорони здоров'я бачить величезні переваги в адаптації блокчейн-технології у своїх закладах. Але для 
того, щоб максимально використовувати його, більшість (якщо не всі) повинні брати участь у громадській мережі. Фактично, теперішні 

страховики, які співпрацюють з бізнесом, пов'язаним з блокчейн, вже бачать вражаючі інновації у своїй сфері впливу. 

Мета блокчейн-технології у медичному страхуванні полягає в реалізації орієнтованого на користувача, зручного для користувача 
та добровільного методу підтримки будь-якої медичної інформації (наприклад, це можуть бути записи пацієнтів або виписки рецептів). 

Потенціал для блокчейн-технології у сфері охорони здоров'я, може бути наступним [3]: 

- покращити цілісність і безпеку, забезпечуючи краще керування даними пацієнта; 
- забезпечити більш високу якість записів клінічних досліджень; 

- зменшити витрати на регулювання та дотримання законодавства; 

- встановити нові стандарти та практику; 
- оптимізувати взаємодію між медичними працівниками, страховими компаніями та страхувальниками; 

- формувати партнерські відносини з провідними закладами охорони здоров’я, використовуючи блокчейн-технологію. 

Оскільки блокчейн постійно реєструє всі транзакції між своїми учасниками, він пропонує рівень прозорості, недоступний у 

поточній парадигмі страхового ринку. Часто існує кілька рівнів посередників протягом всього життєвого циклу полісу медичного 

страхування. Інформація розподіляється між кількома зацікавленими сторонами, але щоб перейти від одного кінця до іншого необхідна 

дуже велика кількість часу. Процес пронизаний неефективністю, і блокчейн може допомогти в цьому. 
Наприклад, застосовуючи автоматизацію до програм, розроблених за допомогою блокчейн, пацієнти можуть встановлювати 

«договірні угоди» з лікарнями, лікарями та фармацевтичними компаніями. Виконані угоди між сторонами займають «блок», який згодом 

пов'язаний з «ланцюгом», і з часом призводить до надійного запису всіх одночасних взаємодій. Як приклад, наведемо стандартну угоду про 
план медичного страхування, де кожна сторона, як правило, надає іншому паперовий договір під час роботи з різними сторонніми 

організаціями. 

Завдяки блокчейн-технології кожен учасник тепер може індивідуально (і у цифровій формі) завантажувати лише ту інформацію, 
що стосується їхнього договору. Таким чином, коли транзакція виконується, всі учасники можуть переглядати стан, історію та процес 

авторизації. 

В даний час кілька компаній медичного страхування працюють над проектами, що включають блокчейн-технології для 
прискорення їхнього зростання та частки ринку. Оскільки це відносно нова розробка, страховики з інноваційним поглядом, приділяють 

особливу увагу довгостроковим вигодам, залишаючись при цьому зосередженими на підтримці короткострокової пильності. 

Отже, страховики можуть працювати з платформами цифрових трансформацій для проектування та розробки блокчейн-
технології для цільових потреб, а не з використанням підходу – однакові параметри відповідають всім. Але орієнтація на правильні 

інвестиції передбачає створення досвідченої команди, яка знає, чого шукати серед великої кількості нових продуктів і змінах на ринку. 
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Сучасна практика грошового обігу характеризується тенденцією до зниження частки розрахунків з використанням банкнот та 

монет, на заміну яким приходять різноманітні форми безготівкових платежів. Беззаперечним є факт, що неухильне зменшення ролі 
готівкових розрахунків є незворотнім і Україна не може залишатися осторонь світових тенденцій здійснення платіжних операцій. Перехід 
до безготівкових платежів має як свої переваги так і недоліки, і все частіше серед професійної спільноти постають питання, - чи зможе світ 
існувати без готівкових грошей, як швидко це станеться і яка має бути роль держави в цих процесах? 

Цифрові технології для міжбанківських платежів та комерційних розрахунків існують уже досить тривалий час, однак 
характерною особливістю сучасності є їх масштабне використання роздрібними споживачами. Найбільших масштабів цей процес набув в 
скандинавських країнах та отримав назву «cashless society» («суспільство без готівки»).  

Частки обігу готівкових коштів суттєво відрізняються в різних країнах і коливаються від 1 % ВВП в Швеції до 20 % в Японії. 
Загалом цей показник складає більше 5 % в двох третинах країна членів СРМІ (групи експертів платіжних систем). В той же час частота 
використання електронних засобів платежу постійно зростає, а суми переказів зменшуються. Наприклад, обсяг платежів за кредитними та 
дебетовими картами у відсотках від ВВП за останні десять років зросла більш ніж на третину, та становить 24 % ВВП країн членів СРМІ. 
Середній платіж за картками знизився з $ 69 у 2007 році до $ 48 у 2017 році.[5] Щодо частоти використання, в країнах з розвиненою 
економікою в 2017 році платіжні картки використовувалися в середньому 234 рази на рік на особу, тоді як в країнах з ринками, що 
розвиваються – 32 рази. Частота використання карт значно варіюється в різних країнах, починаючи з майже одного разу на день до менш 
ніж п'ять разів на рік [5]. 

Про «cashless» говорять частіше в країнах, що менш залежні від нестабільності в економіці. Серед лідерів безготівкових 
розрахунків — Сінгапур, Нідерланди, Франція, Швеція, Канада, Британія, США та інші високорозвинені країни. Проте й у цих країнах не 
йдеться про повну відмову від готівки в найближчі десятиліття. 

Українська економіка теж прямує до «cashless». Так, співвідношення агрегату М0 до ВВП в 2015 році складала 14,6%, у 2017 р. – 
11%, а до 2020 року планується знизити цей показник до рівня у 7,5%[3]. Частка безготівкових операцій в 2018 році за кількістю операцій 
складала 78,5 %, а за обсягом операцій – 45,1 % (до 2020 року планується збільшити цей показник до 55 %) [4]. 

Кількість держателів платіжних карток на початок 2019 року досягла 42,3 млн. осіб. Таким чином кількість платіжних карток в 
обігу на одного держателя в середньому складала 1,4 шт., активних – 0,9 шт. [4] 

Співвідношення готівкових і безготівкових розрахунків у різних регіонах світу та у національних державах залежить від різних 
факторів, зокрема: 

 рівня розвитку фінансово-кредитних інститутів; 
 рівня відкритості економіки; 
 частки тіньового сектору та рівня корупції; 
 рівня технічної оснащеності, зокрема, проникнення термінальної мережі; 
 ментальності, рівня фінансової грамотності населення та їх мотивації до безготівкових платежів. 
Враховуючи досвід провідних країн світу, можна окреслити основні переваги «cashless society»: скорочення витрат на 

обслуговування грошового обігу, зменшення витрат на виготовлення грошей, підвищення захисту від пограбування та підроблення грошей, 
скорочення тіньового сектора економіки, скорочення операційних витрат банків, зростання їх комісійних доходів і ліквідності, доступ до 
додаткових можливостей і сервісів, швидкість транзакцій, можливість розрахунків у будь-якій валюті та країні світу, а також, зручність 
використання [1]. 

В січні 2018 року Урядом було ухвалено Концепції розвитку цифрової економіки та суспільства України на 2018-2020 роки, в 
якій, серед іншого, прописана робота над зміною законодавства, яке зробить безготівковий розрахунок простішим та доступнішим для 
пересічних громадян [3]. 

Враховуючи те, що роль Центрального банку полягає в управлінні грошовою масою такі зміни потенційно можуть мати 
масштабні наслідки. Коли інфраструктура ринку платежів створена і надійно функціонує, то суспільство може отримувати позитивні 
ефекти від низьких змінних витрат на здійснення розрахунків. Корисність приєднання до платіжної системи збільшується по мірі зростання 
кількості її учасників. Отож держава в особі центрального банку має відігравати певну роль на ринку платежів, зокрема: регулювати та/або 
надавати інфраструктуру необхідну для безперебійного функціонування та стійкості платіжної системи. 

Для довіри до платіжної системи з боку громадян необхідно щоб вона відповідала наступним їх очікуванням: 
 Доступність послуг. Кожен має мати можливість використання платіжної системи не залежно від обсягів операції та 

місцезнаходження. 
 Надійність та безпечність. Продавці та покупці повинні бути впевнені, що переказ коштів буде здійснено. Це необхідна 

умова використання безготівкових розрахунків. 
 Ефективність. Платежі мають здійснюватися миттєво та з мінімальними трансакційними витратами. Система повинна 

сприйматися як проста і та легка для використання.[2] 
Підсумовуючи вищевказане, можна зробити висновок, що збільшення частки безготівкових розрахунків буде продовжуватися і в 

майбутньому, як у світовому вимірі, так і в Україні. Такі тенденції спонукають до розширення та вдосконалення платіжної інфраструктури, 
проведення просвітницької роботи серед населення, забезпечення високого рівня безпеки здійснюваних операцій. Насамкінець, варто 
наголосити, що перехід до безготівкових розрахунків, цифрових технологій і, як наслідок, глобалізація фінансово-кредитної сфери є, 
беззаперечно, позитивним явищем, яке дає широкі можливості для розвитку, вдосконалення та збільшення загального добробуту. 
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Однією з найвідчутніших реформ для громадян України є реформа в сфері фінансової децентралізації. Результатами проведених 
заходів в цій сфері стало зростання обсягу місцевих бюджетів в 3,4 рази за період 2014 - 2018 роки, з 68,6 млрд грн до 231 млрд грн. [1].У 

моніторингу процесу децентралізації влади та реформування місцевого самоврядування станом на 10 лютого 2019 року зазначено, що за 

період 2015-2018 рр.було створено 838 об’єднаних територіальні громад, що охоплює 9,0 млн. громадян, що в них проживають [2]. І хоча за 
оцінками міжнародних експертів ця реформа називається однією з найуспішніших в Україні, все ж багато питань залишаються 

невирішеними. 
В 2015 році відбулась реформа структури податкових надходжень місцевих бюджетів, яка знайшла своє законодавче закріплення 

у Бюджетному та Податковому кодексах України. Так, уряд запровадив податкові стимули для добровільного об’єднання територіальних 

громад. Такі громади почали отримувати 60% від надходжень податку на доходи фізичних осіб, що сплачується на території громади. 
Також, додатково було уведено місцевий роздрібний акциз на продаж алкогольних напої та нафтопродуктів. Обласні бюджети – вперше 

отримали 10% від податку на прибуток підприємств. Отже, почала зростати фінансова автономія органів місцевого самоврядування. Ця 

тенденція продовжуватиметься і в 2019 році, додатково до місцевих бюджетів зараховуватиметься ПДФО від доходів за здачу фізичними 
особами в оренду земельних ділянок або паїв податковим агентом, 5% рентної плати за видобуток корисних копалин загальнодержавного 

значення; збережено зарахування 13,44% акцизного податку з пального до місцевих бюджетів [3;4]. 

Передача значних коштів на місцевий рівень загострює проблему контролю за цільовим та ефективним використанням 
фінансових ресурсів. В цьому контексті важливим є дотримання вимог Закону України «Про відкритість використання публічних коштів», 

який вимагає оприлюднення інформації про розміри і напрямки витрачання бюджетних коштів [5]. 

Достатньо успішно в цьому контексті працює Міністерство регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального 
господарства України, яке акумулює та висвітлює інформацію про рейтинг областей у процесі формування об’єднаних територіальні 

громад (далі-ОТГ) та публікує щомісячні моніторинги. За методикою оцінки успішності процесу визначено сукупність показників: 

кількість ОТГ, що об’єднались в області; за покриттям ОТГ площі області, % кількості населення які увійшли в ОТГ.Також, на порталі 
Міністерства Фінансів України створено електронний сервіс який запрацював у листопаді 2018 року OpenBudget [6], якій містить відкриті 

дані про податкові надходження, трансферти місцевих бюджетів та напрямки витрачання коштів. 

Авторами було проаналізовано стан відкритості даних щодо фінансів ОТГ за наявністю інформації з наступних параметрів: 

програма соціально-економічного розвитку; проект бюджету на поточний рік; громадський бюджет (спрощена форма візуалізації доходів та 

видатків бюджету ОТГ), протоколи громадських слухань по бюджету; прийнятий річний бюджет, річний звіт про виконання бюджету; 

квартальні звіти про виконання бюджету,документ про боргову політику; інформація про запозичення та їх погашення;інформація про стан 
виконання інвестиційних проектів, які реалізуються;звіти про виконання паспортів бюджетних програм. 

На сьогоднішній день, можемо зазначити недостатній рівень оприлюднення інформації за ключовими фінансовими показниками. 

На рівні об’єднаних територіальних громадвдалось створити тільки офіційні сайти, які містять обмежений обсяг інформації, тобто, на 
сайтах більшості ОТГ висвітлюється тільки окремі документи, і частка ОТГ які мають повну інформацію не перевищує 10%. Можемо 

констатувати про глибоку диференціацію стосовнооприлюднення інформації на створених сайтах ОТГ таважливість здійснення 

координації цих процесіворганами центральної влади по організації системної роботи з приводу забезпечення прозорості місцевих 
бюджетів. 
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Серед інновацій фінансового ринку, що викликають найбільше дискусій на сучасному етапі є технологія Blockchain.  
Blockchain можна охарактеризувати як децентралізовану систему зберігання інформації, що не дозволяє вносити коригування в 

уже зафіксовані дані [1]. За своєю суттю технологія асоціюється з книгою обліку, де записані всі транзакції, які може перевірити кожен 
бажаючий і упевнитися в їх справжності. 

Незважаючи на те, що вперше ідея Blockchain з’явилася близько 20 років тому, за останнє десятиліття вона набула все більшої 
популярності на фінансових ринках. 

До ключових переваг Blockchain, які сприяли її поширенню фахівці відносять такі: 

 Децентралізація (в ланцюжку немає єдиного сервера, а рівноцінний доступ до даних у режимі реального часу мають усі 
авторизовані користувачі); 

 Прозорість (інформація про транзакції, контракти тощо зберігається у відкритому доступі, а щоб змінити дані, 
потрібно змінювати інформацію в усіх інших блоках); 

 Теоретична необмеженість (Blockchain можна доповнювати записами до нескінченності); 

 Надійність (захист і збереження даних здійснюється за допомогою потужних криптографічних алгоритмів, а огляду на 
те, що система оновлюється автоматично у відповідь на будь-які зміни, надсилаючи відповідні дані всім, хто має доступ до інформації, 
непомітно вилучити чи замінити частину інформації неможливо) [2].  

Внаслідок зазначених переваг, використання технології Blockchain на фінансових ринках дозволяє отримати ряд вигод, а саме 
[1;3]: 

1) забезпечити вищий рівень довіри між учасниками транзакцій; 
2) підвищувати швидкість транзакцій; 
3) зменшувати витрати на трансакції (за деякими оцінками, використання Blockchain дозволить банкам заощаджувати 

близько 20 мільярдів доларів за рахунок відмови від послуг посередників при здійсненні транзакцій); 
4) запобігати шахрайству та корупції.  
Закономірно, що, з огляду на суттєві вигоди, технологія використовується чи тестується для подальшого використання все 

більшою кількістю потужних фінансових інститутів, серед яких:  

 фондова біржа Nasdaq і SEB-банк (тестують Blockchain в торгівлі взаємними фондами); 

 Royal Bank of Canada (планує використовувати технологію для переказів між канадськими та американськими 
філіями); 

 американський фінансовий холдинг JPMorgan Chase (розробляє власну Blockchain -платформу);  

 Interbank Information Network (використовує Blockchain для здійснення міжбанківських платежів) [4];  

 Mastercard (використовує Blockchain-API для міжбанківських переказів); 

 другий за величиною банк Іспанії Banco Bilbao Vizcaya Argentaria (BBVA) (використав Blockchain при видачі одному зі 
своїх корпоративних клієнтів кредиту на суму 75 млн євро) [5]; 

 банки UniCredit та UBS (використовують для розрахунків платформу (протокол) Ripple, яка дозволяє проводити 
міжнародні транзакції за 3-5 хвилин) [6]. 

Однак, незважаючи на все більш широке використання, як теоретики так і практики неоднозначно оцінюють подальші 
перспективи розвитку технології.  

Прихильники децентралізованих технологій стверджують, що Blockchain кардинально змінить різні сфери, включаючи фінансові 
ринки, страхування, публічні фінанси і т. д. При цьому, фахівці виділяють такі найбільш ймовірні для використання Blockchain напрямки:  

 кредитування;  

 розвиток нового класу фінансових активів; 

 врегулювання фінансових спорів; 

 бухгалтерський облік основних операцій та актів звірки.  
Водночас, інші дослідники дають менш оптимістичні прогнози щодо використання Blockchain, визначаючи ряд проблем, які 

стримують широке використання технології. 
До основних проблемних аспектів Blockchain відносять: 
1. Недостатня окупність інвестицій в технологію. Так, представники консалтингової компанії McKinsey відзначають, що 

протягом 2017-2018 років Blockchain-індустрія привернула величезні інвестиції з боку великих корпорацій, венчурних фірм та приватних 
осіб (за даними CoinSchedule, протягом 2018 р. тільки за допомогою ICO було залучено в індустрію $ 21,4 млрд.) Разом з цим, за словами 
аналітиків, досягнутий прогрес не виправдовує обсяг вкладень в Blockchain-сферу[7]. 

2. Відсутність чіткого регулювання та стандартизації, наслідком яких є те, що новій галузі не вдається вийти з початкової 
стадії розвитку, щоб перейти до зростання, зрілості і масового прийняття [7]. 
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Сучасні тенденції людського розвитку заклали основу для посилення потреби вдосконалення цифрових технологій, які є 

важливим компонентом еволюції нашого суспільства. В умовах сьогодення зростає інтерес до визначального впливу цифрових технологій 
на ключові економічні та соціальні процеси. Зокрема, протягом останніх років спостерігаємо різке зростання технологічних інновацій, в 
тому числі у фінансовому секторі. У свою чергу, з огляду на досвід розвинених економік, саме вдосконалення фінансових технологій 
являється одним із визначальних факторів у контексті сталого людського розвитку сучасного суспільства. 

У сучасному суспільстві спостерігаємо дуалізм впливів фінансових інновацій на соціально-економічний прогрес. Так, нові 
технології здатні стимулювати зростання ефективності застосування капіталу за рахунок вдосконалення перерозподілу ліквідного 
профіциту та формування умов для зменшення невизначеності соціально-економічних процесів. Це визначає їх важливу роль в контексті 
глобальних трансформацій параметрів соціально-економічного розвитку. Одночасно, поширення фінансових технологій зумовлює 
поглиблення асиметрії людського розвитку різних країн. Тому, актуальності набуває поглиблення розуміння потенціалу фінансових 
технологій та дослідження їх впливів в контексті збалансування людського розвитку. 

Незважаючи на наведені протиріччя стосовно впливів фінансових інновацій на соціально-економічний розвиток, беззаперечним 
залишається те, що нові технології у фінансовому секторі здатні стимулювати ефективність використання капіталу для досягнення цілей 
сталого розвитку. 

В умовах сьогодення фінансові технології або FinTech набувають все більш широкого розповсюдження у різних галузях та 
сферах. Зокрема, для банківського сектору характерним є зростаючий попит на цифрові технології. Адже, для підтримки 
конкурентоспроможності, сучасний постачальник фінансових послуг має звертати увагу не лише на їх економічну природу, але й на 
технологічний рівень та очікуваний соціальний вплив.  

Фінансові технології також стрімко розвиваються на небанківському фінансовому ринку. Зокрема, зростає кількість 
небанківських фінансових установ та FinTech стартапів у розвинених країнах світу. Протягом останніх років наведені тенденції також 
набули поширення у країнах, що продовжують розвиватися. Так, протягом останніх трьох років в Україні з'явилося майже 80 
постачальників Fintech послуг [1]. 

На думку топ-менеджерів європейських компаній, комбінації ХХХTech є вдалим прикладом індустрії, яка змінюється стрімкими 
темпами за рахунок інноваційного програмного забезпечення [2]. Термін FinTech у його сучасному розумінні бере свій початок з 90-х років 
ХХ століття, коли експерти одного з європейських конгломератів Citigroup ініціювали проект для активізації технологічного 
співробітництва у фінансовій сфері “Financial Services Technology Consortium” (Консорціум технологій у сфері фінансових послуг). 

Популяризація досліджень FinTech пов’язане із змінами потреб суспільства в зв’язку із наслідками існуючих фінансових 
технологій. Протягом періоду після міжнародної фінансової кризи 2008 року для фінансових установ у всьому світі виникла нагальна 
потреба пристосування до швидкозмінних потреб суспільства. Зокрема, у той час мало місце підвищення вимог регулятора до їх капіталу, 
виникли нові стандарти управління ризиками, популяризувалася філософія розуміння Know Your Customer (KYC), яка базується на 
соціальних перевагах хмарних технологій (рис. 1). 

 
Рис. 1. Суспільні переваги хмарних технологій* 

Джерело: узагальнено авторами за [3]. 
 

Fintech з'явився як нова фінансова технологія, здатна задовольнити вимоги суб'єктів господарювання в частині залучення 

додаткових джерел фінансування своєї діяльності та потреби приватних інвесторів у пошуках нових сфер для інвестицій. Зміст FinTech 
здебільшого зводиться до нових високотехнологічних фінансових сервісів та інформаційних технологій. Проте, існують точки зору згідно із 

якими еволюція розуміння фінансових технологій зводиться до етапів, еволюції FinTech (табл. 1) 

Таблиця 1 

Матриця еволюції FinTech: глобальний підхід 

Період Розповсюдження Елементи модернізації Ключові зміни Інноваційні продукти 

1 2 3 4 5 

1866 - 1967 
FinTech 1.0 

Глобальне / розвинені 

країни 

Інфраструктура / 

Комп’ютерні технології 
Система зв’язків 

Трансатлантичний кабель, 

телекс 

1967 – 2008 
FinTech 2.0 

Глобальне / розвинені 
країни 

Інтернет технології Діджиталізація 

Фінансові інновації 

(банкомат, системи 

переказів та банкінгу) 

2008 - Current 
FinTech 3.0 

Розвинені країни Мобільні технології / 

Start-up / Інноваційний 
бізнес 

Смартфони 
Інтернет-платформи, 

криптовалюта 

2008 - Current 
FinTech 3.5 

Нові ринки / Країни, що 

розвиваються 
Мобільні девайси Онлайн-банкінг 

 

Джерело: узагальнено авторами за [4; 5]. 

 

Безпека даних 

(security) 

Гнучкість 

(flexibility) 

Оплата лише за фактично 

використані послуги 

(cost) 

Репрезентативність 

(performance) 
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У підсумку до поточного дослідження можемо відмітити різноманітність Fintech. Адже, феномен FinTech полягає у його 

здатності поєднувати фінансові та технологічні компоненти, які можуть створити синергетичний ефект для суспільства, що формує 
інноваційний фінансовий інструмент збалансованого людського розвитку. 
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Останніми роками ми спостерігаємо все більший інтерес та все ширше розуміння теми корпоративного врядування, зокрема 
функціонування наглядових рад, усі позитивні та негативні аспекти систем корпоративного врядування в компаніях, тенденції їх розвитку. 
Так, сучасні тенденції свідчать про посилення уваги зі сторони держави до питань корпоративного управління суб'єктів господарювання 
саме державного сектору економіки. 

Так, згідно постанови КМУ №142 від 10.03.2017 «Порядок утворення, організації діяльності та ліквідації наглядової ради 
державного унітарного підприємства та її комітетів»[1], наглядова рада обов’язково утворюється на державних унітарних підприємствах та 
в господарських товариствах, у статутному капіталі яких більше 50 відсотків акцій (часток) належать державі, за наявності одного з таких 
критеріїв, а саме: 

- вартість активів державного унітарного підприємства або господарського товариства згідно з даними останньої річної 
фінансової звітності перевищує 2 млрд. гривень; 

- розмір чистого доходу такого державного унітарного підприємства або господарського товариства згідно з даними 
останньої річної фінансової звітності перевищує 1,5 млрд. гривень; 

- розмір статутного капіталу новоутвореного державного унітарного підприємства, господарського товариства на дату 
його утворення перевищує 2 млрд. гривень; 

- кількість акціонерів - власників простих акцій такого господарського товариства становить 10 або більше осіб. 
Вважається, що створення наглядових рад, значно підвищить рівень корпоративного управління товариств, і як наслідок 

призведе до підвищення їх конкурентоспроможності та економічної ефективності завдяки забезпеченню: 
- належної уваги до інтересів акціонерів; 
- рівноваги впливу та балансу інтересів учасників корпоративних відносин;  
- фінансової прозорості;  
- запровадження правил ефективного менеджменту та належного контролю.  
При цьому, зазначається, що ефективне управління потребує наявності у корпоративній структурі товариства дієвої, незалежної 

наглядової ради та кваліфікованого виконавчого органу (менеджменту), раціонального і чіткого розподілу повноважень між ними, а також 
належної системи підзвітності та контролю. Але, як показує практика, та аналіз положень та функцій – наглядових рад та виконавчих 
органів підприємств – присутнє суттєве дублювання функцій та повноважень між наглядовою радою та іншими виконавчими органами 
(правлінням підприємства). 

Іншим, важливим питанням, що виникає при аналізі даного законодавчого акту є перелік критеріїв, за якими на підприємствах 
повинні бути створені наглядові ради (далі – НР), а саме не враховано, доцільність створення НР на підприємствах, які несуть в собі 
важливу соціальну функцію, є соціально-орієнтованими, стратегічними, діяльність яких не завжди є прибутковою, а під час і збитковою. 

Підприємства, які виконують важливі соціальні функції, переважно працюють збитково та в своїй діяльності повинні 
забезпечуватися додатковою підтримкою зі сторони держави, наприклад, у вигляді державних дотацій.  

Варто звернути увагу та врахувати також той факт, що намагаючись вижити в складних економічних умовах, підприємство після 
створення НР, згідно законодавства повинно компенсувати витрати членів наглядових рад, пов’язані з виконанням ними своїх функцій, за 
умови їх документального підтвердження. 

До витрат, які компенсуються, належать: 
- витрати на проїзд; 
- витрати на проживання у готелі протягом часу участі у засіданнях наглядової ради; 
- витрати, пов’язані з отриманням віз до інших країн (якщо поїздки за кордон необхідні у зв’язку з виконанням функцій 

члена наглядової ради); 
- інші обґрунтовані витрати члена наглядової ради, які пов’язані з виконанням ним своїх функцій. 

https://ssrn.com/abstract=2676553
https://dx.doi.org/10.2139/ssrn.2676553
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При цьому, залучення іноземних фахівців потребує також значних фінансових витрат, в тому числі збільшує навантаження та 
витрати на фонд оплати праці. 

Скептики можуть заперечити, що залучення іноземних фахівців та створення НР, саме і спрямовані і повинні проаналізувати 
витрати та скерувати підприємства на новий рівень розвитку, вивести їх із економічної нестабільності, кризи, але: 

1. залучення іноземних фахівців, несе у собі важливий ризик – кожна держава має свої правові аспекти (нюанси), якими у 
повному обсязі не володіє жоден іноземний експерт; 

2. будь яке підприємство, яке має державні дотації – обов’язково проходить державний аудит своєї діяльності, під час якого 
досліджуються всі аспекти діяльності підприємства і ті, за які відповідає НР; 

3. раз на рік, за стандартами підприємство проходить незалежний аудит фінансової звітності (також за кошти підприємства); 
4. будь яке державне підприємство, має профільне міністерство, яке повністю контролює його діяльність; 
5. Згідно законодавства, на державних підприємствах створенні служби протидії корупції, які також контролюють діяльність 

виконавчих органів, слідкують за розподілом повноважень, фінансових потоків, тощо. 
Перелік розглянутих суперечливих аспектів свідчить про необхідність подальшого ґрунтовного доопрацювання відповідного 

Порядку в частині визначення критеріїв створення наглядових рад з метою врахування всіх аспектів діяльності підприємств та 
особливостей визначення складу рад та розміру винагород їх членам. 

Без відповідної градації та уточнення критеріїв створення наглядових рад на державних підприємствах, наслідком зазначених 
змін у структурі управління компаній може бути ще більше ускладнення фінансової ситуації на стратегічних, соціально значимих 
підприємствах.  
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Ускладнення і диверсифікація економічних процесів, особливо у фінансовому секторі, з одного боку, й активізація розвитку 

інформаційних систем і технологічних рішень – з іншого, формують нові виклики до трансформації всіх відносин на фінансовому ринку.  
За останні роки серед дослідників та практиків фінансового ринку активного поширення набули нові поняття: "фінансовий 

інжиніринг" (financial engineering), "фінансові інновації" (financial innovation), "Фінтех" (FinTech), блокчейн (blockchain), "фінансовий 
нетворкінг" (financial networking), що стало непрямим свідченням бурхливого розвитку нових фінансових інструментів і технологій, а 
також значної технологізації процесу надання класичних банківських та інших фінансових послуг.  

Серед основних причин такої активної трансформації традиційних фінансових інструментів варто відзначити зміну форматів 
надання фінансових послуг існуючими фінансовими посередниками з поступовим переведенням їх на використання соціально-мережевих 
форматів взаємодії учасників фінансового ринку, а також розвиток альтернативних соціально-мережевих фінансів. 

Нездатність великих фінансових інститутів прогнозувати і мінімізувати фінансові ризики, забезпечувати стабільність циркуляції 
капіталів в економіці, що виявилось внаслідок кризи 2007–2008 рр., не лише посилило недовіру до таких інститутів, а й змусило найбільш 
прогресивних з технологічної точки зору масових інвесторів активізувати пошук альтернативних фінансових інструментів і мережевих 
форм організації фінансових операцій. З рештою це активізувало застосування технології блокчейн (blockchain), розробку численних 
фінансових мобільних додатків, появу альтернативних платіжних систем в обхід традиційних банків. 

Експертами Всесвітнього економічного форуму ще у 2015 році були виділені основні сектори фінансової діяльності, де відбулися 
найбільш суттєві з технологічної точки зору зміни: система платежів і розрахунків (payments); залучення депозитів і кредитування (deposit 
and lending); страхування (insurance); управління інвестиціями (investment management); залучення капіталу (capital rising) та організація і 
забезпечення торговельних ринкових угод (market provisioning) [5]. Зазначені сектори фінансової діяльності та характерні для ним 
технології нетворкінгу, які сприяють розширенню соціально-мережевих форматів фінансової діяльності подано у таблиці 1. 

Таблиця 1. 
Технології нетворкінгу за секторами фінансового ринку 

Сектори фінансової 
діяльності 

Технології нетворкінгу 

Система платежів і 
розрахунків 

 угоди з криптовалютою (Біткоін та ін.);  
 послуги прямих переказів з мобільного пристрою на мобільний пристрій (Transfer Wise та ін.) 

Залучення депозитів (внесків) і 
кредитування 

 "соціально-мережеве" кредитування (Lending Club, Prosper, Upstart, Funding Circle та ін.); 
 мобільні додатки, інтерфейси мережевих фінансових послуг третіх осіб, об’єднаних за 

мережевим принципом (не банків) (Simple та ін.) 
страхування  децентралізовані цифрові системи продажу полісів (Digital distribution); 

 включення страхових послуг до загальної схеми продуктового "шерінгу" (sharing): "автомобільний 
шерінг" (Uber); "житловий шерінг" (homesharing) (AirBnB, HomeAway). 

управління інвестиціями  "Cloud computing" як колективне використання та обробка інформації (FundApps); 
 роботизовані помічники та інвестиційні консультанти (Betterment, Personal capital); 
 роздрібні онлайн-правочини з фінансовими інструментами на основі інформації про угоди 

фінансових інститутів та успішних інвесторів, 
"копіюючий трейдинг" (Social trading, 
Copy trading: eToro, CMS Trader, ZuluTrader). 

залучення капіталу  віртуальні, мережеві торговельні системи 
та контракти (Virtual exchanges and smart contracts: Kickstarter, Indiegogo, Gofundme). 

організація і забезпечення 
торговельних ринкових угод  

 штучний інтелект та засновані на його принципах програми (Rebellion research, Sentient); 
 автоматизовані системи накопичення даних та інформації для онлайн інвесторів 

(Bizon, Novus). 
 
Джерело: узагальнено за [5]. 
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Розвиток альтернативних фінансових інструментів підтверджується також зростанням операцій з ними. Так, за даними 
засновників платформи Novus, яка поєднує клієнтів та менеджерів інвестиційних фондів з різних країн світу, вона охоплює понад 50 тис 
інвестиційних портфелів на суму понад 2 трлн дол [3]. Менеджерами системи "Personal capital" сформований для управління інвестиційний 
портфель на суму понад 4,5 млрд дол., що співставний за розміром з активами міжнародних інвестиційних фондів [4]. А сукупний обсяг 
угод учасників системи Zulu Trade, яка поєднує у мережу роздрібних трейдерів фактично наблизився до 1 трлн дол [2]. 

Отже, альтернативні технології, побудовані на соціально-мережевих відносинах дедалі глибше проникають у сформовану 
систему фінансових інститутів, хоча масштаби обороту інвестицій і капіталу в рамках фінансового нетворкінгу насьогодні ще досить 
складно оцінити. 
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Глобалізація різноманітних аспектів економічного середовища тісно пов’язана з появою новітніх технологій та переходом до 

електронних форм взаємодії на ринках фінансових послуг. Значне зниження конкурентних переваг інститутів, що продовжують 
притримуватися класичних підходів до розповсюдження продуктів та послуг змушує учасників ринку широко залучати мережу Інтернет та 
відповідні новітні джерела інформації. Використання новітніх підходів до взаємодії з клієнтами та їх залучення дозволяє покращити 
ринкову позицію та перейти у менш насичену ринкову нішу. 

Американська страхова компанія United Health Group, яка спеціалізується на страхуванні здоров’я, розпочала взаємодію із 
компанією Fitbit, що спеціалізується на різноманітних фітнес трекерах, з метою включення таких трекерів в умови корпоративних планів 
медичного страхування. Застраховані отримали можливість отримати додаткові бонуси від страховика, у разі використання пристрою від 
Fitbit у повсякденному житті та розкриття зібраної ним інформації для подальшого її аналізу спеціалістами та інформаційними системами 
страхової компанії. Спонукаючи таким чином клієнтів до більш здорового способу життя, що стало можливим за рахунок використання 
Інтернет Речей (ІоТ) в страхових продуктах, страховики сподіваються значно знизити кількість звернень щодо страхового відшкодування, 
що призведе до зменшення необхідного штату та додаткових витрат на обслуговування такого виду страхування.  

Продаж ІоТ-підкріплених страхових продуктів відображає початок революційних течій на страховому ринку. Інтернет Речей має 
значний потенціал для трансформації страхової галузі, починаючи зі зміни стандартних моделей страхового ціноутворення з фіксованими 
ставками на індивідуалізовані страхові продукти, ціна який залежить від поведінкових аспектів застрахованого, закінчуючи зміною 
відношення страховиків до ризиків, збільшуючи питому вагу превентивної функції та знижуючи реакційну складову. ІоТ, навіть, може 
сприяти повному викоріненню необхідності в сегментації клієнтів, за рахунок індивідуальних аспектів взаємодії, в той же час створюючи 
значну кількість додаткових можливостей в інших сферах діяльності. 

Велика кількість страховиків інвестує значні часки своїх прибутків у дослідження різних аспектів впровадження ІоТ на 
страховому ринку. Враховуючи оптимістичні прогнози щодо зростання витрат на ІоТ [3], страховики використовують досвід інших галузей 
та шукають власні шляхи для використання переваг від інформаційних потоків, які зібрані ІоТ системами, що дозволяє створювати 
додаткові грошові потоки як для страховиків, так і для їх клієнтів [4]. Більшість страховиків обмежують свою діяльність і дослідження в 
сфері Інтернет Речей лише телематичними пристроями, що призводить до неповного розуміння місця, ролі та впливу Інтернет Речей на їх 
внутрішні бізнес процеси. Особливо актуальною є можливість використання інформаційних потоків, що характеризують поведінкові 
патерни клієнтів, з метою їх акумулювання, поглибленого вивчення та розробки стратегії подальших дій [2]. 

Інформаційні потоки, згенеровані системами на базі ІоТ можуть допомогти страховикам оновити свою діяльність та підвищити 
ефективність, що можливо за рахунок переходу від класичних продажів, маркетингу, андерайтингу та оцінки ризиків до концепції "Знай 
Свого Клієнта", управління лояльністю та автоматизації процесів урегулювання. 

Медичне страхування характеризується значною кількістю учасників, починаючи із процесу продажу, що часто проводиться 
через посередницьку мережу, тобто агентів та брокерів, які мають свої власні інтереси у процесі заключення договорів страхування. Вся 
зібрана про клієнтів інформація іде від посередників, що створює штучний бар'єр між страховиком і страхувальником. Часто зібрана 
посередниками інформація є неповною, нерелевантною або неправдивою, що призводить до неможливості зрозуміти та спрогнозувати 
майбутні потреби клієнтів. 

Значні зміни рівня обізнаності клієнтів та підвищення їх вимог поступово збільшує питому вагу договорів, що реалізуються 
безпосередньо страховиком, наприклад через Інтернет. Така ситуація на ринку створює додаткові можливості для страховиків в частині 
всестороннього аналізу клієнтів та формування конкурентоспроможних пропозицій. 

Інтернет Речей у медичному страхуванні  може допомогти страховикам отримувати релевантну та своєчасну інформацію про 
клієнтів, розуміючи їх потреби, та пропонувати персоналізовані та повністю індивідуалізовані страхові продукти. Інтеграція інформаційних 
потоків із відкритих джерел, таких як соціальні мережі та відкриті державні і приватні реєстри, та інформації від систем на базі ІоТ 
дозволить створювати високорелевантні профілі клієнтів, що відображатимуть не лише медичні записи, але й розкриватимуть окремі 
аспекти поведінкових патернів та способу життя. Використання таких профілів дозволить значно підвищити рівень залученості клієнтів та 
проводити таргетовані маркетингові кампанії. 

Рання адаптація можливостей ІоТ до медичного страхування дозволить отримати необхідні переваги, що стануть основою для 
функціонування в епоху пожвавлення різнопланової взаємодії зі страхувальниками. Також це дозволить значно знизити аквізиційні та 
маркетингові витрати за рахунок переходу до прямих каналів продажів з підвищеними рівнями конверсії.  
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Сфера місцевих фінансів, з одного боку, є підсистемою державного управління економікою, а з другого – самостійною відкритою 

підсистемою, що має свій комплекс важелів регулювання [1]. 
Тому доцільним є детальне вивчення специфіки державної фінансової політики щодо місцевих фінансів та фінансової політики 

органів місцевого самоврядування, а також заходів реалізації відповідних інструментів управління в умовах глобалізації національної 
економіки. 

Мета державної фінансової політики у сфері місцевих фінансів – найповніше забезпечення використання ресурсного потенціалу 
регіонів через оптимальне поєднання інтересів держави і кожної території. Завдання державної політики у сфері місцевих фінансів полягає 
у забезпеченні комплексного і збалансованого соціально-економічного розвитку регіонів з урахуванням наявних трудових ресурсів, 
науково-технічного потенціалу та можливостей їх ефективного використання. Соціальний напрям означає, що держава сприятиме 
прискореному розвитку соціальної та виробничої інфраструктури у регіонах із низьким рівнем соціального забезпечення (передусім у 
сільській місцевості). 

Згідно з вимогами Конституції України, Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» та Закону України «Про 
стимулювання розвитку регіонів» державна регіональна політика має ґрунтуватися на базових принципах: конституційності та законності; 
єдності; децентралізації; деконцентрації; субсидіарності; партнерства; відкритості; відповідальності; сталого розвитку; історичної 
спадкоємності. 

На сучасному етапі розвитку України пріоритетами щодо реалізації державної регіональної політики є [2]: створення правової 
бази для реалізації цілей державної регіональної фінансової політики (ДРФП); визначення на основі об’єктивних критеріїв переліку та 
класифікації регіонів і територій України; використання нагромадженого у багатьох країнах досвіду організаційних механізмів досягнення 
цілей державної регіональної фінансової політики; запровадження і використання арсеналу фінансових інструментів.  

Державна фінансова політика у сфері місцевих фінансів – це система заходів, що їх здійснює центральна влада з метою 
управління процесом утворення, розподілу, перерозподілу й використання фінансових ресурсів у регіонах та інших адміністративно-
територіальних одиницях [3]. 

Головним елементом системи заходів державної фінансової політики у сфері місцевих фінансів є систематичне надання 
центральною владою допомоги владним органам тих територій, котрі не мають достатніх ресурсів для виконання покладених на них 
функцій. 

Основними напрямами реалізації ключових завдань державної фінансової політики у сфері місцевих фінансів за твердженням 
вітчизняних вчених-економістів є: створення правової бази для реалізації цілей державної фінансової політики у сфері місцевих фінансів; 
вищими органами державної влади має бути встановлено перелік регіонів і територій, які потребують фінансової підтримки центральної 
влади; використання нагромадженого у багатьох країнах досвіду організаційних механізмів досягнення цілей державної фінансової 
політики у сфері місцевих фінансів; запровадження і використання арсеналу фінансових інструментів досягнення цілей ДРФП.  

У межах реалізації державної фінансової політики у сфері місцевих фінансів значну увагу приділяється фінансовому 
вирівнюванню. Фінансове вирівнювання – це процес усунення вертикальних і горизонтальних дисбалансів [3]. 

Необхідність запровадження в Україні фінансового вирівнювання зумовлена низкою об’єктивних причин. 
По-перше, це нерівномірність територіального розміщення продуктивних сил, яка зумовлює диференціювання податкової бази 

регіонів і територій України. По-друге, значна диференціація обсягів витрат у сфері надання державних і громадських послуг та цін на ці 
послуги. По-третє, гарантовані Конституцією України соціально-економічні права громадян України зумовлюють проведення центральною 
владою ефективних заходів із забезпечення єдиних стандартів державних і громадських послуг на всій території держави. По-четверте, 
необхідність передачі від центральної влади на місцевий рівень значної частини видатків, не властивих її конституційним функціям. По-
п’яте, змішаний ефект соціальних виплат, це означає, що послугами, які фінансуються з бюджету однієї адміністративно-територіальної 
одиниці, користуються і жителі інших територіальних одиниць, але їхні владні органи при ньому не мають ніяких витрат. 

Вказані заходи щодо реалізації державної регіональної політики та державної фінансової політики у сфері місцевих фінансів 
базуються на комплексі інструментів її забезпечення (фінансового регулювання), а саме: бюджетне планування (коротко-, середньо- та 
довгострокове); бюджетне вирівнювання; міжбюджетні трансферти, у тому числі цільові трансферти з державного бюджету місцевим 
бюджетам для розв’язання пріоритетних завдань сталого розвитку регіонів; бюджети розвитку місцевих бюджетів, які формуються на 
середньостроковій основі та на стабільних джерелах надходжень; концентрація фінансових ресурсів для досягнення пріоритетних цілей та 
реалізації програм регіонального розвитку за пропозицією центрального органу виконавчої влади з питань регіональної політики, на 
підставі аналізу бюджетних запитів головних розпорядників бюджетних коштів у процесі роботи над проектом Державного бюджету 
України на наступний рік; об’єднання на договірній основі фінансових ресурсів суб’єктів регіонального розвитку, міжнародних інституцій; 
прямі державні інвестиції на реалізацію проектів, спрямованих на розбудову та модернізацію інфраструктури регіонального розвитку; 
окремі бюджетні програми стимулювання розвитку регіонів; фінансування проектів регіонального розвитку через систему фондів 
регіонального розвитку. 

Реалізація державної фінансової політики у сфері місцевих фінансів покликана забезпечувати раціональне використання 
ресурсного потенціалу і на цих засадах розв’язувати соціально-економічні проблеми населення в умовах глобалізації національної 
економіки. 
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During the latest decades health insurance becomes increasingly commoditized, but at the same time still can be characterized as industry 

with relatively low consumer centricity. However, emerging new trends in healthcare industry, population, socio-economicand industry regulations 
changes, digital and technological advances will force the industry veterans to look for the new ways of doing business. 

The annual growth rate of global health care spending is projected to be close to 4.1% in 2017-2021 compared to 1.3% in 2012-2016 years 
[3, p.5]. According to 2018 Global health care outlook the main drivers of this growth are aging and increasing populations, rising labor costs, 
advances in medical treatments quality and costs, increases in chronic diseases due to sedentary lifestyles and rising obesity levels, increasing share of 
higher-income households and consumer expectations in developing markets.  

It is already becoming a tradition that companies cut expenses and change their employees’ health insurance plans during the tough 
economic times and high unemployment periods. Higher spending level together with VUCA economy increase the strong pressure on private and 
public budgets, leading to rising costs and further stagnation of margins for health care providers and health insurance companies. 

To manage existing and new threats to their business health insurance players are looking for new opportunities to cut the costs and 
explore new sources of revenue: 

 outcomes-based payments for health care providers based on agreed-upon health outcomes or capitation (e.g. paying providers a 
fixed amount per patient or episode of care); 

 adaptation of m-health technologies (e.g. implantable and wearable sensors) that allow patients and physicians to share information 
with each other and to manage and prevent chronic diseases; 

 reduction of information asymmetry and data fragmentation existing for decades on insurance market to connect the real-time 
information about patients; 

 getting closer to the customers by providing more customer-centric services; 

 finding alternatives for core underwriting business as regulatory constraints putting more pressure on its performance [6, pp.6-9]. 
Nowadays insurance companies like any company from the other industry are facing the difficult transformation period from going out of 

the industrial and early data information era to the digital and AI era. Hundred thousand of articles and books explain the benefits of data integration, 
data analytics and machine learning, and how they can benefit companies through processes optimization, automatization, better customer experience 
and new discovered opportunities. According to the 2018 AI prediction report prepared by PWC, healthcare industry has #1 ranking of AI impact 
among other traditional industries by its potential to free up time, enhance quality and personalization [1, p.7]. High-potential use cases for AI 
application in healthcare mentioned in this report include supporting diagnosis, early identification of potential pandemics, image diagnostics. 
Obviously, health care companies will use this opportunity to increase their efficiency considering that 54% of business executives confirmed that AI 
solutions implemented in their businesses have already increased productivity [1, p.8]. As a result, insurance companies will be forced to improve 
their performance and way of doing business pressed from one side by their clients looking for better services and more customer-centric experience, 
as well as by their partners – health care companies who will become more data and technology driven. 

AI technologies can become a new game changer for health insurance companies. According to Accenture report up to $7 billion can be 
saved up in just 18 months using these technologies in the next six areas: 

 improving customer interactions ($2.1 billion); 

 managing membership and billing ($1.4 billion); 

 automating and increasing the quality of claims processing ($1.1 billion); 

 managing network and providers ($1 billion); 

 health management by improving outcomes with intelligent solutions ($0.9 billion); 

 automated reporting and regulatory updates [4]. 
There are already first examples of AI solutions and technologies application on the market within each area. For example, US insurance 

company Accolade Inc.introduced its Maya Intelligence platform in June 2017 that uses machine learning algorithms to recommend clients best 
health insurance plan options and helps to connect Accolade clients to providers [5]. The company has been able to integrate multiple healthcare data, 
like clients’ personal data, benefit plans, medical and prescription claims, lab results, clients claims history and interaction between different parties 
(clients, insurance employees, healthcare consultants and medical professionals) that synthesized and analyzed inside this AI platform. 

Another example would be software platform – KironMed that uses machine learning to identify and reduce inefficiencies in the claims 
management process by Kirontech company (England) [5]. This online platform integrate data from large publicly available databases to identify 
health insurance fraud by identifying specific patterns in components of medical claims. Automatization and optimization of claims management is 
going to bring benefits not only for insurance companies (reducing the cost of the audit and increasing its quality) but also for clients by receiving 
faster service based on valid decision process.There could be many more examples of CRM (customer relationship management) platforms 
specifically customized for health insurance companies, software solutions for administrative document management, workforce management, etc.  

Considering the positive attitudes of the customers (up to 80% of respondents) towards AI-powered services, EHRs (electronic health 
records, wearable devices and virtual health [2, p.12] the industry will experience more AI breakthrough solutionsin the near future. This trend will 
forceestablished health insurance companies to change their current traditional business model and bring to the market start-ups and nontraditional, 
FinTech entrants. 
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Фінансова система кожної країни, у більшій чи меншій мірі, проте завжди, зазнає впливу різного роду чинників, що пов’язані із 
зовнішньоекономічною діяльністю держави, суб’єктів господарювання (корпорацій, у західній термінології) та населення. Їх вплив по мірі 
входження економіки країни у світове господарство та зростання її відкритості постійно посилюється, що викликає суттєві зміни практично 
в усіх сферах суспільного життя. Динаміка та масштаби перетворень відображаються і на мові, лексика якої постійно поновлюється. У 
вжиток доволі активно вводяться нові терміни, що відображають сучасні фінансово-економічні, соціально-культурні та науково-технічні 
реалії. 

Вітчизняна фінансова наука також поповнюється новими термінами, які вперше або по іншому розкривають сутність та зміст 
окремих явищ, об’єктів та предметів дослідження. До таких термінів можна віднести “публічні фінанси” та “суспільні фінанси”, що в одних 
випадках доповнюють розуміння, а в інших уточнюють місце державних фінансів у понятійному апараті фінансової науки. 

Вагомий внесок у дослідження соціально-економічної природи державних фінансів, що упродовж тривалого часу є предметом 
наукових пошуків, зробили В.Л. Андрущенко, С.Д. Бушуєв, О.В. Длугопольський, А.І. Крисоватий, Л.Л. Лазебник, І.О. Лютий, В.М. 
Опарін, О.В. Тимошенко, В.М. Федосов, С.І. Юрій, П.І. Юхименко, Ф.О. Ярошенко та ін. 

Публічні та суспільні фінанси досліджували С.М. Вдовенко, М.І. Карлін, А.А. Нечай, В.Б. Тропіна, А.В. Хомутенко та ін. Проте 
теоретичні та практичні аспекти їх розуміння і використання у контексті глобальних процесів структуризації національних економік світу 
іще не одержали належного висвітлення попри те, що подібні процеси мають своє відображення в Україні у системі національних рахунків 
(СНР) починаючи 1993 року. 

Процеси глобалізації, що пов’язані із структуризацією національних економік світу передбачають виділення у їх складі окремих 
секторів (підсекторів) під якими розуміють сукупність однорідних за своїми функціями, поведінкою, цілями та завданнями, джерелами 
фінансування тощо, інституційних одиниць економіки. Під інституційними одиницями розуміють господарські одиниці які поділяють на 
дві великі групи: 

- юридичні особи, що створені та здійснюють свою діяльність відповідно до законодавства; 
- фізичні особи або групи осіб у формі домашніх господарств [1, с.23].  
При включенні інституційних одиниць до відповідних секторів (підсекторів) економіки враховують їхню організаційно-правову 

форму господарювання, вид економічної діяльності та форму власності. Це ті ключові ознаки, які визначають особливості об’єднання 
інституційних одиниць у складі окремих секторів (підсекторів) економіки та фінансової системи. Інституційні сектори, таким чином, 
стають проміжною ланкою фінансової системи та входять до складу окремих підсистем. 

Публічні, суспільні чи державні фінанси, виходячи з їх трактування в економічній літературі, повинні представляти певні 
узагальнення фінансової системи, яка згідно методології СНР включає сектор загальнодержавного управління (ЗДУ) та відображає 
централізовані і децентралізовані фінансові ресурси держави. До складу ЗДУ віднесено центральні органи державного управління, 
регіональні та місцеві органи державного управління, фонди соціального страхування (Пенсійний фонд України, Фонд соціального 
страхування України, ФСС на випадок безробіття). Це ті інституційні одиниці (структурні складові сектора ЗДУ), які здійснюють 
управління фінансовими ресурсами держави. Усі інші суб’єкти фінансової системи, зокрема, державні (комунальні), фінансові та 
нефінансові корпорації, домашні господарства тощо незважаючи на отримання, з різних причин, бюджетного фінансування не відносяться 
до складу даного сектора отже і до складу державних, публічних чи суспільних фінансів. 

Натомість в економічній літературі має місце як розширений так і звужений перелік різних за своєю природою фінансових 
інститутів, що не відповідає методології СНР яка базується на єдиних для всіх критеріях групування інституційних одиниць економіки. 

Так, наприклад, М.І. Карлін пропонуючи запровадження терміну “суспільні фінанси”, включає до їх складу інститути державної 
та комунальної форми власності: сукупність усіх бюджетів держави; державні фонди цільового і нецільового призначення; фінанси 
підприємств і організацій державної та комунальної форми власностей; державний кредит; державне майнове і особисте страхування [2, 
с.48]. Проте суспільні фінанси за своїм економічним змістом є значно ширшим економічним явищем. Суспільні фінанси, на думку А.В. 
Хомутенко, охоплюють усі економічні відносини країни, результатом яких є рух частини фінансових ресурсів, спрямованих на задоволення 
як суспільних так і індивідуальних інтересів [3, с.122]. 

Таким чином, найпоширенішим поняттям є суспільні фінанси, частина з яких є публічними фінансами, до складу яких А.В. 
Хомутенко відносить державні та місцеві фінанси [3, с.121]. Такий підхід цілком правомірний з точки зору публічності фінансів держави 
проте суперечить міжнародним стандартам структуризації національних економік оскільки до складу публічних фінансів окрім 
централізованих фондів (державного та місцевих бюджетів), державних та місцевих позабюджетних цільових фондів, також включено 
фонди суб’єктів господарювання державної і комунальної форми власності, які згідно СНР віднесено до іншого сектора економіки. За таких 
умов їх не можна включати до складу публічних фінансів, якщо останніх вважати структурною складовою фінансової системи. 

Пропозиція В.Б. Тропіної розглядати державні фінанси, місцеві фінанси та централізовані фонди цільового призначення як 
складові частини публічних фінансів також викликає заперечення оскільки такий перелік складових уже відображено у складі сектора ЗДУ 
[4, с.28, 34]. Такий підхід, окрім дублювання, звужує перелік складових публічних фінансів держави, який визначається Законом України 
“Про відкритість використання публічних коштів”. Закон визначає перелік публічних коштів, умови та порядок забезпечення доступу до 
інформації про їх використання розпорядниками та одержувачами коштів державного і місцевих бюджетів, суб’єктами господарювання 
державної і комунальної власності, фондами загальнообов’язкового державного соціального страхування [5].  

В цілому можна зробити висновок, що суспільні та публічні фінанси у світлі СНР не є поняттями які відображають фінансову 
структуру. Тим не менше їх використання розкриває організаційні особливості з точки зору відкритості інформації та доступності 
юридичних і фізичних осіб до використання ресурсів фінансової системи. 

Щодо державних фінансів, то вони є складовою поняття вищого порядку, яке не виходить за окреслені СНР межі та відображає 
на рівні підсистеми фінансові ресурси сектора ЗДУ. Таким поняттям є “фінанси держави”, яке можна запровадити за аналогією до бюджету 
держави (бюджету області тощо), що мають широке застосування на практиці.  
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Майбутнє вказує на прості, швидкі і високо персоналізовані плани страхування, із використанням інформації з цифрової 

медичної системи і даних від датчиків здоров’я, мобільних пристроїв і трекерів. 
Згідно з прогнозами Організації економічного співробітництва та розвитку (ОЕСР), перевищення бюджетів за видатками на 

охорону здоров’я залишається проблемою для країн ОЕСР. Підтримка сучасних систем охорони здоров’я та фінансування майбутніх 

досягнень в галузі медицини буде ускладнюватись без впровадження серйозних реформ. Державні витрати на охорону здоров’я і 
довгострокову допомогу в країнах ОЕСР збільшаться з 6 відсотків ВВП сьогодні до майже 9 відсотків у 2030 році і 14 відсотків до 2060 

року [6]. 

Більш того, в 2011 році дослідження Світового економічного форуму [5] показало, що глобальний економічний вплив п’яти 
провідних хронічних захворювань - раку, діабету, психічних захворювань, серцево-судинних і респіраторних захворювань - може досягти 

47 трильйонів доларів протягом наступних 20 років. За оцінками, сукупна втрата виробництва, викликана хворобами, які разом вже 

вбивають більше 36 мільйонів чоловік в рік і, за прогнозами, вб’ють ще десятки мільйонів в майбутньому, становить близько 4 відсотків 
річного світового ВВП в найближчі два десятиліття. Це викликано в основному недотриманням здорового способу життя: надмірне 

вживання тютюну, алкоголю, нездорової їжі і відсутність спорту. У міру старіння населення в західних країнах зміщення впливу хвороб до 
хронічних захворювань ще більш прискорилось. Навіть в країнах, що розвиваються зростання поширеності хронічних захворювань 

випереджає скорочення гострих інфекційних захворювань. 

Ці явища підштовхують уряди і приватні компанії до зміни фінансової структури систем охорони здоров’я, а також до ідеї 
лікування гострих захворювань замість того, щоб концентруватися на їхній профілактиці. 

Технології, що дозволяють збирати і зберігати дані і що з’єднують системи, дозволяють перейти до профілактичного і 

персоналізованого догляду, і це буде мати подальший розвиток в майбутньому. Поширення електронних медичних карт, можливість 
підключення систем даних і аналітика великих даних допомагають збирати, зберігати та аналізувати все більше інформації про стан 

здоров’я. Крім того, обсяги даних будуть доповнюватися інформацією з датчиків здоров’я, мобільних пристроїв і трекерів, які дозволяють 

збирати дані про спосіб життя користувача. Вимірювання артеріального тиску або вимірювання пульсу може бути звичайною практикою, і 
це може навіть бути зареєстровано в системі охорони здоров’я, але немає ніякого способу дізнатися, чи піклуються пацієнти про себе поза 

офіційної допомоги. Ведуть вони спосіб життя, відповідний їх особистим ризикам для здоров’я, або ігнорують рекомендації лікаря в 

цілому. 
У 2015 році було продано близько ста мільйонів мобільних пристроїв для вимірювання параметрів здоров’я. Прогнозується, що в 

2019 році буде продано 245 мільйонів таких пристроїв. Незважаючи на те, що це все ще вважається ринком, що розвивається, в даний час 

цифрова профілактична медицина оцінюється у 8 мільярдів доларів. Технологія цифрового татуювання вимірюватиме дані і повідомлятиме 
користувача про необхідність медичного спостереження. Коли алгоритми на основі штучного інтелекту почнуть переглядати дані про стан 

здоров’я пацієнтів, вони виявлять нові кореляційні зв’язки і наслідки в довгостроковій перспективі [8]. 

Незважаючи на початкові труднощі, багато страхових компаній, що надають послуги медичного страхування та великі 

міжнародні фірми, схильні до ведення контролю за здоров’ям і благополуччям на робочому місці, і роблять кроки до включення цифрових 

пристроїв охорони здоров’я в свої рішення. До прикладу, страхова компанія Collinson Group уклала партнерську угоду з цифровою 

медичною компанією Babylon Health, щоб надати своїм клієнтам безкоштовний доступ до послуг в режимі реального часу через відео чи 
телефонний зв’язок по всьому світу в будь-який час і в будь-якому місці. Користувачі додатку Babylon також можуть отримати доступ до 

засобів перевірки здоров’я за симптомами, і, якщо можливо, виписати рецепт в найближчу аптеку [4]. У 2016 році Highmark Health Plan 

оголосив про партнерство з компанією Quartet Health, що надає психіатричні послуги. Учасники можуть використовувати додаток Quartet 
Health для спілкування з психіатром по відео чи телефону, участі в онлайн-програмах лікування, які допомагають керувати станами, 

переглядати ресурси та інформацію про необхідний контроль за здоров’ям [7]. 

Технології незабаром надаватимуть можливості для дійсно індивідуального догляду з урахуванням медичних даних і способу 
життя кожної людини. Майбутнє медичного страхування повинно гарантувати кожному з нас доступ до послуг в найзручніший спосіб, але 

в той же час має гарантувати збереження недоторканності приватного життя. 
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Після світової фінансової кризи, що безпосередньо вплинула на стабільність фінансової системи України і банківської сфери 

зокрема, похитнулася довіра до традиційних фінансових інститутів держави. Знецінення національної грошової одиниці зумовило 
зубожіння населення і пошук альтернативних шляхів збереження заощаджень. Динамічний розвиток ІТ-технологій та інформаційної 
економіки активізував пошук нових видів фінансових інструментів, заснованих на інформації. Такою фінансовою новацією стала 
криптовалюта. 

За словами доктора Гаррика Хайлмена, криптовалюта стає все більш важливою частиною суспільства і роботи техніки по всьому 
світу. Так, судячи з дослідження, кількість людей, які використовують криптовалюту, зросла і наближається до населення невеликої країни 
— від 2,9 до 5,8 мільйона чоловік. Більшість є жителями Північної Америки і Європи. 

Найбільш поширеною криптовалютою сьогодення у світі є Біткойн, який продовжує свій розвиток, число користувачів цієї 
системи неухильно зростає в Україні [3].  

НБУ в офіційних джерелах зазначив, що випуск віртуальної валюти Біткойн не має будь-якого забезпечення та юридично 
зобов’язаних за нею осіб, не контролюється державними органами влади жодної з країн. Отже, Біткойн є грошовим сурогатом, який не має 
забезпечення реальної вартості [1; 7].  

Таким чином всі ризики з використанням для розрахунків криптовалют несе учасник таких розрахунків, натомість Національний 
банк України як регулятор не відповідає за можливі ризики та втрати, пов’язані із використанням Біткойн, а лише рекомендує 
користуватися послугами тільки тих платіжних систем, які внесені до Реєстру платіжних систем, систем розрахунків, учасників цих систем 
та операторів послуг платіжної інфраструктури.  

Однак, незважаючи на чітку позицію НБУ і негативні відгуки про роботу системи, заперечувати міжнародний досвід та розвиток 
Біткойн у практиці міжнародних валютних розрахунків не варто. Так само як і не варто відмовлятися від використання електронних грошей 
через їх потенційну загрозу [8]. 

Звичайно, зараз в Україні використання криптовалют не досягло таких показників, як у США, країнах Західної Європи чи 
Південно-Східної Азії. Однак, незважаючи на те, що широка громадськість ще і досі мало знає про криптовалюти, в тому числі Біткойн, 
сьогодні Україна входить у топ-5 країн світу за кількістю користувачів різними Біткойн -гаманцями. Справа в тому, що Біткойн дуже 
популярні серед українських IT-фахівців, які дуже активно інвестують реальні гроші у віртуальну валюту [9].  

З Біткойн в Україні працюють не більше ніж 20 компаній. За них можна придбати квитки на концерт, виставку, кіно, театр, цирк, 
дельфінарій, планетарій. Оплачувати ці послуги криптовалютою стало можливим з жовтня 2015 року.  

У 2016 році найбільша кількість пошукових запитів зі словом Біткойн надходила з Харкова, на другому місці – Дніпро, на 
третьому – Львів, на четвертому – Одеса. Київ замикає п’ятірку міст. Якщо дивитися статистику за областями, то на першому місці з 
великим відривом від решти – окупований Крим. Зацікавленість до криптовалюти пояснюється тим, що місцевому бізнесу важко 
здійснювати розрахунки із закордонними партнерами через дію санкцій. 

З грудня 2017 року Українська біржа запустила торгівлю ф'ючерсними контрактами на індекс Біткойн. Специфікація контрактів 
зареєстрована в НКЦПФР. Це фактично перший регульований ринок у світі, який запропонував ф'ючерсні контракти на Біткойн. У 2016 
році юридична компанія Axon Partners стала першою українською компанією, що внесла Біткойн в свій статутний капітал, що свідчить про 
те, що криптовалюта знаходить своє застосування в Україні [2; 5; 6]. 

Даний інструмент вимагає, перш за все, офіційного визнання світовими урядами та надання йому офіційного статусу платіжного 
засобу і опрацювання нормативно-правової бази (розробки формальних норм і правил) емісії, обігу, ідентифікації користувачів і здійснення 
платежів. Економічно в процесі глобалізації електронних розрахунків, користувачі все більше визнають їх зручність і ефективність.  

Для ефективного функціонування криптовалюти необхідна їх інституалізація, яку можна здійснити двома шляхами: по-перше, це 
правова інституалізація, а по-друге - ринкова, яка здійснюється завдяки формальному і неформальному встановленню правил 
функціонування криптовалюти.  

Цілком очевидним є факт необхідності використання ліквідного потенціалу криптовалюти для розвитку національних економік. 
Більшість розвинутих країн адаптують своє законодавство для регулювання віртуальної валюти, що дозволить поетапно пристосувати 
інновації фінансового ринку – криптовалюту до сучасних реалій. Прийшов час набуття функціонального, прозорого, дешевого, 
загальнодоступного, об’єднуючого весь світ грошовокредитного інструменту, то держава повинна докласти максимум зусиль для правового 
осмислення і технічного забезпечення діяльності цього інструменту фінансового ринку із здобуттям максимальної вигоди та користі [4]. 

Ми вважаємо при розробці відповідного регулювання та створенні інфраструктури система криптовалют займе свою нішу в 
платіжній системі України. На першому етапі ця система використовується у сфері інформаційних послуг, проте з кожним роком проникає 
у сферу споживчих послуг. 

Технологію блокчейн в Україні в перспективі можна активно використовувати не тільки для ІТ технологій та кібербезпеки, а й 
для зберігання даних в торгівлі нерухомістю та реєстрації майна, в кадастровому обліку, державному управлінні, банківській сфері, освіті, 
медицині, торгівлі, страхуванні, судовому діловодстві тощо. Оскільки технологія блокчейн – це самодостатня, безпечна, децентралізована, 
надійна та дешева. 
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Забезпечення ефективного функціонування фінансового ринку є одним з пріоритетних завдань сучасної економіки, адже саме він 
є рушійним важелем і елементом підсилення всієї фінансової системи. Стрімкий розвиток різноманітних новітніх фінансових інструментів 
дозволив підняти на новий рівень світовий фінансовий ринок і, у свою чергу, підсилив інтерес інституційних та індивідуальних інвесторів, 
доля вкладень яких з кожним роком зростає. Участь індивідуальних інвесторів у процесах формування і використання заощаджень в 
економіці зумовлює особливу увагу науковців та практиків до питань діяльності фізичних осіб на фінансовому ринку.  

Значний внесок у розвиток науки щодо інвестиційної діяльності індивідуальних учасників фінансового ринку належить таким 
західним та вітчизняним ученим — З.Боді, Е.Брігхему, Р.Мертону, Дж.Тьюлзу, Ю.Фамі, Дж.К. ван Хорну, В.Шарпу, В.Базилевичу, 
О.Барановському, В.Корнєєву, І.Лютому, О.Мозговому, С.Науменковій, О.Сохацькій та іншим. 

Ще 20–25 років тому на розвинутих фондових ринках для купівлі цінних паперів інвестору необхідно було прийти безпосередньо 
до брокера або зв'язатися з ним по телефону. Таким чином, час, витрачений на проведення біржової угоди, складав не менше 30 хвилин, а 
джерелами інформації, на основі якої інвестор приймав рішення, були преса, чутки, поради брокера. Однак з появою і все більшою 
інтеграцією в економічні процеси всесвітньої мережі Інтернет на ринку цінних паперів з'явилася і набула широкої популярності послуга 
Інтернет-трейдингу [2, с.16]. Отже, на сьогоднішній день на зміну уже традиційним інструментам почали приходити більш інноваційні: так, 
наприклад, на зміну звичайним акціям приходять ETF-фонди, інвестори, які прагнуть вкладати кошти у нерухомість тепер можуть 
скористатися іпотечними інвестиційними трастами (REIT), а звичайні банківські депозити тепер можна замінити паями у фонди грошового 
ринку (MMF). 

Активний розвиток у багатьох країнах світу ETF-фондів пояснюється їх надзвичайною привабливістю, насамперед, для 
невеликих та індивідуальних інвесторів як для реалізації агресивних інвестиційних стратегій, так і для довгострокових вкладень, у тому 
числі, у рамках пенсійних планів [1, с. 187]. 

Фонди грошового ринку за своїми характеристиками та рівнем ризику максимально наближенідо ощадного депозиту, але з 
потенційно вищою дохідністю. Такі фонди є найбільш вигідними для дрібних приватних інвесторів, які планують залучити кошти на 
короткостроковий період [7]. 

Іпотечні інвестиційні трасти є інвестиційним механізмом для нерухомості, що можна порівняти із взаємним фондом, який 
дозволяє як малим, так і великим інвесторам придбати право власності на певну нерухомість, а в деяких випадках ще й оперувати 
комерційною нерухомістю, такою як житлові комплекси, лікарні, офісні будівлі, лісові ділянки , склади, готелі і торгові центри. 

Дані інструменти об’єднує одна спільна характеристика – їхня прогресивність та інноваційність, однак всі вони відрізняються 
своєю дохідність, ризиковістю, тривалістю вкладень та іншими ознаками, які впливають на інвестиційне рішення. Враховуючи все це, 
кожен потенційний інвестор може знайти для себе найбільш прийнятний спосіб вкладень. Узагальнивши та проаналізувавши досвід 
розвинутих країн, можна прийти до висновку, що з появою нових інноваційних інструментів персонального фінансування, інвестиційна 
активність фізичних осіб збільшувалася. 

Найбільш поширені інструменти індивідуального інвестування згруповані в таблиці 1 з точки зору фази їх життєвого циклу – 
новітні чи традиційні. 

Таблиця 1 
Групування інвестиційних інструментів за періодом виникнення 

Інвестиційний інструмент Періоди виникнення (перша згадка) Характеристика 

Цінні папери (акції, облігації) 
ETF 

 

Інститути спільного інвестування 

16-17 століття Традиційні 

90-ті роки 20 століття (1989 – перший ETF 
створений у Канаді) 

Інноваційні 

18-19 століття (1890 рік – у США) Традиційні 

Депозити 
 

Фонди грошового ринку (MMF) 

4-3 тис. до нашої ери – згадка про перші операції, 
схожі на депозитні 

Традиційні 

70-ті роки 20 століття Інноваційні 

Нерухоме майно 

REIT 

часи Середньовіччя Традиційні 

60-ті роки 20 століття Інноваційні 

Віртуальні фінанси (криптовалюти, краудфандінг) Перше десятиріччя 21 століття Інноваційні 
 
Джерело: власна розробка автора. 
 
Для індивідуальних інвесторів найважливішим фактором у визначенні цілей інвестування та розробленні інвестиційної політики 

є їхній вік. Тому інвестиційна стратегія фізичних осіб тісно пов’язана з відповідними етапами життєвого шляху. 
З цієї точки зору, індивідуальних інвесторів можна розподілили на 4 групи: 
- «мілленіали» (народжені між 1981-2001 роками), 
- покоління Х (народжені між 1965-1980 роками), 
- покоління «бейбі-бумерів» (народжені між 1946-1964 роками), 
- «велике» покоління GI (народжені між 1904-1945 роками). 
Інвестиційні рішення більшості людей у перші роки працездатного віку пов’язані з капіталовкладенням у «людський капітал» 

(отриманням освіти). Основний актив на цій стадії життєвого шляху — здатність людини заробляти гроші на основі своєї професії та 
кваліфікації. Тому фінансовий ризик, пов’язаний із втратою працездатності, є для них вищим за фінансовий ризик, пов’язаний із дохідністю 
їх портфелів фінансових активів. 

У зрілому віці більшість інвесторів вибирають портфель, що характеризується відповідним ступенем ризику та підвищеним 
рівнем дохідності. У міру старіння та накопичення коштів людина все більше переорієнтовується з «людського капіталу» на фінансовий. На 
цій стадії життєвого циклу підвищується важливість вибору відповідного складу портфеля зі зменшеним рівнем ризику [3, с.256-258]. 

Останнім часом все більше уваги приділяється поколінню «мілленіалів», вивчаються їхні звички у фінансовому світі. У 
представників даної групи уже є більш ширше уявлення про новітні способи інвестування, такі як, наприклад, криптовалюти. Згідно з 
нещодавнім опитуванням, проведеним компанією Blockchain Capital, 30% людей у віці від 18 до 34 років, скоріше за все, інвестують 1000 
доларів США в біткойни, ніж 1000 доларів в державні облігації чи акції. Те саме дослідження також вказує на те, що 42% «мілленіалів» 
обізнані про біткойн, у порівнянні з 15% людей у віці більше 65 років [6].  

Окрім цього, особливої уваги заслуговують так звані «стабільні інвестиції» - здійснення інвестицій в компанії або фонди, які 
мають на меті досягнення фінансової дохідності на ринкових умовах, при цьому маючи позитивний соціальний та / або екологічний вплив. 
Згідно з дослідженням Morgan Stanley Institute for Sustainable Investing індивідуальні інвестори ясно вказують на те, що стабільні інвестиції 
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мають яскраве майбутнє, 71% індивідуальних інвесторів зацікавлені в даному інвестуванні, а 54% вважають, що вибір між стабільними 
інвестиціями та фінансовими доходами є несуттєвим [8]. 

Таким чином, розвиток сучасних технологій, інформаційна обізнаність і фінансова грамотність дозволить інвестору будь-якого 
покоління визначитися з вибором фінансового інструмента.  

Звичайно, Україна дуже сильно відрізняється від провідних країн світу, однак це не може заважати громадянам України 
перейняти такий досвід і отримати подібний результат в українських реаліях. 

Розвитку інноваційних фінансових інструментів та інноваційності на українському фінансовому ринку загалом перешкоджає 
низка факторів, серед яких невелика кількість та нерепрезентативність вітчизняних фондових індексів та незначна дохідність інвестиційних 
фондів, порівнюючи зі звичайними банківськими депозитами. До цього варто додати ще й необхідність сплати податку на доходи. Нарешті, 
одним із головних факторів слід вважати необізнаність основної маси потенційних приватних інвесторів у роботі з інструментами 
фондового ринку, тим більш - інноваційними. Згідно даних Агентства США з міжнародного розвитку «Розвиток фінансового сектору» 
(FINREP), який проводив оцінку рівня фінансової грамотності в Україні, виявлено наступні результати: понад 60% респондентів вважають 
себе фінансово грамотними (22% – «добре» чи «відмінно», 41% – «задовільно»). Однак тільки 22% респондентів змогли дати лише 5 чи 6 
правильних відповідей на 7 простих математичних запитань, без яких неможливо управляти власними фінансами. 51% респондентів змогли 
відповісти правильно не більше як на три із запропонованих в анкеті запитань [4, с.63]. 

Отже, для розвитку індексного інвестування в Україні з перспективою організації ETF-фондів, MMF та REIT необхідне реальне 
зростання вартості бізнесу вітчизняних підприємств, що створить підґрунтя для появи фінансових інструментів з високою інвестиційною 
якістю; підвищення платоспроможного попиту населення на цінні папери як ефективного засобу збереження та збільшення своїх доходів; 
запровадження комплексних роз’яснювальних і навчальних програм з метою підвищення обізнаності та довіри індивідуальних інвесторів 
до використання інструментів фондового ринку. 
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Реформа децентралізації розпочалася в Україні в 2014 р.та дозволила отриматизначний інструментарій і можливості для 

забезпечення повноцінного місцевого розвитку. Успішність реформи децентралізації свідчить про розвиток свободи, демократії і 
громадянського суспільства в Україні. 

Важливим кроком реалізації реформи децентралізації в Україні є надання громадянам права брати активну участь у вирішенні 
фінансових питань на місцях. Завдяки партисипативному бюджету (Бюджету участі або Громадському бюджету) громадяни наділяються 
правом приймати рішення, куди саме слід витратити частину публічних ресурсів. 

Порядок подання та відбору проектів, фінансування проектів визначається окремим рішенням місцевої ради у Положенні «Про 
громадський бюджет». Цим документом також визначаються детальні процедури ініціювання, розгляду, голосування та виконання 
громадського бюджету [1]. 

Механізм громадського бюджету використовується в Україні нещодавно і має свої особливості у різних містах 
України.Запорізька областьє одним із вдалих прикладів для вивчення української практики запровадження партисипативного 
бюджетування. 

Запорізька область має досвід у розвитку системи місцевих фінансів та запровадженні партисипативного бюджетування, що 
свідчить про досягнення значних успіхів у реформі децентралізації. Дві об'єднані територіальні громади (Веселівськаі Широківська ОТГ) є 
переможцями в пілотному проекті «Рівний рівному», що проводиться в рамках робочої групи «Комітет регіонів ЄС-Україна» для підтримки 
децентралізації. В рамках цього проекту ОТГ Запорізької області співпрацюватимуть з європейськими муніципалітетами для вивчення та 
подальшого запровадження кращих практик зміцнення економічного та інституційного потенціалу суспільства.  

Бюджет участі запроваджено у м.Запоріжжі нещодавно, та він набуває високої популярності. Позитивною тенденцією є те, що 
місто кожен рік удосконалює Положення про громадський бюджет. Основними перевагами партисипативного бюджету у м. Запоріжжіє 
наступні: 

1. скорочення вдвічі кількості підписів щодо підтримки мешканцями проекту під час ініціювання (з 200 до 100 підписів - для 
малих, з 300 до 150 - для великих проектів); 

2. до складу Координаційної комісії залучаються представники громадських організацій (не менше 60%);  
3. встановлено два способи голосування (шляхом заповнення електронної версії анкети на офіційному порталі Запорізької міської 

влади у розділі «Громадський бюджет»; або шляхом заповнення друкованої версії анкети, отримавши її у спеціально визначених пунктах 
голосування); 

4. орієнтовна вартість одного проекту після детальної перевірки та оцінки не має перевищувати для малого проекту400 тис.грн 
(раніше -300 тис.грн)., а для великого - 1 млн грн.; 

5. диференційованість проектів, тобто всі подані проекти розподіляються на три групи: 
 - загального значення (50% від загальної суми Громадського бюджету); 
- проекти, які пов’язані з комунальними закладами, установами та некомерційними підприємствами міського підпорядкування 

(30% від загальної суми Громадського бюджету). Тобто їх реалізація передбачається на території або в самих закладах, які мають загальний 
доступ для всіх мешканців міста;  

- проекти, пов’язані з житловим сектором (20% від загальної суми Громадського бюджету). Тобто їх реалізація передбачається на 
прибудинкових територіях, які мають загальний доступ для всіх мешканців міста [1]. 

Серед основних сфер проектів, реалізованих в м. Запоріжжі в рамках бюджету участі, доцільно виокремити наступні: 

https://www.google.com.ua/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=7&ved=2ahUKEwiMhJ-Uu67dAhVJjiwKHTmHAFAQFjAGegQIAxAB&url=https%3A%2F%2Fbgscience.ru%2Flib%2F9883&usg=AOvVaw1jrTl5jkwkn085kM80TJs3
https://en.wikipedia.org/wiki/Zaporizhia
https://en.wikipedia.org/wiki/Zaporizhia
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- будівництво шкільного майданчика; 
- облаштування та капітальний ремонт спортивного майданчику; 
- благоустрій прилеглої території відділення соціально-побутовоїадаптації інвалідів; 
- благоустрій зони відпочинку; 
- реконструкція пішохідного тротуару; 
- вдосконалення міні-футбольного поля; 
- основи комп’ютерної грамотності; 
- енергоефективні проекти [2,3]. 
Разом з тим, існуючий механізм бюджету участіу містах України не позбавлений певних недоліків. Не виключенням є і м. 

Запоріжжя. Ризики та недоліки, які заважають його ефективному використанню, пов'язані з наступним :  
- обмежений обсяг фінансування на один проект, що загрожує можливості його реалізації; 
- кошти на реалізацію проектів виділяються на наступний після голосування рік (за цей період проект може втратити свою 

актуальність); 
-  узгодження проектів та голосування за них триває довгий період часу (в деяких випадках навіть до півроку); 
- у випадку «заморожування» проекту виникають труднощі щодо поновлення організації процесу голосування за продовження 

цього проекту, а також доведення цього проекту до логічного завершення.  
Для того, щоб ефективно розвивати партисипативне бюджетування в Україні, важливо враховувати не лише недоліки та ризики, 

які спостерігаються в нашій країні, а й досвід інших країн, які беруть участь у розвитку системимісцевих фінансівта впроваджують бюджет 
участі. Міжнародна практика впровадження партисипативного бюджетування підкреслює важливість активних дій неурядових організацій 
та інших громадських об'єднань, а такожпостійного контролю з боку громадськості, що вимагає безпосередньої її участі на кожному етапі 
управління бюджетом участі. 
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Медичне страхування є одним із основних видів страхування у світі. На сьогодні його розвиток відбувається під випливом 

загальносвітових трендів, серед яких - діджиталізація.  
Діджиталізація у страхуванні відіграє велику роль, адже слугує своєрідним каталізатором для розвитку страхового ринку, 

стимулює страховиків до впровадження новацій. В даний час, у медичному страхування широко застосовуються мобільні додатки, 
Інтернет-страхування, впроваджуються новації, серед яких - "банкомати здоров'я" та ін.  

В цілому, технологічні інновації забезпечують застосування індивідуального підходу страховиків до своїх клієнтів. Адже 
використання даних з різних джерел дають можливість страховим компаніям, що пропонують послуги медичного страхування, отримати 
детальну інформацію, пов'язану зі здоров'ям і способами життя споживачів. Це в свою чергу, дозволяє страховикам більш точно оцінювати 
ризики, а не використовувати середнє значення показника [1]. 

Крім того, завдяки діджиталізації, можна використовувати програми управління здоров'ям людей, які реалізовуються за 
допомогою електронних платформ і дозволяють вирішувати багато питань віддалено. Серед них, як поради щодо способу життя, так і 
медичні поради. Поряд із зазначеним, нові та вдосконалені цифрові рішення допомагають, наприклад, споживачеві відстежити прийом 
ліків. Використовуючи "носійні" пристрої інтегровані з додатком, що враховує звички клієнта такі, як ходьба та кількість спалених калорій, 
страхувальники отримують винагороду у вигляді знижки зі страхового платежу. Таким чином, споживачі страхових послуг стають більш 
обізнаними з превентивними заходами, які необхідно вжити для зменшення ризиків, пов'язаних з хронічними захворюваннями, та 
контролюють медичні витрати.  

Розглядаючи переваги діджиталізації медичних страхових компаній, варто звернути увагу на плюси, які отримують споживачі 
страхових послуг від впровадження "банкоматів здоров'я". Слід відмітити, що "банкомати здоров'я" дають можливість їм отримати 
страховий поліс з базовим покриттям миттєво. Для цього необхідно лише дати відповіді на декілька запитань з метою автенфікації клієнта 
(наприклад, номер мобільного телефону, біометричні дані). Також в режимі реального часу проводиться оцінка стану здоров'я людини: 
автоматично вимірюються окремі показники (вага, зріст, кров'яний тиск та температура тіла), на основі яких розраховується індекс маси 
тіла, м'язової маси і кісткової маси. Виходячи з цього, "банкомати здоров'я" видають клієнту відповідний поліс медичного страхування [2].  

Отже, хвиля діджиталізації зумовлює страховиків відмовлятися від застарілих продуктових лінійок, пошуку нових способів 
зв'язку з клієнтами, розробки нових підходів до ведення страхового бізнесу [3].  

Загалом, серед переваг діджиталізації в медичному страхуванні варто виокремити наступні: 
 підвищення якості та ефективності обслуговування клієнтів; 
 оптимізація бізнес-процесів медичного страхування (наприклад, продаж, купівля, розподіл, врегулювання претензій і розгляд 

скарг); 
 розширення спектру страхових продуктів, краще адаптованих до потреб споживачів; 
 застосування індивідуального підходу до клієнта; 
 підвищення обізнаності клієнтів про здоров'я, більш здоровий спосіб життя, підвищена тривалість життя, зниження медичних 

витрат [1]; 
 зменшення вартості полісу для клієнтів;  
 зменшення витрат і підвищення доходів страхової компанії. 

Таким чином, застосовуючи можливості, які надає діджиталізація, страхові компанії мають змогу відповідати швидкозмінним 
потребам споживачів страховим послуг й утримати свої конкуренті переваги. В свою чергу, споживачі - отримати якісну страхову послугу 
у сфері медичного страхування.  
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Перезавантаження фінансового сектору на засадах інноваційності та клієнтоорієнтованості з одночасним дотриманням 

загальновизнаних принципів «відповідального фінансування» спрямовано на розбудову ринку фінансових послуг, доступного для широких 
верств населення, та потребує відповідних інституційних, організаційних та нормативних змін.  

На саміті країн G20 у Пітсбурзі у 2009 році фінансову доступність (фінансову інклюзивність) було визнано одним із важливих 
орієнтирів фінансового розвитку країн, а вже у 2013 році національні регулятори майже 50 країн світу почали використовувати цей 
індикатор для оцінювання стійкості та ефективності фінансових установ та ринків [1, с.32].  

За оновленими підходами ОЕСР, фінансова доступність визначається як можливість отримання своєчасно та на прийнятних умовах 
доступу до широкого спектру фінансових продуктів та послуг для усіх соціальних груп на основі використання як існуючих, так і 
інноваційних способів [2, c. 365].  

З огляду на це, формат дискусії зумовлює обговорення таких питань: що є більш важливим в сучасних умовах: покращення якості 
та розширення переліку інноваційних фінансових послуг для тих споживачів, які вже мають до них відповідний доступ, чи забезпечення 
надання базових фінансових послуг тій частині населення, яка не отримує їх взагалі? Які фактори гальмують доступ населення до базових 
фінансових послуг та які дії з боку регуляторів повинні бути спрямовані на усунення існуючих перешкод?  

Економічна криза в Україні зумовила децентралізацію фінансових потоків, посилила територіальну розпорошеність фінансової 
інфраструктури, прискорила процеси дерегуляції та тінізацїї економіки. В цих умовах доступ певної частини населення до фінансових 
послуг обмежується, знижуються можливості заощадження, посилюються процеси тезаврації [3, с.22]. 

З огляду на це, надання фінансових послуг може відбуватися на основі реалізації екстенсивного або інтенсивного підходів. 
Реалізація екстенсивного підходу спрямована на підвищення рівня охоплення базовими фінансовими послугами широких верств населення. 
Відповідно, реалізація інтенсивного підходу передбачає розширення переліку та покращення якості надання інноваційних фінансових 
послуг тим споживачам, які вже мають до них відповідний доступ [1, с.31]. 

На наш погляд, в умовах стрімкого розвитку цифрових технологій перелік базових фінансових послуг потребує суттєвого 
перегляду. Крім того, потребують уточнення регулятивні вимоги до фінансових установ – легальних розробників та постачальників 
фінансових продуктів та послуг. Так, за прогнозами РWC, до 2020 р. надання послуг у фінтех-сегменті може охоплювати 28% послуг з 
банківського обслуговування та здійснення платежів і до 22% послуг зі страхування, управління активами та управління приватним 
капіталом [4, с.5]. 

Першочерговим завданням для збалансованого розвитку ринку є усунення можливих цінових та нецінових бар’єрів в отриманні 
фінансових послуг та забезпечення доступу до фінансів [2, с.366], що в цілому відповідає Загальним принципам захисту прав споживачів 
фінансових послуг, схвалених міністрами фінансів та головами центральних банків країн G20. 

Нами було здійснено порівняльний аналіз доступності фінансових послуг для населення України та Польщі [5, с.185-195]. За 
результатами дослідження виявлено відмінності у доступності фінансових послуг та акцентовано увагу на необхідності ліквідації цінових і 
нецінових бар’єрів, підвищення рівня регуляторної ідентифікації фінансових посередників та усунення прояву регуляторного арбітражу в 
умовах посилення інтеграційних процесів. В умовах цифровізації економіки [6] надання фінансових послуг характеризується інноваційним 
ускладненням, появою складних, комбінованих фінансових інструментів на основі фінансових інновацій, збільшенням обсягів операцій, 
здійснюваних неофіційними фінансовими посередниками [7, c. 26-27]. 

Враховуючи високий рівень мобільності населення, особливо працездатного віку, особливої уваги потребують питання захисту 
від шахрайства при здійсненні платежів та розрахунків, управлінні рахунками, що особливо важливо в умовах формування єдиного 
платіжного простору. Обмеження доступу населення України до фінансових послуг загострюється через відсутність відділень банків, 
особливо у сільській місцевості. Так, кількість відділень комерційних банків на 1000 кв. км території України за період 2006 – 2017 рр. було 
зменшено у 8,9 рази, а на 100 тис. осіб дорослого населення –у 8,6 рази. Для порівняння зазначимо, що у Польщі на 100 тис. населення 
кількість відділень банків у 2016 році перевищувало значення аналогічного показника для України у 62 рази [5, c.192].  

Враховуючи, що інноваційні продукти особливого поширення набувають у сфері послуг зі здійснення платежів та розрахунків, 
потребують посилення питання забезпечення операційної надійності платіжних послуг і підтримки стійкості платіжної інфраструктури 
шляхом запровадження ризик-орієнтованого підходу до оверсайта платіжних систем і платіжних інструментів, підвищення рівня захисту 
інформації в платіжних системах [8, c.153-154]. 

З огляду на важливість завдань, окреслених у Комплексній програмі розвитку фінансового сектору України до 2020 року, а також 
враховуючи досвід центральних банків окремих країн, нами обґрунтовано пропозиції щодо оцінювання територіальної та технологічної 
доступності населення України до базових фінансових послуг; виявлення цінових та нецінових бар’єрів доступу, оптимізації 
інфраструктури ринку фінансових послуг, посилення нагляду за посередниками, які використовують механізми дистанційного надання 
фінансових послуг, особливо за умов створення мережевих структур (мережевий маркетинг), а також запровадження програм моніторингу 
доступності фінансових послуг для населення України за окремими напрямами. 
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Бюджетну діяльність супроводжує безліч ризиків, як зовнішніх так і внутрішніх. Сам факт наявності ризиків бюджетної 

діяльності країни визначають як бюджетну вразливість.М.Петрі та Р. Хеммінг [3] характеризують бюджетну вразливість, як ситуацію, в 
якій уряд не в змозі виконати свої фінансові та макроекономічні цілі. Останній характеризується нездатністю уникнути значного дефіциту 

бюджету і державного боргу; розривом відносин між фіскальною політикою та сталим економічним розвитком і насамкінець – шок в зборі 

податкових надходжень, в основному за рахунок нестабільних ставок. 
Х. Бріксі та А. Полакова-Шик [2] визначення бюджетної вразливості розкривають через розуміння змісту бюджетного ризику, 

який визначається як джерело певного фінансового стресу. Це чинить тиск на політику уряду в майбутньомуі, як наслідок, ведеться 

політика можливих фінансових зобов’язань. 
Для того, щоб вибрати найбільш відповідну методологію для оцінки бюджетної вразливості окремих європейських країн, 

адаптована модель Barclays Capital [1], яка використовує показники, розроблені Світовим банком. Інститут розробив ці показники для 

міжнародного зіставлення належного врядування –Worldwidegovernanceindicators (WGI) [4]. Вони складаються з шести агрегованих 
показників, що охоплюють управління двохсот країн: 

 підзвітність; 

 політична стабільність,  

 відсутність насильства і тероризму; 

 ефективність державного сектора; 

 якість нормативно-правової бази; 

 рівень виконання бюджету; 

 боротьба з корупцією. 

Наведені вище показники засновані на декількох змінних, отриманих з 31 різного джерела у вигляді вихідних даних.WGI дані 

агреговані по індексах належного державного управління на основі широкого кола джерел і організовано на шість основних груп, як 
згадувалося вище. Для кожної з цих груп використовують статистичну методологію, відому як модель з неспостережуваними змінними 

(модель неспостережуваних компонентів), в якій: 

 стандартизовані дані з різних джерел в порівнянних одиницях; 

 сукупні показники ефективного управління по середньозважених використовуваних змінних; 

 індекси, які відображають можливі статистичні похибки в процесі оцінювання. 

При оцінюваннібюджетної вразливості використовується індикатор для стійкості державного боргу, а саме вартість страховки від 

відмови органів державного управління до боргових цінних паперів і вимірюється за дефолтногостану - CDS (страхування ризиків від 
виходу з ладу), яка знаходиться у відповідності з пропозиціями, представленими в Barclays Capital. 

Всі показники представлені у вигляді Z-перетворених значень для кожної країни. Z-значення вимірювання набувають зміни, коли 

країна відходить від середнього міжнародного порівняння, при цьому отримані значення є відносними, а не абсолютними. У той же час, 
шість показників WGI представлені безпосередньо на Z-значення від Світового банку, в той час як значення показника CDS в номінальному 

вираженні вперше випробуваний для статистичного розподілу, а потім виконують Z-перетворення, результати множаться на -1, так що 

негативні значення вказують на нестабільність, а позитивний результат - стабільність. 
Таким чином, за всіма показниками позитивні результати показують стійкість бюджету країни вище середнього, а негативні – 

фінансове відношення вразливе для даного показника. 

Таким чином, середні показники, розраховані за роками протестовані тестом Колмогорова-Смирнова [6] для нормального і 
експоненціального розподілу. Запропонуємо наступні інструменти зниження рівня бюджетної вразливості (табл. 1) та дослідимо їх 

позитивні та негативні сторони. 
Таблиця 1 

Інструменти зниження рівня бюджетної вразливості 

Інструмент Вплив Переваги Недоліки 

Збільшення доходів 

державного 

бюджету 

Збільшення кількості податків, 

розширення бази 
оподаткування, скорочення 

податкових пільг 

Створення початкового 
імпульсу до підвищення 

продуктивності праці, 

збільшення доходів 
держбюджету 

Тінізація економіки внаслідок 

збільшення податкового 
навантаження, зниження доходів, 

дестимуляторів працівників 

Скорочення видатків 

державного 

бюджету 

Скорочення поточних 

капітальних видатків, 

міжбюджетних трансфертів, 

соціальних виплат 

Швидке скорочення 

бюджетного дефіциту, 

оптимізація витрат за сферами 

діяльності 

Порушення орієнтиру до 

довгострокового зростання 

(недостатнє фінансування 

інфраструктури), зниження 

споживання та зростання 

позабанківських заощаджень 

 

Джерело: систематизовано автором за [5]. 

 
Раціональне використання зазначених інструментів у бюджетній сфері повинно вплинути на фінансовий і реальний сектори 

економіки, рівень зайнятості, фінансування соціальних програм [7]. Розумне поєднання підвищення доходів та зниження витрат зможе 

вивільнити додатковий ресурс для розвитку економіки та вирішення соціальних проблем. 
Отже, можемо стверджувати, що бюджетні ризики є різновидом фінансового ризику. Це проявляється у тому, що бюджетні 

ризики мають місце на всіх стадіях бюджетного процесу: підготовка, затвердження, прийняття, розподіл. Також бюджетні ризики мають 

відношення абсолютно до всіх суб’єктів бюджетного процесу та характеризуються відхиленням фактичних результатів бюджетного 
процесу від планових у разі їх реалізації.  

Основними стимуляторами бюджетної вразливості як державного, так і місцевих бюджетів можемо визначити: 

 ризик недоотримання дохідної частини бюджету; 
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 ризик перевищення видаткової частини бюджету; 

 ризик дефіциту бюджету; 

 ризик незбалансованості міжбюджетних відносин. 
Тому одним з найефективніших методів оптимізації даних ризиків є універсалізація розподілу і перерозподілу фінансових 

потоків між державою та місцевими бюджетами та ефективним використанням бюджетних коштів не порушуючи бюджетної безпеки 

регіону. Позитивних результатів зможемо досягнути налагодивши ефективну систему виявлення основних проблем на державному й 
регіональних рівнях та вирішення їх шляхом фінансування власними ресурсами місцевих бюджетів. Трансферти з державного бюджету 

мають бути максимально доцільно розподілені в залежності від стратегічного плану країни. 
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На сучасному етапі ринкових перетворень в Україні людський капітал  потребує інвестиційних вкладень та інноваційної  
підтримки оскільки виступає стратегічним ресурсом поступального розвитку країни, підвищення її конкурентоспроможності на світових 

ринках. Вирішення цього завдання в умовах обмеженості фінансових ресурсів загострює проблему фінансування охорони здоров’я. 

Медична реформа, яка запроваджена в Україні, не передбачає страхового принципу фінансування охорони здоров’я, і, як 
наслідок, перехід до страхової медицини відкладається на невизначений термін. В цих умовах ефективне функціонування медичного 

страхування в добровільній і обов’язковій формах обумовить краще фінансування медичних потреб громадян. 

Наукове підґрунтя проблематики формування та розвитку медичного страхування в ринкових умовах закладено видатними 
зарубіжними та вітчизняними вченими. Незважаючи на теоретичну та практичну цінність накопичених наукових знань, існує потреба 

подальшого пошуку шляхів ефективного розвитку медичного страхування з урахуванням українських реалій, а також підвищення його ролі 

в фінансуванні охорони здоров’я. 
Особливості ринкових перетворень в Україні вимагають подальшого наукового осмислення та обґрунтування доцільності 

запровадження обов’язкового медичного страхування, а також визначення перспектив розвитку добровільного медичного страхування, 

підвищення його ролі в зміцненні фінансування охорони здоров’я. 
Фінансове забезпечення галузі охорони здоров’я насамперед визначає перспективи її розвитку, сучасний стан та ефективність 

функціонування. Сучасний стан фінансування охорони здоров’я в Україні, низька якість медичних послуг та їх висока вартість є загрозою 

національній безпеці. 
Свідченням цього можна вважати наступні тенденції: смертність в країні  перевищує народжуваність, кількість населення (за 

даними Державної статистики) постійно скорочується (з 1991 року по 2017 рік скорочення сягнуло майже 9,5 млн осіб). Слід  особливу 

увагу звернути на той факт, що за рівнем витрат на фінансування медичних потреб Україна  в 2017 році займала 89 місце серед 189 країн, а 
за показником тривалості життя – 154 місце [1]. 

 Неспроможність існуючої системи охорони здоров’я забезпечити належний рівень профілактики та лікування призвела до того, 

що основними причинами смертності в країні є хвороби кровообігу (66,6%), новоутворення (12,7%), зовнішні причини смерті (6,2%), 
хвороби органів травлення (3,8%) та органів дихання (2,8%) [1]. 

З урахуванням економічної ситуації в Україні фінансова доступність медичних послуг для населення залежить насамперед від 

обсягів державного фінансування галузі, яке, з одної сторони є основним джерелом фінансування, а з іншої – є вкрай низьким і коливається 
в межах 3-4% від валового внутрішнього продукту. Цей показник є в 3 рази нижчим від середньосвітових стандартів. 

В Україні найбільша частка витрат на фінансування медичної галузі припадає на кошти місцевих бюджетів (57,9% у 2017 році), 

власні кошти населення складають близько 33%, кошти державного бюджету – 14,5%, на сферу добровільного медичного страхування 
припадало у 2017 році лише 1,5% [1]. 

Структура джерел фінансування медичних потреб населення України є доволі нестабільною, останні роки засвідчили такі 

проблеми як: скорочення частки на фінансування медичної галузі в структурі бюджету, неефективне та нецільове використання  наявних 
фінансових ресурсів. 

В умовах зростання захворюваності населення запровадження страхової медицини є головним завданням як на макро- так і на 

мікро- рівнях: прийняття та вдосконалення нормативно-правового забезпечення, проведення підготовчої організаційної роботи, підвищення 
рівня страхової освіти та культури в суспільстві. 

Прикладом щодо формування та подальшого розвитку медичного страхування в Україні можна вважати позитивний досвід таких 

країн Німеччина, Велика Британія, Швеція, Італія, Ізраїль. В цих країнах була змінена система фінансування закладів охорони здоров’я, 
скорочені державні дотації, введено контроль за витратами з боку страховиків, запроваджена первинна медична допомога. Такі дії суттєво 

https://home.barclays/content/dam/home-barclays/documents/investor-relations/annualreports/ar2010/2010-barclays-bank-plc-annual-report.pdf
https://home.barclays/content/dam/home-barclays/documents/investor-relations/annualreports/ar2010/2010-barclays-bank-plc-annual-report.pdf
http://documents.worldbank.org/curated/en/284531468771891611/-Government-at-risk-contingent-liabilities-and-fiscal-risk
http://documents.worldbank.org/curated/en/284531468771891611/-Government-at-risk-contingent-liabilities-and-fiscal-risk
http://info.worldbank.org/governance/wgi/#home
http://www.machinelearning.ru/wiki/index.php
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підвищили конкуренцію на ринку медико-санітарних послуг, і, як наслідок, обумовили підвищення якості обслуговування населення в 

закладах охорони здоров’я [2]. 
 Сучасний стан розвитку ринку добровільного медичного страхування в Україні показує позитивну динаміку. Поряд з тим, що 

загальний обсяг фінансування охорони здоров’я за рахунок добровільного медичного  страхування є незначним – близько 1 млрд грн, в 

2017 році, його частка в таких видатках з року в рік зростає (з 1,1% в 2012 році до  1,6% в 2017 році) [1]. 
Отже, зазначений сегмент ринку страхових послуг має суттєвий потенціал щодо підвищення його ролі в фінансуванні медичних  

потреб суспільства. Реалізація цього потенціалу знаходиться в повній залежності від рівня життя громадян України, їх купівельної 

спроможності щодо придбання страхових послуг добровільного медичного страхування.  
Розвиток обов’язкового страхування в Україні стримує насамперед відсутність законодавчої бази. Доцільним є запровадження 

моделі обов’язкового страхування через збереження бюджетного фінансування для забезпечення соціального захисту малозабезпечених 

верств населення [2].  
Запровадження в Україні страхової медицини через обов’язкове та добровільне медичне страхування є надзвичайно важливим і 

необхідним і може стати  успішною альтернативою до існуючих підходів організації фінансування охорони здоров’я. 
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Фінансова безпека держави є багатоаспектним явищем, її стан постійно змінюється, тому потрібно здійснювати ретельний 
моніторинг фінансової системи, а також вивчати проблеми, що виникають під впливом реформування національної економіки, 
глобалізаційних та інтернаціоналізаційних процесів тощо. 

Питання забезпечення фінансової безпекив Україні та однієї з її складових - бюджетної безпеки, знайшли своє відображення в 
роботах відомих вітчизняних вчених, зокрема: О. Барановського, О. Василика, З. Варналія, В. Гейця, І. Лютого, С. Науменкової, Т. 
Ковальчука, Я. Жаліла, А. Чухна, С. Юрія та ін. 

О.І. Барановський розглядає фінансову безпеку як складну багаторівневу систему, яка охоплює проблеми грошового обігу та 
інфляції, обігу валютних коштів, заборгованості держави, бюджетної безпеки, інвестиційної діяльності тощо [1]. 

Бюджетна безпека є однією з основних складових фінансової безпеки, оскільки бюджет виступає інструментом забезпечення та 
регулювання соціально-економічного розвитку держави і є однимздієвих важелів макроекономічної стабілізації.  

Відповідно до Методичних рекомендацій щодо розрахунку рівня економічної безпеки України, бюджетна безпека – це стан 
забезпечення платоспроможності та фінансової стійкості державних фінансів, що надає можливість органам державної влади максимально 
ефективно виконувати покладені на них функції [3]. 

Сучасний стан бюджетної системи України сформувався під впливом низки деструктивних зовнішніх та внутрішніх викликів, які 
загострили питання її забезпечення. Так, зовнішні загрози пов’язані: 

 зі структурною зміною кон’юнктури світових цін та умов зовнішньої торгівлі в контексті глобалізаційних процесів; 
 валютною нестабільністю; 
 інфляційними процесами; 
 посиленням залежності від іноземних кредитів та перевищенням критичного рівня зовнішнього боргу, допустимого для 

суверенної держави. 
Внутрішні загрози пов’язані: 

 з високим рівнем внутрішнього державного боргу; 
 нерівномірністю соціально-економічного розвитку регіонів України; 
 соціальною диференціацією населення[4]. 

Індикативна оцінка рівня бюджетної безпеки держави проводиться відповідно до Методичних рекомендацій щодо розрахунку 
рівня економічної безпеки України. 

Таблиця 1 
Динаміка індикаторів стану бюджетної безпеки України у 2013 – 2017 рр. 

Індикатор 
Роки 

Порогові значення 
2013 2014 2015 2016 2017 

Відношення дефіциту/профіциту державного бюджету до ВВП, %  4,4 4,9 3,7 3,0 2,7 3% 

Відношення обсягу сукупних платежів з обслуговування та 

погашення державного боргу до доходів державного бюджету, %  
32,9 47,7 38,9 33,4 34,4 33,4 

Відношення обсягу сукупних платежів з обслуговування 
зовнішнього боргу до доходів державного бюджету, %  

11,7 16,1 10,8 6,4 7,2 <20-25 

Відношення обсягу сукупних платежів з обслуговування 
внутрішнього боргу до доходів державного бюджету, %  

12,2 20,0 32,5 25,7 26,1 <25 

Рівень перерозподілу ВВП через Зведений бюджет України, %  30,4 29,0 32,9 27,9 34,4 30 % 

Відношення загального обсягу державного боргу до ВВП %  39,2 55,8 112,7 70,6 71,8 <60 

 

Джерело: розраховано автором за даними Державної казначейської служби України, Міністерства фінансів України та Державної 

служби статистики України.  
 

Як видно з таблиці 1 індикатори бюджетної безпеки мали різноспрямовані тенденції: вони знаходилися як у межах задовільного 
значення, так і перевищували граничне задовільне значення індикатора, переходячи у зону небезпеки. 

http://www.moz.gov.ua/ua/portal/hsr_publicdiscussion/
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У процесі прийняття й виконання державного бюджету пріоритетне значення має збалансованість його доходів та витрат, тому 

першим показником бюджетної безпеки є відношення дефіциту/профіциту державного бюджету до ВВП країни, оптимальним значенням 
якого вважається 3-5%. Зміна значень індикатора відношення дефіциту/профіциту державного бюджету до ВВП свідчить про позитивні 

результати у сфері управління бюджетним дефіцитом завдяки заходам бюджетної консолідації 2015 р.  

Значення індикатора відношення дефіциту/профіциту бюджетних та позабюджетних фондів сектору загальнодержавного 
управління до ВВП тривалий час знаходилися у небезпечній зоні, що обумовлювалось необхідністю бюджетної підтримки позабюджетних 

фондів. Насамперед, покриття дефіциту Пенсійного фонду України відбувалось за рахунок бюджетних коштів і щорічно цей показник має 

тенденцію зростання.  
У небезпечній зоні також перебуває індикатор відношення обсягу сукупних платежів з обслуговування та погашення державного 

боргу до доходів державного бюджету.  

Проаналізовані індикатори свідчать про недостатню стійкість державних фінансів та, як наслідок, загрози бюджетній безпеці. За 
проведеними оцінками бюджетної безпеки, основні проблеми будуть зосереджені, насамперед, у сфері управління державним боргом, у 

діяльності позабюджетних фондів сектору державного управління та управління дефіцитом бюджету, що обумовлює необхідність 

удосконалення як інструментів формування доходів бюджету, так і інструментів управління бюджетними коштами.  
Таким чином, бюджетна безпека є ключовою складовою фінансової безпеки держави і є її пріоритетним напрямом, оскільки 

являє собою можливість бюджетної системи забезпечити платоспроможність країни, а також забезпечити ефективне використання 

бюджетних коштів у процесі виконання державою своїх функцій, забезпечення економічного розвитку та зростання.  
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Реформа системи охорони здоров’я в Україні зачепиламайже кожного в країні.Близько половини українців обрали свого 
сімейного лікаря, педіатра чи терапевта. Фактично запрацював базовий рівень нової системи охорони здоров’я, реалізується програма 

«Доступні ліки», а також на часі запровадження наступної програми «Безкоштовна діагностика». 

Медична реформа в Україні розпочалася із схвалення Концепції реформування фінансування системи охорони здоров’я 
(розпорядження КМУ від 30.11.2016 р., № 1013-р) та прийняття Закону України «Про державні фінансові гарантії медичного 

обслуговування населення» від 19.10.2017 р. № 2168-VІІІ. Головне завдання реформи змінити принципи фінансування медицини, замість 

бюджетного та комунального фінансування медичних закладів запровадити оплату наданих медичних послуг за принципом «гроші ходять 
за пацієнтом».  

За новою моделлю фінансування медичного обслуговування кожна людина, яка постійно проживає на території України, має 

право на безкоштовні медичні послуги та ліки, передбачені програмою державних гарантій медичного обслуговування (програма медичних 
гарантій). Оплату вартості послуг та медикаментівза програмою медичних гарантій забезпечує Національна служба здоров’я України 

(НСЗУ) за рахунок коштів Державного бюджету. Обсяг бюджетних коштів, які спрямовуються на її реалізацію, щорічно мають визначатися 

в Законі України про Державний бюджет як частка ВВП і не може бути меншим 5% [1; 2].  
Медичні послуги та лікарські засоби, які не включені до програми медичних гарантій можуть бути оплачені за рахунок 

коштівДержавного бюджету для реалізації певних програм, місцевих бюджетів, медичного страхування, фізичних та юридичних осіб. 

Разом з тим згаданою Концепцією чітко не визначено роль обов’язкового та добровільного медичного страхування у 
фінансуванні медичної галузі. У Верховній Раді очікують розгляду три законопроекти про запровадження загальнообов’язкового 

соціального медичного страхування.У двох проектах, які запропоновані народними депутатами О. Богомолець та О. Мусієм, передбачено, 

що його здійснювати має Фонд загальнообов’язкового державного медичного страхування. Страхові компанії взагалі не залучені до 
формування обов’язкових страхових фондів грошових коштів для фінансування медичних послуг та придбання медикаментів [3;4].  

Третій законопроект передбачає обов’язкове соціальне медичне страхування всього населення України, яке здійснюватимуть 

страхові компанії за наявностівідповідної ліцензії. Страховики будуть укладати договори страхування, збирати страхові внески, 
супроводжувати страхові випадки, організовувати надання та оплату медичних послуг та контролювати їхню якість[5]. 

Страхові внески на обов’язкове медичне страхування сплачуватимуть за найманих працівників роботодавці, а за непрацююче 

населення – держава. Страховики зі зібраних страхових внесків формуватимуть страхові фонди (резерви) для фінансування виплат на 
лікування. Ці кошти треба буде акумулювати на окремих рахунках та використовувати тільки для оплати наданих медичних послуг. Для 

того, щоб забезпечити контроль за обсягом та якістю послуг у сфері обов’язкового медичного страхування Кабінет Міністрів повинен буде 

розробляти програму такого страхування та на початковому етапі встановлюватиме єдиний тариф для оплати медичних послуг[5]. 
Розробники цього проекту вважають, що така організація обов’язкового медичного страхування підвищить конкуренцію між 

медичними закладами та сприятимезростанню якості медичного обслуговування.  
Однак, актуальним залишається питання чи готові українські страховики до організації обов’язкового медичного страхування. За 

даними рейтингу журналу «InsuranceTop»послуги добровільногомедичного страхування надають 45 страхових компаній. За 9 місяців 2018 

року вони зібрали близько 2,1 млрд грн страхових премій, з яких 1,8 млрд грн акумулювали Top 10 страховиків. Низьким залишається 

http://cct.com.ua/2013/29.10.2013_1277.htm
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рівень страхових виплат, що становить 58,8% [6, с. 26]. Страхові послуги у сфері добровільного страхування медичних витрат у згаданому 

періоді надавали 40 страхових компаній. Їм вдалося акумулювати майже 749,3 млн грн, з яких 405,7 млн грн зібрали перші п’ять 
страховиків. Рівень виплат за цим видом страхування ще нижчий та становить лише 28% [6, с. 36]. Вважаємо, що українські страховики ще 

не готові забезпечити належну роботу обов’язкового медичного страхування. 

Сьогодні Міністерство охорони здоров’я України, зі слів заступника міністра П. Ковтонюка, не бачить нової системи охорони 
здоров’я без медичного страхування. Однак, умови для його активного розвитку виникнуть лише з 2020 року, коли буде остаточно 

сформовано програму медичних гарантій. При цьому ринок медичного страхування має розвиватися на конкурентній основі, щоб 

працівники і роботодавці могли вільно обирати страховика [7]. Отже, страхові компанії мають два роки для підвищення своєї 
конкурентоспроможності та якості страхових послуг, а уряд – для підготовки законодавчих змін, які дозволять страховому ринку взяти 

участь у фінансуванні медицини.  
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Сьогодні фінансування охорони здоров’я в Україні є досить не ефективним і не створює передумов для надання якісної медичної 

допомоги населенню в необхідних обсягах, особливо для соціально незахищених категорій громадян. Все це зумовлює необхідність 

реформування існуючої системи охорони здоров’я в Україні та пошуку шляхів оптимізації її фінансування. Перспективним у даному 

аспекті може стати впровадження багатоканальної системи фінансування охорони здоров’я. При цьому особливе місце в даному процесі 

повинно відводитися розвитку страхування. Медичне страхування на сьогодні повинне стати невід’ємною частиною системи соціальних 
гарантій для кожної людини, оскільки перехід системи охорони здоров’я на принципи медичного страхування направлений на збереження 

та укріплення здоров’я громадян шляхом введення економічної відповідальності та зацікавленості громадян, підприємств, установ та 

організацій в охороні здоров’я населення. 
Класично медичне страхування може здійснюватися у двох формах. Обов’язкове медичне страхування задовольняє лише основні 

першочергові потреби, а обсяг послуг й умови надання медичної допомоги за програмами обов’язкового медичного страхування, як 

правило, обмежені. Зазначене зумовлює існування добровільної форми медичного страхування, яка може доповнювати обов’язкове 
медичне страхування. 

Щодо добровільного медичного страхування, то воно призначене для забезпечення страхувальника чи застрахованого гарантією 

повної або часткової компенсації страховиком додаткових витрат, пов’язаних із користуванням послугами медичної установи, які 
надаються згідно з програмою добровільного медичного страхування [1]. 

При цьому добровільне медичне страхування може бути індивідуальним або колективним. Для колективної форми страхування 

характерним є те, що страхові внески сплачуються за рахунок коштів юридичних осіб, а при індивідуальній формі джерелом сплати внесків 
є доходи окремих громадян. 

В Україні на теперішній час існує система добровільного медичного страхування. Відповідно до законодавства України 

страховики можуть отримати ліцензію на два види страхування за напрямком медичного страхування: страхування здоров’я на випадок 
хвороби та безперервне страхування здоров'я, що проводяться в добровільній формі [2]. 

Що стосується обов’язкового медичного страхування, то в країні практично відсутній механізм його здійснення, тому на 

практичному рівні обов’язкова форма фактично відсутня. Принцип обов'язкового страхування діє у Франції, Канаді, ФРН, Нідерландах, 
Швеції, Бельгії та інших країнах [3]. 

Для України можливими є декілька варіантів запровадження обов’язкового медичного страхування. Один з них передбачає 

створення Фонду медичного страхування. За таких умов обов’язкове медичне страхування набуває рис соціального страхування. Інший – 
передбачає запровадження обов’язкового медичного страхування, яке може здійснюватися на початковому етапі державною страховою 

компанією, а потім і недержавними страховими компаніями. При цьому за рахунок бюджетних коштів надаватиметься базова, 

життєзберігаюча медико-санітарна допомога, за рахунок обов'язкового медичного страхування – здоров’язберігаюча медико-санітарна 
допомога, а за рахунок добровільного медичного страхування – додаткова допомога, покращеної якості. Фактично, за такого варіанту 

відбуватиметься фінансування системи охорони здоров’я декількома каналами, а медико-санітарна допомога надаватиметься на трьох 

рівнях [4]. Таким чином, може бути створена нова система обов’язкового медичного страхування учасниками якої будуть платники внесків 
на обов’язкове медичне страхування, державна медична страхова компанія та страховики – недержавні страхові компанії – члени 

Українського медичного страхового бюро та заклади охорони здоров’я.  
Існують і інші варіанти запровадження обов’язкового медичного страхування в Україні. Зокрема, який базується на переході до 

багаторівневої структури фінансування медичної сфери, що включає бюджетні кошти (гарантована державою безкоштовна програма), 

надходження від комерційних страхових компаній (страхова програма), а також платежі територіальних громад (громадська програма) [5]. 

http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1
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На думку окремих експертів, найкращий досвід запровадження обов’язкового медичного страхування має Молдова, де у 2004 

році створили Національну компанію страхової медицини Молдови (CNAM), яка керує п’ятьма фондами: Фонд оплати медичних послуг; 
Резервний фонд обов’язкового медичного страхування; Фонд профілактичних заходів; Фонд розвитку та модернізації публічних 

постачальників медичних послуг; Фонд управління системою обов’язкового медичного страхування [6]. Також на сучасному етапі розвитку 

для України цікавим є досвід Польщі у сфері реформування системи охорони здоров’я. 
Слід зазначити, що у соціально-економічній політиці України повинна приділятися значна увага і розвитку добровільного 

медичного страхування. З цією метою на початкових етапах введення обов‘язкового соціального медичного страхування для підтримки 

зацікавленості у добровільному страхуванні можна встановити економічні стимули для роботодавців (наприклад, дозволити відносити 
страхові платежі по добровільному медичному страхуванні своїх працівників на витрати). Розвитку системи медичного страхування також 

буде сприяти створення уніфікованої системи класифікації медичних послуг та ціноутворення на них, забезпечення контролю за якістю 

послуг усіх медичних установ, що працюють у системі медичного страхування. Крім того, з метою стимулювання активності населення у 
здійсненні медичного страхування доцільно проводити інформаційно-роз’яснювальну роботу стосовно даного виду страхування.  

Поетапне вжиття зазначених заходів та поєднання зусиль органів державної влади, страхових організацій і медичних установ 

сприятиме розвитку медичного страхування в Україні. 
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Добровільне медичне страхування, як і обов’язкове медичне страхування, надає громадянам гарантію отримання медичної 

допомоги шляхом страхового фінансування. Однак, добровільне медичне страхування (ДМС) має певні відмінності від обов’язкового 
медичного страхування (ОМС), які полягають в наступному: 

- ДМС належить до сфери не соціального, а комерційного страхування. ДМС, як і страхування життя та страхування від 
нещасних випадків, відноситься до сфери особистого страхування [4]; 

- ДМС, як правило, є доповненням до системи ОМС, яке дозволяє громадянам отримати медичні послуги понад встановлених 
в програмах обов'язкового медичного страхування або гарантованих в рамках державної медицини; 

- ДМС засноване на принципах еквівалентності ізамкнутості розподілу збитку між учасниками даного страхового фонду, тоді 
як ОМС використовує принцип колективної солідарності. За договором добровільного медичного страхування застрахований отримує певні 
види медичних послуг в тих розмірах, за які було сплачено страхову премію. ДМС забезпечує страхувальникам медичне 
обслуговуваннябільш високої якості, що відповідає індивідуальним вимогам клієнта [3]; 

- Участь в програмах ДМС не регламентується державою і залежить від потреб і можливостей страхувальника. В якості 
страхувальників можуть виступати фізичні та юридичні особи, які укладають договори медичного страхування длясвоїх співробітників. 
Колективна форма ДМС має вельми широке поширення. 

Основними завданнями, які вирішуються у процесі застосування добровільного медичного страхування, є: забезпечення охорони 
здоров'я та відтворення населення; розвиток медичного обслуговування; фінансування системи охорони здоров'я; перерозподіл коштів, що 
використовуються на оплату медичних послуг між різними верствами населення [1]. 

До переваг добровільного медичного страхування відносять: забезпечення більшої доступності, якості і повноти задоволення 
потреб населення в отриманні медичних послуг порівняно з бюджетним фінансуванням системи охорони здоров'я,тому що застраховані 
особи не здійснюють жодних розрахунків з лікарнями чи лікарями, а з медичною установою за фактом надання застрахованій особі 
медичної допомоги (послуг), яка розраховується страховою компанією [5]. 

Головними проблемами в Україні, що стримують розвиток ринку добровільного медичного страхування є: висока вартість 
страхових полісів; низька платоспроможність населення; відсутність чіткої законодавчої бази, що регламентує діяльність сектора платних 
медичних послуг; додаткові медичні послуги, за які повинний платити сам пацієнт; відсутність розвиненої інфраструктури комерційних 
лікувальних установ; нерозвиненість добровільного медичного страхування в регіонах; економічна нестабільність і високий рівень 
безробіття в країні. 
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Соціальний захист громадян є одним із пріоритетних напрямів діяльності кожної держави. Багато науковців та експертів 

вважають, що соціальний захист не може бути частковим чи вибірковим, тому його постійне забезпечення вимагає від влади виконання всіх 
його складових. Медичне страхування не є винятком, тому що сьогодні для кожного громадянина воно є єдиним способом отримання на 
достатньому рівні належної медичної допомоги [1]. 

Згідно Конституції України, а саме ст. 49 «кожен має право на охорону здоров'я, медичну допомогу та медичне страхування. 
Держава створює умови для ефективного і доступного для всіх громадян медичного обслуговування. У державних і комунальних закладах 
охорони здоров'я медична допомога надається безоплатно» [2]. За статистичними даними Міністерства охорони здоров’я України 
визначено, що «на сьогодні понад 90% лікарських засобів на ринку купуються за кошти громадян». Тобто де-юре, медицина є 
безкоштовною та загальнодоступною, де-факто елемент «якості» та «результативності» з’являється тільки з підвищенням рівня доходу 
людини. Тому до моменту  завершення етапів реформування сфери охорони здоров’я (в тому числі впровадження системи страхової 
медицини) та оптимізації фінансування державних лікарень та поліклінік нагальною є потреба альтернативного забезпечення медичного 
обслуговування населення, а особливо – людей з обмеженими фінансовими можливостями[3].  

Слід зазначити, що науковці і практики, акцентують все більше уваги на високих показниках загальної смертності, смертності від 
окремих причин, які значно перевищують показники країн Євросоюзу. За даними Держкомстату, щогодини помирає 67 українців. Високі 
показники смертності зафіксовані саме в працездатному віці. Смертність чоловіків у вікових групах 25-44 роки майже у чотири рази 
перевищує смертність жінок аналогічного віку. Нині смертність у нашій країні на 1 тис. осіб становить 15,2 проти 6,7 осіб у країнах – 
членах ЄС. Майже 64% цього показника – це смертність від серцево-судинних захворювань, яка є однією з найвищих у світі, 13% – 
смертність від онкологічних захворювань. Відсутність надання своєчасної якісної медичної допомоги призводять до негативних наслідків 
[4].  

На сучасному етапі розвитку СОЗ в Україні існує низка невирішених проблем як у фінансовому, так і в організаційно-
структурному аспекті. Даний період характеризується незначним обсягом видатків на охорону здоров’я, нерівномірним і нераціональним 
розподілом ресурсів у системі, високою частотою звернень громадян за медичними послугами, відсутністю належного медичного 
обслуговування на первинному рівні й відповідної інфраструктури, низьким рівнем профілактичної медицини. Суттєвою проблемою 
сучасної України є недосконала та застаріла систему охорони здоров’я, що,  призводить до низького рівню життя, демографічної кризи, 
зменшення чисельності населення в країні.  

Населення України зменшується, стан здоров’я осіб працездатного віку знижується, кількість економічно активного населення 
скорочується. Така тенденція призводить до значного фіскального тиску на вітчизняну систему охорони здоров’я у майбутньому. Тому, 
реформування медичної сфери за допомогою страхової медицини, закріплення її як фундаменту фінансування сфери охорони здоров’я 
дасть змогу створити надійну систему соціального захисту та забезпечить громадянам впевненість у майбутньому, що позитивно 
позначається на  психологічному стані їх здоров’я.  

Протягом усіх років незалежності, дискутуються питання про запровадження системи ОМС, що дозволило б використовувати 
для збору коштів надходження від цільового страхового внеску. Однак спроби розробити відповідний закон та прийняти його були 
безрезультатними[5]. Так, із прийняттям у 2017 р. Закону України «Про державні фінансові гарантії медичного обслуговування населення», 
впровадження страхової медицини знову залишається поза увагою.  

Варто зазначити, що страхова медицина є важливою складовою соціальної інфраструктури кожної розвиненої країни і 
розглядається як альтернативна модель організації охорони здоров’я. Вона дає змогу раціональніше використовувати кошти, призначені 
для забезпечення охорони здоров’я, і в той самий час підвищувати якість цих послуг і, відповідно, рівень забезпеченості ними населення 
[6].  

Ми солідарні з науковцями, які вважають що успіх реформування охорони здоров’я, досягнення прийнятного рівня медичної 
допомоги і показників здоров’я населення багато в чому визначаються правильністю вибраної моделі фінансування та адекватної 
соціально-економічним і політичним умовам [7]. Саме тому, на нашу думку, країні потрібно розширювати джерела фінансування сфери 
охорони здоров’я та переходити до фінансування медичної галузі на страхових засадах. На думку учених, яку ми підтримуємо, 
впровадження в Україні системи страхової медицини, сприятиме забезпеченню доступності медичної допомоги, зміцненню здоров’я та 
подовження тривалості життя населення України, створить передумови для розвитку конкуренції в системі охорони здоров’я, збільшить 
інвестиційну привабливість вітчизняної системи охорони здоров’я та підвищить якісний рівень медичного обслуговування.  

Страхова медицина забезпечить соціальний захист інтересів населення  завдяки медичному страхуванню, що виражається 
в гарантованій  оплаті надання медичних послуг; сприятиме конкурентному середовищі на ринку медичних послуг; надасть новий поштовх 
для розвитку добровільного страхування як доповнення до обов'язкового медичного страхування; забезпечить покриття витрат при наданні 
медичної допомоги. 

Для цього потрібно чітко виписати й узгодити необхідну нормативну базу, розробити та затвердити протоколи надання медичної 
допомоги. Це особливо актуально в умовах підписаної Угоди про асоціацію між Україною та Європейським Союзом. 
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Соціально-економічна нерівність - одна з найбільш актуальних проблем сучасності. Це обумовлено не тільки тим, що вона є 

узагальнюючим показником стану суспільства в цілому, але й у зв’язку з тим, що виступає каталізатором багатьох інших проблем 
суспільного розвитку. Ряд недавніх досліджень розкривають зв'язок між нерівністю доходів і низкою соціально-економічних проблем. 
Зокрема, дослідження, проведене І. Ортіз і М. Каммінсом для ЮНІСЕФ показало, що за тими 141 країнам, де воно проводилося, в період 
1990-2008 років була виявлена сильна негативна кореляція між нерівністю та високим соціально-економічним розвитком [1].  

Вивченню даної теми присвячені праці багатьох вчених. Водночас, процес посилення соціально-економічної нерівності у світі, 
який все більше набуває рис глобальної кризи, підсилює існуючі та породжує нові проблеми. У цьому дослідженні увага буде 
сконцентрована на питаннях, пов’язаних з дестабілізуючим впливом соціально-економічної нерівності на фінансову складову глобальної 
економіки, з метою пошуку ймовірних шляхів вирішення означеної проблеми. 

Тенденції посилення майнової нерівності і нерівності доходів як всередині країн, так і між ними, привертають увагу не тільки 
фахівців, але й більш широких груп суспільства. Якщо раніше стурбованість викликали головним чином морально-етичні аспекти 
нерівності, то зараз складається консенсус щодо того, що існуючі рівні нерівності можуть також бути руйнівними як в економічному, так і в 
політичному плані. 

У доповіді аналітичного центру «Oxfam», опублікованому в січні 2017 року, було відзначено, що розрив між багатими і бідними 
значно більше, ніж вважалося раніше. На сьогоднішній день лише 8 супербагатіїв володіють такими статками, які мають в своєму 
розпорядженні 3,5 млрд чоловік, тобто нижня по доходах половина жителів нашої планети. Згідно з доповіддю, перший трильйонер 
з'явиться протягом 25 років, в той час як кожна десята людина живе на менше ніж $ 2 в день. Для порівняння, ще в 2015 році багатство, 
яким сумарно володіла нижня за доходами половина людства, концентрувалося в руках 62 осіб, а в 2010 році − таким же багатством 
володіло 388 осіб [2]. 

Дослідження дестабілізуючого впливу соціально-економічної нерівності на світову економіку та її фінансову складову виявляють 
такі її негативні наслідки, які і стають каталізатором економічних та фінансових криз: 

 зростаюча нерівність веде до надмірного споживання. Зростання доходів еліти веде до так званого каскаду споживання, який 
закінчується зростанням боргу: Витрати багатих зрушують систему координат, яка формує потреби тих, хто знаходиться на щабель нижче. 
Ця друга група теж збільшує витрати, що зрушує точку відліку тих, хто стоїть ще на щабель нижче. Цей каскад значно ускладнює сім'ям з 
середнього класу досягнення поставлених фінансових цілей; 

 нерівність підсилює економічну кризу. Як показують економічні моделі, сукупний спад споживання є значно більшим, коли 
найбідніші 40% населення близьке до нуля за майновими статками, ніж у випадку з більш рівномірним їх розподілом. Причина, чому 
сукупне зниження витрат є набагато більшим в економіці з великою кількістю споживачів з низьким рівнем доходів, не викликана тим, що 
домогосподарства з невисоким рівнем добробуту скорочують свої витрати пропорційно зниженню їхніх доходів. Це пояснюється тим, що 
вони мають меншу можливість застрахувати себе від специфічних ризиків. Таким чином, коли настає рецесія і збільшується ризик 
безробіття, вони різко знижують свій рівень витрат, навіть якщо їхні доходи поки ще не впали. Це спостерігається з даних PSID. Було 
виявлено, що протягом Великої рецесії, домогосподарства в нижньому квінтілі розподілу багатства скоротили свій рівень витрат приблизно 
на 4 пункти, в той час як ті, хто в верхньому квінтілі, скоротили свій рівень витрат на 2 пункти [3]; 

 зниження економічного зростання. Нерівність можливостей, яке є частиною загального економічного нерівності, негативно 
впливає на економічне зростання  

Є також свідчення того, що нерівність було однією з причин глобальної економічної та фінансової кризи 2007-2008рр., оскільки 
бідні верстви населення набрали боргів, за якими не могли розрахуватися. Цю думку поділяє і видатний економіст Дж.Гелбрейт. Схожої 
думки дотримується і Стюарт Ленслі, звертаючи увагу на те, що відбувається, коли зростає розрив між зарплатами і продуктивністю, коли 
вигоди від зростання продуктивності йдуть лише в найбагатший прошарок суспільства. Це виводить економіку з рівноваги - купівельна 
спроможність населення падає, а зростаючий розрив заповнюється зростаючими боргами, які лише відкладають проблему. 

Зниження надмірного рівня майнового розшарування передбачає усунення причин, що породжують нерівність. Виявити роль 
одного-єдиного чинника в даному випадку − завдання неймовірно важке. На думку Дж. Стігліца – одного з найавторитетніших дослідників 
нерівності, найважливіша з них – це фінансові ринки, що збільшують нерівність у всьому світі. Крім цього, відсутність належної уваги з 
боку МБР, МВФ, Світового банку та G-20 до офшорного сектору, де приховано не менше 21 трлн дол. – сума, еквівалентна розміру 
економік США и Японії разом взяті, – теж суттєво посилює нерівність. До чинників зростання соціально-економічної нерівності слід 
віднести також зниження прогресивності податків, монополізація, глобалізація та інші причини.  

Соціально-економічна нерівність не тільки є вкрай сумнівним явищем з моральної точки зору, вона здійснює негативний вплив 
на економічний розвиток і є одним з каталізаторів гострих соціальних проблем. Стає очевидним, що майнове розшарування, яке досягла на 
сьогоднішній день максимальних розмірів, без сумніву, стало ключовим бар'єром для подальшого стабільного соціально-економічного 
розвитку. Саме тому важливим на сьогодні повинно стати питання пошуку методів зниження нерівності з метою створення умов для 
сталого розвитку суспільства як у національному, так і в глобальному вимірі. 
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Конституція України гарантує, теоретично, що для всіх громадян України та зареєстрованих мешканців має бути 
доступнимбезкоштовне медичне лікування. На практиці, однак, державні кошти в галузі охорони здоров'я залишаються обмеженими, 

безкоштовні послуги можуть охоплювати лише основні резерви, які залишають пацієнтів для виплати більшості медичних послуг та 

фармацевтики. Як наслідок, обіцянка безкоштовної медичної допомоги все частіше замінюється платною медичною допомогою. Останніми 
роками були зроблені спроби поліпшити інфраструктуру фінансування шляхом реформування системи та запровадження державного 

соціального медичного страхування. 

Термін «соціальне» точніший, ніж «обов’язкове», оскільки обов’язковість не завжди означає соціальне спрямування, наприклад, 
обов’язкове страхування власників автомобілів не виконує соціальної ролі. Тому у світі переважно використовують поняття 

«socialhealthinsurance» — «соціальне медичне страхування». Рамковою умовою для запровадження відповідного виду страхування є Основи 

законодавства України про загальнообов’язкове державне соціальне страхування, де чітко визначено види страхування (пенсійне, для 
людей з інвалідністю, на випадок безробіття, медичне тощо). 

Стрімке погіршення фінансово-економічного становища в країні спричиняє критичну недостатність можливостей держави 
забезпечити потреби населення в охороні здоров’я за рахунок бюджетних коштів. З огляду на це, серед ключових завдань реформи 

існуючої системи охорони здоров’я в Україні є запровадження державного соціального медичного страхування. Саме воно може стати 

ефективним та дієвим способом забезпечення витрат пацієнтів на лікування, діагностику, профілактику, реабілітацію у разі хвороби або 
нещасного випадку. 

В Україні з 2000 р. було підготовлено понад 20 законопроектів реформування існуючої системи, але не було єдиного бачення 

напрямку розвитку системи, оскільки, на думку фахівців, в основі цього лежало питання поділу сфер впливу на розпорядження 
фінансовими потоками, які мають акумулюватися в результаті такого запровадження. Останні з них: законопроекти № 4981 “Про 

загальнообов’язкове соціальне медичне страхування в Україні” (Л. Денісова, А. Шипко, та ін.), № 4981-1 “Про загальнообов’язкове 

державне соціальне медичне страхування” (О. Мусій), № 4981-2 “Про загальнообов’язкове державне соціальне медичне страхування в 
Україні” (О. Богомолець). Один законопроект передбачав накопичення страхових внесків із залученням приватних страхових компаній зі 

стразування життя з метою подальшого їх використання для лікування людей, іншиймав за основу створення додаткового Державного 

страхового фонду, обслуговування якого коштувало б системі 5% від усіх акумульованих коштів.  
У 2017 р. в Україні було розпочато реформу в галузі охорони здоров’я: було ухвалено Закони “Про державні фінансові гарантії 

медичного обслуговування населення” [1] та “Про підвищення доступності та якості медичного обслуговування у сільській місцевості” [2], 

а також схвалено Концепцію реформи фінансування системи охорони здоров’я України [3]. Метою реформи є запровадження нової моделі 
фінансування системи охорони здоров’я, яка передбачає чіткі зрозумілі гарантії держави щодо медичної допомоги, кращий 94 фінансовий 

захист для громадян у випадку хвороби, ефективний та справедливий розподіл публічних фінансів та скорочення неформальних платежів. 

Нова модель фінансування медичних витрат полягає у запровадженні медичного страхування без додаткових внесків, введенні 

гарантованого пакета медичної допомоги – чітко визначеного набору медичних послуг та ліків, право на отримання якого мають всі 

громадяни України. Процес переходу на нову модель фінансування галузі буде поступовим та розрахований на 3 роки з остаточним 

запровадженням у 2020 р. Аналогічна модель (податки-бюджет-агенція) ефективно діє у Великій Британії, Скандинавських країнах, Італії, 
Іспанії та Канаді. Запропонована МОЗ України реформа не потребуватиме введення додаткових податків і зборів. Страхові внески в Україні 

передбачені загальною системою оподаткування. Обсяг фінансування державного гарантованого пакета медичних послуг встановлено 

динамічною величиною, яка щорічно буде затверджуватися парламентом.  
При проведенні реформ в галузі охорони здоров’я та введення соціального медичного страхування в Україні можна звернутися 

до досвіду Грузії[4]. Республіка Грузія пережила одну з найрадикальніших медичних реформ у світі, що відбулася упродовж двох років. За 

оцінкою ВОЗ до 2004 року система охорони здоров’я в Грузії була однією найгірших у світі, а «безкоштовні» медичні послуги надавалися в 
умовах тотальної корупції. Група реформаторів змінила розладнану «радянську» систему єдиного платника на страхові ваучери для бідних і 

літніх людей. Ваучери покривають вартість базового набору медичних послуг у приватних страхових компаніях, які конкурують за ваучери 

між собою. Решта населення може або придбати страховий поліс, або лишитися без медичного страхування. У результаті повного 
перезапуску системи охорони здоров’я в Грузії приватні страхові компанії та мережі лікарень протягом останніх років побудували понад 

100 медичних закладів-стаціонарів; суттєво зменшилася дитяча смертність та підвищилася очікувана тривалість життя; вартість медичних 

послуг знизилася на 40 %. Частка неформальних платежів у видатках країни на охорону здоров’я знизилася з 40% до менше ніж 5 % [5]. 
Отже, існуюча на сьогодні в Україні система охорони здоров’я потребує подальшого реформування. Чітке виконання Концепцію 

реформи фінансування системи охорони здоров’я України дозволить впровадити ефективну систему соціального медичного страхування та 

підняти вітчизняну систему охорони здоров’я на новий рівень. 
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Зменшення податкових платежів шляхом ухилення бізнесових структур від сплати податків чи уникнення їх шляхом виводу 

капіталу в офшорні зони є досить актуальною проблемою в усьому світі. Наслідком масової офшоризації став хронічний недобір коштів до 

багатьох національних бюджетів. Так за оцінками різних експертів, бюджет США з цієї причини недоотримує в останні роки близько 100 
млрд доларів. Бюджет України щорічно не добирає 100-150 млрд грн [1], що по курсу 29 грн за долар складає 3,4-5,2 млрд дол.США. З 

України щорічно виводиться капіталу близько 18 млрд. дол. США , що складає майже половину бюджету країни, і це при очікуваному у 

2019 р. дефіциті бюджету близько 90 млрд грн [2] і величезних труднощах із залученням інвестицій через воєнні дії в країні. Це явище 
також є загрозою фінансовій стабільності, оскільки сприяє відмиванню «брудних» коштів. Боротьба з офшоризацією є досить складною, 

виходячи з того, що в сучасному глобалізованому світі, де панівне місце у різних сферах бізнесу займають міжнародні корпорації; 

переміщення капіталів відбувається значно швидше і простіше, ніж це відбувалося 30-40 років назад, завдяки новітнім банківським 
платіжним системам і технологіям та законодавству, ними ж успішно пролобійованому в парламентах. Щоби стримувати лавиноподібні 

темпи поширення процесу офшоризації, потрібні зусилля вчених і практиків всієї світової спільноти, в т.ч і по внесенню змін до 
національних податкових законодавств, які би узгоджувалися із принципами міжнародного оподаткуванням. Відтак, проблема протидії 

офшоризації є досить актуальною для більшості країн світу, в т.ч і для України. 

Ця проблема піднімалася у працях науковців і практиків-аудиторів різних країн: Дж. Бoрo, К. Дoггaрта, Дж. Пеппера, Д. 
Мітчелла, Р. Cтенлі та українців : П. Бечкo, В. Базилевича, O. Бoзуленкo, Д. Біркoвcького, Ю. Вoлкoвої , Т. Вишинської, О.Десятнюк, 

В.Дубровського, Р. Семко, В. Черкашина та ін. 

Для розуміння методів боротьби із офшоризацією в Україні суттєве значення має: встановлення причин цього явища, виявлення 
тенденцій та вузьких місць у міжнародному та вітчизняному оподаткуванні; систематизація найбільш поширених схем мінімізaції 

пoдaткoвих платежів застосовуваних корпораціями.  

Часті зміни у податковому законодавстві країни; складнощі із залученням інвестицій; корпоратизація промислового і аграрного 
секторів економіки, що призвела до появи нових методів управління корпоративними підприємствами, в т.ч. до оптимізації оподаткування, 

сприяли поширенню методу офшоризації, тобто виводу капіталу у «податкові гавані» з пільговим оподаткуванням або взагалі без нього. В 

Україні, як і в багатьох інших країнах, в останні десятиріччя спостерігається стабільна тенденція до зниження ставок податку на бізнес - 
податку на прибуток та на його майно. І це не лише спосіб підтримки бізнесу, але й стримування його від втечі в офшори . Однак в 

структурі дохідної частини бюджету України в останні роки частка податку на прибуток впала до 9-12 %, а це свідчить про збільшення 

частки підприємств, які штучно стають неприбутковими, виводячи капітал в офшорні зони, звільняючись від оподаткування. Нaйчacтіше 
для oптимізaції пoдaтку нa прибутoк кoмпaнія деклaрує нa бaтьківщині низькі прибутки, aбo ж нaвіть збитoк, cпиcaвши нa вaлoві витрaти 

виплату відсотків по кредитах; роялті, щo через лaнцюжoк інoземних кoмпaній нaпрaвляютьcя в oфшoрну кoмпaнію, яка звільнена від 

оподаткування, а потім вводять в країну як інвестиції. Деякі фінaнcoвo-прoмиcлoві групи спеціально реєcтрують cвoїх виcoкooплaчувaних 

тoп-менеджерів у штaті офшорних кoмпaній, що дoзвoляє останнім не сплачувати і пoдaтки із дoхoдів фізичних ocіб. До того ж, лобіюючи 

власні інтереси в уряді і в парламенті, деякі великі компанії ще й отримують субсидії із державного бюджету. Українські офшoрні схеми 

дедaлі чacтіше вибудовуються не тільки нa основі дoгoвoрів купівлі-прoдaжу, aле й нa основі договорів лізингу, кoміcійних, трacтoвих, 
cтрaхoвих тa інших форм, а часто ще й шляхом їх комбінування. 

Поодинці вирішити проблему офшоризації не вдається жодній країні. З метою запровадження міжнародного досвіду боротьби з 

ухиленнями від оподаткування та розмиванням податкової бази в Україні з 2013 р. було запроваджено на регулярній основі контроль за 
трансфертним ціноутворенням [3]. Система контролю в нашій країні поступово удосконалюється на виконання рекомендацій ОЕСР згідно 

розробленого нею Плану щодо протидії розмиванню податкової бази та виведенню прибутків з-під оподаткування за кордон (Base erosion 

and profit shifting, BEPS), до якого Україна приєдналася з січня 2017 р., визнаючи на цьому етапі своїм пріоритетом відповідність 
мінімальним стандартам. Зміни, які внесені до Податкового Кодексу України, і які увійшли в дію з початку 2017 року, стосувалися 

збільшення втричи (до 150 млн грн) вартісних критеріїв для визнання операцій контрольованими та збільшення вдвічи обсягу операцій 

платника із одним контрагентом (до 10 млн грн). Cучacнa cиcтемa oпoдaткувaння біля джерелa дoхoду, що може бути найбільш придатною 
для України, пoтребує удocкoнaлення і мoдифікaції: має бути переглянуто перелік низько податкових (безподаткових) юрисдикцій, з якими 

укладаються міждержавні угоди про уникнення подвійного оподаткування; для встановлення факту доцільності визнання операції 

контрольованою, має застосовуватися принцип "витягнутої руки" за сукупністю декількох контрольованих операцій із однією особою, 
поєднаних за принципом групування або які мають безперервний чи регулярний характер. Подальші заходи у боротьбі з ухиленням бізнесу 

від сплати податків в Україні мають бути пов’язані із переходом на світові стандарти звітності та оподаткування, із удосконаленням 

правової бази, уникненням вибіркового підходу при проведенні контролю за діяльністю бізнесових структур, заміною податку на прибуток 
податком на виведений капітал. 
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доступу:http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/JH6Y000A.html 

3. Податковий кодекс України.Ст.39// Вісник Міністерства доходів і зборів України. – 2014. – Випуск № 2-3[Електронний 
ресурс]. – Режим доступу:http: //search.ligazakon.ua/ l_doc2.nsf/link1/T102755.htm 
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В сучасних умовах можна спостерігати експансію інновацій в інформаційних технологіях, які вже змінюють майбутнє фінансів 

та економіки. Так, після швидкої економічної експансії у другій половині ХХ століття розвинені країни в усьому світі зараз стикаються із 
загальною проблемою пошуку свого потенціалу економічного зростання. Тільки тоді, коли нові технології стають затребуваними реальною 

економікою та можуть бути використані для бізнесу, тільки тоді вони мають потенціал повністю і швидко змінити економічний ландшафт 
за межі уяви в порівнянні з тим, що можна було очікувати на етапі запровадження інновації. 

Інновації в інформаційних та фінансових технологіях вже чинять вплив на фінансові установи, перетворюючи останні з 

фінансових на інформаційно-консультаційних посередників, оскільки такі послуги як прийняття інвестиційних рішень, управління 
ризиками, активами, страхування ґрунтуються на широкомасштабній обробці інформації. Такі винаходи, як технологія блокчейн 

(Blockchain)1 та технологія розподіленого реєстру (distributed ledger technology (DLT))2, мають потенціал значно вплинути на управління 

фінансами на рівні інформаційно-аналітичного забезпечення фінансової діяльності. Ці технології (блокчейн та DLT) можуть відноситись до 
інновацій науково-парадигмального типу, тобто ті інновації, які розширюють можливості наукового обґрунтування і розробок [1]. Вони 

дають поштовх до структурних інновацій, що пов’язані зі зміною системної організації суспільного виробництва, створенням нових 

виробничих систем за рахунок інформаційних платформ для управління та взаємодії між розробниками та виробниками продукції, 
виробниками і споживачами, а також між споживачами. У фінансовій сфері такими структурними інноваціями є поява інфраструктури 

платіжних систем, систем переказів, управління цифрової ідентифікації, тощо. 

До структурних інновацій також можна віднести: 
- технології з використанням штучного інтелекту для опрацювання великого масиву даних для вибудовування 

персоніфікованих, індивідуальних пропозицій для відповідної цільової аудиторії;  

- технічні засоби – мобільний телефон і смартфон, які стали новими засобами доступу до фінансових та державних послуг.  
Найцікавішими і перспективними напрямками використання технології блокчейн у сфері публічних фінансів та управління є: 

реєстрація прав власності, реєстрація бізнесу, організація державного і корпоративного документообігу, формування реєстру транспортних 

засобів та їх логістика, земельного кадастру, сфера охорони здоров’я і медицини, освітня сфера, при реєстрації народження, смерті, 

укладання шлюбу тощо. 

За результатами дослідження організації Blockchain Research Institute у рамках звіту The Networked Hotbeds of Blockchain, у світі 

на сьогодні є всього 14 країн-лідерів за розвитком та впровадженням блокчейн-технологій: США, Канада, Бразилія, Австралія, Ізраїль, 
ОАЕ, Грузія, Естонія, Великобританія, Франція, Німеччина, Швеція, Китай та Україна [2]. Естонія є лідером по впровадженню електронних 

державних послуг, спільно з блокчейн-стартапом Guardtime впроваджує створення єдиної бази медичних книжок для населення, які будуть 

доступні для обміну інформацією клінікам, а також страховим компаніям. Теж саме робить компанія Prescrypt (спільно з SNSBank і 
Deloitte) в Нідерландах, і Bit Health в США. Штат Делавер, в якому зареєстровано безліч компаній з інших штатів і держав, вводить систему 

реєстрації компаній, випуску акцій, фіксування рішень рад директорів, перерозподілу часток в результаті купівлі-продажу. 

Інновації в інформаційних технологіях можуть вплинути на ринок фінансових послуг наступним чином: 
- розділення та перебудова ринку фінансових послуг. Традиційні бізнес-моделі комерційних банків в умовах сучасної 

діджіталізації можуть бути неконкурентоздатними у порівнянні з небанківськими установами, які перетворюються у фінансові 

супермаркети та центри Big Data; 
- глобалізація фінансових послуг. За допомогою нових інструментів може посилюватись фінансова інтеграція як в межах 

країни (підвищення рівня безготівкових платежів) так і між країнами;  

- персоналізація фінансових послуг. Поєднання фінансових технологій та новітньої техніки, які мають характер 
«персоналізованих» інструментів Big Data. Завдяки поєднанню таких нових інструментів з методологією аналітики, фінансові технології 

можуть зменшити трансакційні витрати пошуку клієнта та задоволення його потреб через надання більш індивідуальних послуг; 

- віртуалізація фінансових сервісів. В Україні прикладом віртуального банку є «Monobank», який не має матеріальної 
інфраструктури (відділень) по всій країні та замість цього використовує Інтернет, смартфони, хмарні обчислення та інші технології для 

забезпечення доступу до фінансових послуг, прийняття інвестиційних рішень і управління ризиками. 

Проте, слід зазначити, що інновації в інформаційних фінансових технологіях одночасно викликали різного роду загрози та 
застереження: 

- нові тактики для кіберзагроз, оскільки фінансові мережі стають все більш доступними через відкриті шлюзи, такі як 

Інтернет і смартфони. Все більш важливим є реалізація відповідних заходів проти кіберзагроз для забезпечення стабільності платіжних, 
розрахункових і фінансових систем та забезпечення інвестиційної, фінансової та кібербезпеки; 

- важке визначення фізичного «розташування» операції для її оподаткування та регулювання. 

Інновації в інформаційних технологіях, які підвищують ефективність фінансів, загалом сприяють економічному розвитку. В той 
же час «фінансова інклюзія», стимульована інформаційними технологіями, може показати зворотній ефект розвитку економіки через те, що 

                                                 
1Блокчейн - ланцюжок блоків транзакцій, який постійно зростає; розподілена база даних, яка записує транзакції між різними сторонами, так звані блоки. Це 

довірений публічний реєстр, який на постійній основі відслідковує всі транзакції, записані в цій загальнодоступної мережі. Ця  відкрита бухгалтерська книга 

використовується усіма комп'ютерами, що входять в мережу, які називаються вузлами. База захищена від підробки та переробки, централізованого управління 

не існує і всі вузли мають загальне «джерело правди».  
2
DLT - це технологія зберігання інформації, ключовими особливостями якої є спільне використання та синхронізація цифрових даних відповідно до алгоритму 

консенсусу, географічний розподіл рівнозначних копій в різних точках по всьому світу, відсутність центрального адміністратора. 

https://www.blockchainresearchinstitute.org/
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економічні наслідки покращення нематеріального добробуту через доступність до фінансових послуг або розвиток шерінгової економіки 

неможливо достовірно відобразити в економічних статистичних даних.  
Як висновок, можна сказати, що в існуванні інформаційних технологій у фінансовій сфері є багато складних питань, проте вони є 

доконаним фактом та ключовим інструментом проектування економічного ландшафту та фінансової системи в ХХІ столітті. 
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Для України, в частині визначеного вектору розвитку та побудови ефективної системи фінансового моніторингу на сьогодні 

стоїть впровадження ризик-орієнтовоного підходу, що підтверджується винесеним Міністерством фінансів України на обговорення 
проектом змін до деяких законодавчих актів України у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних 
злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення. Цей документ розроблений у 
зв’язку з необхідністю адаптувати українське законодавство до норм Європейського Союзу (четвертої Директиви (ЄС) 2015/849 та 
Регламенту (ЄС) 2015/847), а також для  виконання  зобов'язання перед Міжнародним валютним фондом [1]. 

Застосування ризик-орієнтованого підходу є загальноприйнятною практикою, яка широко розповсюджена на території 
Європейського Союзу. Метою запровадження ризик-орієнтованого підходу є оптимізація використання ресурсів та підвищення 
ефективності та результативності заходів завдяки раціональному налаштуванню внутрішніх процедур з фінансового моніторингу, що 
дозволяють регулювати інтенсивність вжиття превентивних заходів пропорційно виявленим ризикам.  

Крім того, ризик-орієнтований підхід є прогресивним та дієвим механізмом попередження, обмеження та/або зниження до 
прийнятного рівня ризиків легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансування тероризму та фінансування 
розповсюдження зброї масового знищення, а також недопущення здійснення фінансових операцій у великих обсягах, проведення яких 
може наражати на здійснення ризикової діяльності [2]. 

У плані профілактики, дані заходи включають посилені вимоги щодо встановлення кінцевого бенефіціарного власника, джерел 
коштів клієнтів, функціонування клієнта від імені іншої особи; розуміння того, хто вважається власником юридичних осіб, і хто їх 
контролює; проведення відповідних перевірок клієнтів, ділових взаємин або операцій, що мають підвищений ступінь ризику; проведення 
відповідних перевірок інших клієнтів і заходів щодо забезпечення обліку.  

Головне для успішного і правильного моніторингу в даному контексті, не просто збір даних, показників, а їх аналіз та 
спостереження за ними в динаміці, встановлення  залежності, прогнозування на основі врахування всіх факторів ризику. Так, з метою 
підвищення точності моніторингу, задля визначення рівня ризику на основі зібраних даних, проводиться ряд досліджень для їх вивчення, 
уточнення, підтвердження.  

В умовах сучасності, швидкого розвитку інформаційних технологій та всесвітньої системи сполучених комп'ютерних мереж,  на 
допомогу стає комплекс програмного забезпечення, наприклад: 

– УouСontrol - комплесна аналітична система для ділової розвідки та перевірки контрагентів України, що формує досьє на кожну 
компанію України на основі відкритих даних, відстежує зміни в держреєстрах та візуалізує зв’язки між афілійованими особами. Функція 
моніторингу щоденно повідомляє про зміни відповідно до даних з офіційних джерел [3]; 

– УouScore - системні модулі автоматичної скорингової системи спрямовані для визначення благонадійності та оцінки потенціалу 
компанії. Система являє собою комплексне рішення, яке складається з окремих модулів. Модулі передають зібрану системою інформацію з 
відкритих джерел, в тому числі держреєстрів, яка надалі, за допомогою API-сервісу передається в операційні системи суб’єктів фінансвого 
моніторингу, з якими співробітники звикли працювати; 

– Оpen data bot - платформи для роботи з відкритими державними даними, сервісу моніторингу реєстраційних даних українських 
компаній та судового реєстру для захисту від рейдерських захоплень і контролю контрагентів; 

– безкоштовні пошуки відомостей у єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських 
формувань (далі - ЄДР); 

– відкритий реєстр національних публічних діячів України та ін. 
Оскільки корумповані високопосадовці легко відмивають брудні гроші через міжнародну банківську систему у світі 

запровадили особливі правила контролю за фінансовими операціями публічних осіб: кожна фінансова установа має встановити, хто її 
клієнт і звідки в нього гроші, та якщо клієнтом є публічний діяч, його фінансові операції мають бути ретельно перевірені та проаналізовані. 

Необхідно розуміти, що для досягнення максимально точного результату вивчення необхідно не обмежуватися одним методом 
моніторингу. Використання методів фінансового моніторингу в сфері економічної безпеки значно полегшує виконання багатьох завдань, 
пов'язаних з виявленням і попередженням загроз ризикових фінансових операцій, націлені на попередження осередків джерел ризику, не 
даючи поширитися. А в разі масштабних зовнішніх або внутрішніх загроз налагоджена система ризик-орієнтованого підходу фінансового 
моніторингу сприяє максимально точному результату визначення  можливих ризиків, попередження та їх запобігання в подальшому. 

Отже, у зв’язку з зростаючим характером ризиків, потреба в об’єктивному аналізі та контролі діяльності організацій,  значення та 
роль фінансового моніторингу невпинно зростає, що зумовлює необхідність побудови комплексної системи контролю всіх сфер діяльності 
компанії в тому числі за допомогою застосування новітніх комплексів програмного забезпечення та засобів автоматизації, що значно 
спрощує аналіз та моніторинг фінансових потоків методів. 
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Наразі у світі спостерігається тенденція прискореного розвитку технологій, які впроваджуються та використовуються у сфері 

фінансових послуг. Для характеристики зазначених інновацій доцільно застосовувати термін «фінансові технології» або «фінтех» (англ. – 
FinTech). Фінтех у наш час досягли того рівня, за якого усе більшого значення набуває система самообслуговування клієнтів та скорочення 
кількості відділень банків по всьому світі. Топ-менеджери фінансових установ наразі намагаються спроектувати власну бізнес-стратегію 
таким чином, щоб мати можливість вдало поєднувати розвиток технологій, зберігши при цьому фізичний контакт з клієнтами.  

Актуальність дослідження проблеми майбутнього ринків капіталу та джерел фінансування корпоративного сектору полягає в 
тому, що у наш час не існує єдиного погляду науковців щодо того, чи дійсно доцільно закривати відділення й переорієнтовуватися на 
систему самообслуговування в умовах розвитку FinTech. Наразі в Україні створено перший банк – Monobank, у якому немає відділень та 
банкоматів і при цьому його фінансові послуги користуються попитом серед українців.  

Дослідження наукових висновків та результатів Девіда Лі Куо Чуена та Лінди Лоу [1] відіграли визначну роль у розвитку 
фінансових технологій, адже дані науковці спростували неправдиві судження про блокчейн, криптовалюту та фінтех. Детально про 
«розумніші» банки, які сфокусовані на розвиток довіри і відносин з клієнтами описано в праці Рона Шевліна [2]. 

Фінансові технології (фінтех) – це проекти у сфері фінансового сервісу, у яких використовуються сучасні технології та інновації, 
з метою допомоги компаніям щодо керування фінансовими аспектами їх бізнесу, включаючи нові програми та додатки, процеси та бізнес-
моделі. 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 1. Динаміка кількості діючих структурних підрозділів банків України за 2008-2019 рр. 
 
Джерело: складено за даними [3]. 
 
За даними рис. 1 очевидно, що кількість структурних підрозділів банків України невпинно зменшується з 21089 відділень у 2008 

р. до 8509 відділень у 2019 р. Однак, недоцільно вважати, що даний процес зумовлений лише розвитком FinTech. Насправді, більшість 
відділень закрились через ліквідацію банків, що пояснюється неспроможністю багатьох із них конкурувати в умовах швидкого розвитку 
технологій. 

Важливе дослідження було проведено MarketForce, які виявили частоту звернень клієнтів до банку з метою отримання 
консультацій станом на 2018 рік. Виявлено, що 54% усіх клієнтів відвідують зазначені фінансові установи декілька разів на рік; 23% - один 
раз на рік; 13% - один раз на місяць; 6% - два рази на місяць та 4% - щотижня [4]. Проаналізувавши дані MarketForce, стає очевидним, що 
більшість клієнтів продовжують надавати перевагу фізичному контакту, незважаючи на розвиток системи самообслуговування, яка надає 
можливість виконувати усі фінансові операції не виходячи з власного помешкання. 

Незважаючи на те, що за даними McKinsey, більше половини з 100 найбільших американських банків скоротили свої площі 
більш ніж на 50% за останні п'ять років, усі провідні американські банки на даний момент фокусують увагу саме на створенні нових філій. 
Саме тому дана практика (спочатку зменшення кількості відділень, а згодом створення нових з використанням фінансових технологій) буде 
спостерігатися й в українському банкінгу в майбутньому. 

Наразі у розвинених країнах широко використовують механізм державно-приватного партнерства задля фінансування 
корпоративного сектору в умовах розвитку FinTech. Також важливе значення посідають венчурні фонди, які уповноважені надавати 
фінансову допомогу науковим розробкам, у тому числі й у банківській сфері. 

Підсумовуючи все вищезазначене, можна зробити висновок, що банківська система істотно змінюється в умовах розвитку 
FinTech. Незважаючи на дослідження McKinsey та думку багатьох вчених щодо доцільності істотного скорочення кількості відділень банків 
задля переходу на систему самообслуговування клієнтів, у статті було доведено важливість збереження фізичного контакту клієнтів з 
персональними консультантами. В Україні невпинно скорочується кількість діючих структурних підрозділів фінансових установ через 
ліквідацію багатьох з них та небажанні топ-менеджерів нести додаткові витрати на утримання філій. У майбутньому український банкінг 
також очікує вибір щодо доцільності повної відмови від відділень на користь переходу на систему самообслуговування клієнтів 
банківських установ. Американський досвід ілюструє важливість збереження підрозділів із впровадженням наукових розробок задля 
збільшення довіри клієнтів.  

Особливу увагу у фінансуванні корпоративного сектору при розвитку FinTech заслуговують венчурні фонди, які наразі 
відіграють значну роль у наданні коштів для наукових розробок у розвинених країнах.  
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Медична реформа в Україні розпочалася з прийняття Концепції реформи фінансування системи охорони здоров’я 30.11.2016 р. та 

Закону «Про державні фінансові гарантії медичного обслуговування населення» 19.10.2017 р. [1; 2], і передбачає використання різних форм 
страхового захисту здоров’я громадян. 

Так, Кириченко А.В. зазначає, що «нова модель фінансування медичних витрат полягає у запровадженні медичного страхування 

без додаткових внесків, введенні гарантованого пакета медичної допомоги – чітко визначеного набору медичних послуг та ліків, право на 
отримання якого мають всі громадяни України. … Страхові внески в Україні передбачені загальною системою оподаткування.  ... 

Національна служба здоров’я України (НСЗУ) виконуватиме роль страховика. Гроші на покриття медичних видатків надходитимуть до цієї 

агенції з державного бюджету» [3, с. 94]. Ми не погоджуємося з такою думкою, оскільки при такому підході будь-яке виділення бюджетних 
коштів для цілей покриття витрат унаслідок настання непередбачуваних несприятливих випадків можна було б назвати страхуванням, 

однак така форма страхового захисту називається централізованою і буде представлена відповідною державною програмою. 
Таке бачення підтверджується й ст. 4.3 Закону України «Про державні фінансові гарантії медичного обслуговування населення», 

в якій зазначається, що «Програмою медичних гарантій визначаються перелік та обсяг медичних послуг та лікарських засобів, оплата яких 

гарантується за рахунок коштів Державного бюджету України. 
Медичні послуги та лікарські засоби, що не включені до програми медичних гарантій, не підлягають оплаті за рахунок коштів 

Державного бюджету України, передбачених на реалізацію програми медичних гарантій, але можуть покриватися за рахунок коштів 

Державного бюджету України, передбачених на реалізацію відповідних державних програм та заходів, місцевих бюджетів, медичного 
страхування, юридичних і фізичних осіб та з інших джерел, не заборонених законодавством» [2, ст. 4.3]. 

А відтак медичне страхування та оплата за рахунок коштів Державного бюджету України в межах програми медичних гарантій – 

це різні форми страхового захисту. У випадку, якщо громадянин не придбав поліс медичного страхування, то «для тих послуг, для яких 
буде встановлене неповне покриття вартості єдиним національним замовником медичних послуг, передбачається запровадження механізму 

часткової офіційної співоплати пацієнтами» [1]. Тобто йдеться про децентралізовану форму страхового захисту – самострахування. А 

відтак використання форм страхового захисту здоров’я громадян України в умовах реалізації медичної реформи можна представити так 
(рис. 1). 

 
 

Примітка:  

ПМС  ─ поліс медичного страхування 

* ─ у такому випадку при самострахуванні джерелом покриття витрат на медичні послуги будуть не заощадження громадян, а кошти інших фізичних чи юридичних осіб  

 

Рис. 1. Використання форм страхового захисту здоров’я громадян України в умовах реалізації медичної реформи 

 

Джерело: розроблено автором. 
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Зауважимо, що централізовану форму страхового захисту слід поєднувати з медичним страхуванням, оскільки завжди може 

виникнути потреба в медичних послугах, вартість яких не повністю покривається програмою медичних гарантій. А чим більше громадян 
беруть участь у медичному страхуванні, тим доступнішим за ціною буде страховий поліс для кожного з них. 

Отже, розгляд основних форм страхового захисту здоров’я громадян України в умовах реалізації медичної реформи дає 
можливість зробити висновок про доцільність їх поєднання залежно від стану здоров’я та фінансових можливостей громадян. При цьому 
для більш повного захисту здоров’я громадян вважаємо потрібним запровадити обов’язкове страхування професійної відповідальності 
лікарів та інших медичних працівників на випадок допущення ними професійної помилки. 
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Застосування новітніх технологій значно підвищує якість та ефективність роботи у будь-якій сфері бізнесу. Сучасне програмне 
забезпечення, яке застосовують для бюджетування відноситься до бізнес-рішень з можливостями планування, бюджетування та 
прогнозування. 

Так, Пилипів Н.І. наголошує на необхідності використання інформаційних систем і технологій, які  дають можливість 
сформувати єдину базу даних і сприяють вдосконаленню організації внутрішньогосподарського обліку витрат, оскільки відбувається 
розширення його аналітичних можливостей і посилення контрольної функції обліку [5, c.3]. Тобто, підвищення рівня аналітичності та 
контрольованості показників відбувається за рахунок застосування сучасних автоматизованих інформаційних систем. 

Програмне забезпечення для складання бюджету - це будь-яка комп'ютерна програма, яка допомагає людині або бізнесу 
розробляти, управляти, контролювати і змінювати бюджет. 

Сучасне програмне забезпечення, яке створюють для автоматизації бюджетування повинно відповідати наступним вимогам: 
 дозволяти користувачам створювати різні версії бюджету; 
 вести історію бюджетування і використовувати її для складання прогнозів; 
 порівнювати план доходів і витрат з фактичними даними; 
 консолідувати бюджети з декількох відділів; 
 використовувати сценарії для прогнозування можливих змін бюджету; 
 контролювати виконання процесів бюджетування. 
Визначивши основні вимоги до програмного забезпечення, можемо перейти до розкриття сучасних програмних продуктів, які 

застосовують для покращення ефективності бюджетування бізнесу (табл.1). 
Таблиця 1 

Порівняльна характеристика сучасних програмних продуктів, які використовують для бюджетування бізнесу 
Назва Сутність Основні характеристики Переваги 
Scoro 

об'єднує функції бюджетування з 
іншими інструментами для 

управління всією компанією в 
одній системі. Також дозволяє 

управляти витратами і ресурсами, 
використовувати фінансову панель 
управління і керувати бюджетами 

проекту. 

 Бюджетне плану-вання та 
прогнозування; 
 фінансові звіти та аналіз; 
 необмежені бюд-жети проектів; 
 фінансова панель KPI; 
 автоматизація виставлення рахунків і 
професійних послуг; 
 автоматизований потік доходів від 
рахунків. 

– порівнює декілька бюджетних 
сценаріїв з фактичними доходами, 
витратами або прибутком 
–  здійснює детально перегляд 
фінансових звітів про фактичні 
результати з дефіцитом бюджету та 
профіцитом. 
–об'єднує інструменти для складання 
бюджету, CRM і управління проектами, 
що дозволяє легко управляти бізнесом 

Maxiplan надає гнучкі, інтегровані рішення 
для планування, бюджетування, 

прогнозування, консолідації, 
звітності та поглибленого аналізу, а 

також дозволяє ефективно 
планувати і відслідковувати 

фінансові показники. 

 Управління фінансовими показниками; 

 бюджетування і прогнозування 

 прогнози прибутків і збитків і руху 
грошових коштів 

 звіт про фактичні / бюджетні / планові 
відхилення. 

– кидає виклик компаніям, що борються 
з електронними таблицями Excel, щоб 
перевести свій бізнес в більш 
організоване рішення. 

Tagetik 

це просте програмне рішення для 
бюджетування бізнесу, яке 
допомагає структурувати 

бюджетування і прогнозування. 

 Бюджетне планування та 
прогнозування 

 звітність та аналітика 

 фінансова консо-лідація. 

– програмне забезпечення компанії 
контролює і управляє фінансовими 
показники і процесами, такими як 
бюджетування, консолідація, 
планування і прогнозування, 
управління розкриттям інформації та 
звітністю[1] 

 

Джерело: розроблено автором на основі даних [1,2,3,4] 

 
Таким чином, застосування сучасного програмного забезпечення для бюджетування бізнесу дає можливість не тільки 

прогнозувати ймовірні майбутні витрати, а й здійснювати планування, встановлювати більш точні та реалістичні бюджети, контролювати 

виконання всіх процесів бюджетування. 
 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1013-2016-р
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2168-19
https://www.scoro.com/budgeting-software/
http://www.maxiplan.com/
http://www.tagetik.com/
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Ринок FinTech (від англ. – financial technologies – фінансові технології) розвивається швидкими темпами у всьому світі. Протягом 
останніх років в Україні почали активно з'являтися компанії, які займаються розробкою інноваційних рішень для установ фінансового 
сектору. Ринок FinTechвсе більше і більше проникає у повсякденне життя користувачів та набуває рис окремого напрямку чи навіть 
індустрії.  

Розвиток даного сегменту, як в Україні так і у всьому світі, відбувався у відповідь на банківські кризи (2008-2009 рр., 2013-2014 
рр.). Компанії, що представлені в Україні (наразі їх налічується близько 80), поділяються на дві групи: невеликі стартапи та досить зрілі 
провайдери, які надають технологічні рішення як для фінансових компаній так і для споживачів фінансових послуг. 

У той же час, технології та інновації дістали швидкого розвитку в основному за рахунок: 
− поширення Інтернету; 
− популярності смартфонів та мобільних додатків; 
− швидкого розвитку соціальнихмереж; 
− розробки інноваційних продуктів та послуг світовими технологічними гігантами (Amazon, Facebook, Google, Apple, Microsoft), які 

створюють нові стандарти якості, швидкості та зручності для споживачів; 
− пошуку альтернативних шляхів фінансуваннядіяльності малих та середніх підприємств; 
− зміни пріоритетів інвестування приватними інвесторами тощо[2]. 

Серед секторів, які отримали найбільшого поширення в Українірозділяють такі категорії FinTech-компаній: 
− управління особистими фінансами (станом на 2018 р.вУкраїнічастка 5,3%всього ринку Fintech); 
− платежі (частка складає 31,6%всього ринку Fintech); 
− кредитування (peer-to-peer кредитування є одними з найпопулярніших не лише в споживчій сфері, але й в бізнесі-секторі, частка 

14%); 
− інвестиційні платформи (частка 19,3%); 
− колективне фінансування (краудфандінг); 
− безпека (компанії, що займаються спрощенням, автоматизацією та аутентифікацією клієнтів, боротьба з шахрайством); 
− B2B; 
− грошові перекази (інновації, що стосуються переказу грошових коштів без участі банківських установ); 
− аналіз Великих даних (використання несистематизованих персональних данихна фінансовому сектору); 
− РеrТеch (напрям інновацій, що дозволяє швидко та в автоматичному режимі адаптувати бізнес до змін законодавства та умов 

ринку, частка 1,75%); 
− InsureTech (інтернет речей, p2p-страхування, автоматизація регресних виплат, частка 8%); 
− штучний інтелект; 
− необанки(частка 5,3%) 
− криптовалюти (криптобіржі, обмінники, майнінгові компанії, інвестиційні та ICO-майданчики, частка 1,75%); 
− блокчейн (частка 3,4%)[1]. 

Для України єкілька характернихфакторів, які, впливають на розвиток ринку FinTech. По-перше, багато українських FinTech-
компаній зосереджені на наданні послуг для європейського ринку, через що проблема «відтоку мізків» властива даному ринку. По-друге, 
Національний  банк Україниактивно підтримує розвиток FinTech через різні ініціативи. Так, Національний банк України схвалив 
Комплексну програму розвитку українського фінансового сектору, яка включає низку ініціатив, зокрема:  

- Стратегія безготівкового обігу до 2020 року; 
- Перехід на стандарти ISO 20022; 
- Обмін електронними документами за допомогою електронних цифрових підписів; 
- Зберігання документів в електронному форматі; 
- Віддалена ідентифікація особи; 
- Можливість замовити фінансові послуги в режимі онлайн; 
- Використання системиBankID для дистанційної ідентифікації; 
- Захист прав користувачів фінансових послуг; 
- Підтримка заходів щодо поліпшення фінансової грамотності населення; 
- Полегшення правил ліцензування провайдерів платіжних послугтощо [3]. 

Потенціал диджиталізації може бути реалізований у разі, якщо уряд і фінансові регулятори матимуть активну позицію в цьому 
напрямку.Загальним принципом для регулювання фінансових послуг повинен стати ризик-орієнтований підхід, тобто рівень захисту 
повинен залежати від рівня ризиків під час здійснення тієї чи іншої фінансової операції. Також, для стимулювання зростання нових 
стартап-проектів, необхідно створення сприятливих умов бізнес-середовища: чітке регулювання, зміни законодавства, податкової політики 
для такого роду компаній, спрощення та прозорістьпроцедури створення нових компаній. 
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Українська держава будує соціально орієнтовану ринкову економіку Однією із найважливіших форм соціального захисту 

соціально орієнтованих країн є  ефективна система охорони  здоров’я.   
Відповідно до Концепції реформи фінансування охорони здоров’я в Україні визначено доцільність впровадження соціального 

медичного страхування. Загальнообов’язкове соціальне медичне страхування спрямоване на забезпечення конституційних прав громадян на 
охорону здоров’я та реалізацію державних гарантій на одержання безоплатної медичної допомоги та медичне страхування [1]. Потрібно 
наголосити саме на терміні «соціальне медичне страхування», оскільки метою системи має бути здоров’я пацієнтів і нації в цілому та 
акцентуватись на їх потребах, незалежно від купівельної спроможності. 

Основним завданням є пошук моделі фінансування такого медичного забезпечення, особливо враховуючи специфіку України, як 
пострадянської держави, що використовує лише модель Семашко. 

Запровадження змін у фінансуванні охорони здоров’я в Україні, переміщення частини населення з системи державного 
фінансування охорони здоров’я в систему обов’язкового медичного страхування може допомогти формуванню нових пріоритетів розвитку 
галузі за рахунок перерозподілу ресурсів [2]. Результати дослідження світової практики свідчать, що обов’язкова форма соціального 
медичного страхування використовується, як правило, де вагоме значення має державне фінансування та організація охорони здоров’я. 
Вибір  форми медичного страхування залежить від особливостей розвитку охорони здоров’я та країни в цілому [3]. Саме тому, при 
здійсненні медичної реформи та запровадженні обов’язкового медичного страхування, необхідно ретельно вивчити та врахувати 
особливості України, і враховуючи, зарубіжний досвід, розпочинати розбудову ефективного медичного забезпечення громадян. 

На нашу думку, особливостями є: 
-  значний дисбаланс між доходами різних верств населення; 
- висока питома вага соціально не захищених громадян (пенсіонерів, інвалідів, дітей-сиріт); 
- зменшення кількості працюючого населення в Україні (міграція робочої сили); 
- високий рівень тінізації економіки; 
- недостатньо узгоджена законодавчо взаємодія страхових компаній та держави у галузі медичного страхування: 
-  об’єктивне визначення обсягів та вартості необхідних медичних  послуг; 
-  поліпшення матеріально-технічного забезпечення медичних закладів; 
- оцінка якості надання медичних послуг та відповідного матеріального стимулювання медичного персоналу. 

Провідні експерти ВООЗ відмічають, що запровадженню соціальної страхової моделі фінансування охорони здоров’я України 
можуть бути властиві  ризики [4]: 

1) формування системи рамкових обмежень доступності різних видів медичної допомоги для окремих груп населення; 
2) необхідність впровадження короткострокового та середньострокового фінансового планування та довгострокового 

прогнозування обсягу фінансування медичної сфери; 
3) високі витрати страховиків та надавачів медичних послуг на обробку даних про надані медичні послуги; 
4) відсутність економічної зацікавленості працівників в поліпшенні здоров’я пацієнтів. 
Першочерговим завданням залишається поетапне впровадження загальнообов’язкового соціального медичного страхування. 

Зокрема важливою проблемою є оптимальне розмежування джерел фінансування за рахунок державного страхового фонду, фінансування з 
бюджету. Відомо, що у більшості країн ставки внесків розподіляються між роботодавцями та робітниками. Ставка внеску залежить від 
таких чинників, як вартість пакету пільг та медичної допомоги, чисельності охопленого населення, рівня перерозподілу коштів вразливим 
верствам населення, наявності інших джерел фінансування [4]. 

  На нашу думку, важливою позабюджетною альтернативою фінансування галузі охорони здоров’я в Україні є подальший 
розвиток та створення лікарняних кас. Переваги функціонування лікарняних кас – незаперечні. Створені у формі благодійних, або 
громадських організацій, ці установи дозволяють гарантувати цільове використання коштів населення. 

В Україні прийнято на доопрацювання після розгляду проект Закону «Про лікарняні каси» від 19.01.2017 року № 5664 [5]. У 
ньому відображені організаційні засади функціонування лікарняних кас. Існує певний позитивний досвід роботи таких кас - «Лікарняна 
каса Житомирської області», яка є найбільшою в Україні. Проте, широке  розповсюдження таких кас  та прийняття відповідного Закону 
відсутнє. Створення лікарняних кас може стати основою страхової медицини (Німеччина).  

  Виходячи із вищеперерахованих особливостей вітчизняної економіки та факторів ризику, вважаємо необхідним розробку 
програм медичного захисту соціально незахищених верств населення із відповідним фінансуванням із Державного бюджету, і одночасного  
впровадження соціального медичного страхування  та використання позабюджетних джерел фінансування охорони здоров’я ( лікарняних 
кас) на основі реалізації узгодженої системи заходів: 

- розробка та впровадження системи персоніфікованого обліку надання медичної  допомоги; 
- формування єдиного реєстру застрахованих осіб; 
- забезпечення справедливості участі різних верств населення у фінансуванні системи охорони здоров’я, відповідно до 

диференціації їх доходів; визначення верств населення за яких внески буде оплачувати держава; 
-  розробка цільових  стратегічних та середньострокових бюджетних програм фінансування охорони здоров’я в Україні та 

відповідних показників ефективності виконання програм; 
- удосконалення системи розподілу ризиків між державою, роботодавцями та страховими організаціями; 
- запровадження пільгової податкової політики при формуванні фонду обов’язкового соціального медичного страхування; 
-  подальший розвиток системи лікарняних кас, законодавчого регулювання їх функціонування. 
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Мале підприємництво, що є основою економіки будь-якої держави, в Україні стикається з низкою проблем, які не дають йому 

нормально розвиватися.  

 Ключову роль у цьому мали б відігравати бізнес-асоціації, які в більшості країн світу є важливим і дуже дієвим елементом 
інфраструктури підтримки підприємництва, невід’ємною частиною громадянського суспільства, показником його спроможності до 

самоорганізації, захисту своїх прав і представлення своїх інтересів. 

Бізнес-асоціації – це:  
- реальна можливість взаємовигідної корпоративної співпраці однодумців та колег на чисто прагматичних засадах;  

- спільне вирішення багатьох проблем, з якими підприємець знаходиться один на один;  

- можливість власними руками формувати сприятливі умови для  успішного вирішення проблем економічного розвитку. 
 На жаль, діяльність бізнес-асоціацій в Україні, не набула такого масштабу, який ми спостерігаємо в багатьох країнах світу. 

Підприємці в Україні досить скептично ставляться до своєї участі в роботі бізнес-асоціацій. 
Численні дослідження, проведені міжнародними організаціями і національними соціологічними центрами свідчать, що основними 

причинами, які стоять на заваді вступу підприємців до підприємницьких об’єднань, є наступні причини:  

- підприємці не володіють інформацією про відповідні бізнес-асоціації;  
- підприємці не завжди отримують від таких бізнес-асоціацій належну практичну підтримку; 

- бізнес-асоціації не відстоюють чи неефективно відстоюють інтереси своїх членів;  

- підприємці не мають достатнього часу, щоб брати участь в роботі бізнес-асоціацій;  
- підприємців “відштовхують” вимоги щодо сплати  членських внесків. 

Разом з тим, не зважаючи на перелічені причини, в Україні існують бізнес-асоціації, які:   

- дійсно активно працюють і лобіюють інтереси підприємництва; 
- орієнтовані на своїх членів;  

- надають їм істотну допомогу і суттєву підтримку.  

Бізнес-асоціації в Україні, так само, як і в інших  країнах, намагаються сприяти розвитку підприємництва, підвищенню його іміджу. 
Послуги, що найчастіше надаються бізнес-асоціаціями своїм членам, включають:  

- надання інформації;  

- проведення  різноманітних заходів (тренінгів, семінарів, конференцій, круглих столів, ділових зустрічей, бізнес-форумів);  
- пошук партнерів, налагодження ділових контактів; 

- доступ до новітніх технологій;  

- пошук фахівців для підприємств – членів об’єднання; 

- сприяння просуванню товарів та послуг своїх членів на зовнішніх ринках. 

 Шляхом активної участі представників бізнес-асоціацій  у роботі дорадчих рад, комітетів, комісій, створених при органах 

виконавчої влади різного рівня, бізнес-асоціації намагаються впливати на рішення, які стосуються підприємництва, беруть участь у 
підготовці проектів законодавчо-нормативних актів, їх обговоренні, надають свої зауваження і пропозиції до таких проектів. 

 Тим самим бізнес-асоціації демонструють розуміння того, що набагато краще запропонувати зміни на стадії підготовки окремого 

проекту законодавчо-нормативного акту, ніж потім  намагатися скасувати вже прийняті рішення. 
Якщо уважно проаналізувати основні завдання, види діяльності бізнес-асоціацій, то можна виділити декілька основних функцій, які 

вони виконують: 

 - захисна  (захист позицій підприємців, їх прав та інтересів, в тому числі і перед громадськістю);  
 - представницька (вплив  бізнес-асоціацій на державні механізми щодо створення правових основ розвитку підприємництва, 

визнання його як рушійної сили економічного прогресу); 

 - консультаційно-освітня, методична (надання інформаційних, консультаційних послуг, організація навчання тощо). 
З метою вирішення багатьох проблем, з якими стикаються підприємці, бізнес-асоціаціям необхідно:  

- активізувати роботу щодо участі своїх представників у формуванні та реалізації державної регуляторної політики в сфері 

господарської діяльності; 
- брати більш  активну участь в роботі консультативно-дорадчих органів (громадських рад), публічних заходах (конференції, 

громадські слухання, круглі столи, форуми тощо); 

- в своїй діяльності більш широко використовувати різноманітні публічні заходи, ЗМІ, опитування, анкетування тощо; 
- подавати до регуляторних органів пропозиції про необхідність підготовки проектів регуляторних актів,  а також про необхідність 

їх перегляду; 

- у випадках, передбачених законодавством, брати активну участь у розробці проектів регуляторних актів; 
- подавати зауваження та пропозиції щодо оприлюднених проектів регуляторних актів, брати участь у відкритих обговореннях 

питань, пов'язаних з регуляторною діяльністю. 
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У сучасній науковій літературі розглядається досить велика кількість наукових підходів до управління конкурентоспроможністю, 
що застосовуються у сучасному підприємництві. Вивченню конкурентоспроможності різних об’єктів управління присвятили свої праці 
багато закордонних і вітчизняних вчених: М. Портер, П. Друкер, Ж. Ламбен, З. Варналій, В. Сизоненко, Г. Азоєв, І.Ліфіц, Р. Фатхутдінов, 
А.Шегда, С.Клименко, О.Дуброва, Д.Барабась, Т.Омельяненко, А.Вакуленко, І.Должанський, Т.Загорна та ін. Кількість праць із даної 
тематики і наукових підходів, що в них розглядається, постійно зростає.  

В той же час у більшості з цих праць, управління конкурентоспроможністю досліджується і використовується по відношенню до 
фірми, товару, персоналу та ін. об’єктів управління. У свою чергу застосування уже існуючих підходів, у контексті такого багатогранного 
поняття як підприємництво, має свої переваги та недоліки. Розглянемо деякі з них. 

Поняття підприємництво має декілька основних значень у науковій літературі: 1) «самостійна, ініціативна, систематична, на 
власний ризик господарська діяльність, що здійснюється суб'єктами господарювання (підприємцями) з метою досягнення економічних і 
соціальних результатів та одержання прибутку» (Стаття 42 Господарського Кодексу України) [1]; 2) рушійна сила соціально-економічного 
розвитку, фактор економічного зростання [2]; 3) соціально-економічне явище [3, с. 289-291] та ін. [4, с. 223]. Виходячи з цього, з одного 
боку, використання у відношенні до поняття підприємництва виразу управління конкурентоспроможністю розширює об’єкт дослідження на 
всі вищеперераховані сфери, робить його «більш об`ємним» та наближеним до реалій господарювання. У таких дослідженнях важливим є 
вивчення підприємництва одночасно і як соціально-економічного феномену, так і рушійної сили розвитку суспільства, а також і в якості 
різних складових аспектів підприємницької діяльності та господарських відносин, що впливають на розвиток підприємництва загалом.  

З іншого боку, використання поняття підприємництва у відношенні до управління конкурентоспроможністю у частині випадків 
вимагає конкретизації, в якому саме значенні воно вживається. Отже, спробуємо розглянути можливості застосування існуючих наукових 
підходів до управління конкурентоспроможністю в контексті підприємництва. 

Загалом науковці виділяють від 6-ти до 20-ти і більше підходів управління конкурентоспроможністю по відношенню до різних 
об’єктів управління. Так А.В. Шегда виділяє наступні підходи до управління конкурентоспроможністю підприємства: «системний, 
синергетичний, цільовий, процесний, ситуаційний, рефлексивний» [5, с. 17-18].  

У свою чергу Р.А. Фатхутдінов у своїй праці розглядає наступні підходи до управління конкурентоспроможністю організації: «1) 
cистемний, 2) логічний, 3) відтворювально-еволюційний, 4) інноваційний, 5) комплексний, 6) глобальний, 7) інтеграційний, 8) віртуальний, 
9) стандартизаційний, 10) маркетинговий, 11) ексклюзивний, 12) функціональний, 13) процесний, 14) структурний, 15) ситуаційний 
(варіантний), 16) нормативний, 17) оптимізаційний, 18) директивний (адміністративний), 19) поведінковий, 20) діловий» [6, с. 97]. Загалом, 
усі вищепераховані підходи, на наш погляд, можна застосувати до поняття підприємництва, причому в різних значеннях як самого поняття 
підприємництво так і у відношенні до трактування назв тих чи інших підходів. Розглянемо це на прикладі системного, структурного та 
поведінкового підходів до управління конкурентоспроможністю підприємництва. 

Одним з найбільш розповсюджених  у застосуванні в економічній науці та господарській практиці по відношенню до 
підприємництва є системний підхід. Загалом система – це сукупність взаємопов’язаних елементів і взаємозв’язків між ними, що 
функціонують з певною метою. Отже системний підхід базується на вивченні закономірностей функціонування багатокомпонентних 
систем різного рівня та їх взаємодії між собою. У відношенні до підприємництва системний підхід можна застосувати у різних напрямах, а 
саме: 1) дослідження ефективності функціонування окремих суб’єктів підприємництва з позиції взаємодії фірм, їх внутрішнього та 
зовнішнього середовища; 2) розгляд підприємництва як важливого суспільно-економічного явища то пошуку оптимальних параметрів 
систем державної і суспільної підтримки розвитку підприємництва; 3) в аспекті побудови «системного бізнесу» фірм, який потребує 
одноразової початкової організації підприємцем і потім мінімального корегуючого втручання підприємця. Прикладами успішного 
практичного використання даного підходу є, зокрема, застосування всесвітньовідомої «Стратегії голубого океану» багатьма фірмами різних 
країн, насамперед США, про яку один з учнів Ві Чан Кіма, Габор Бюрт пише так: «У двох словах, це - системний підхід, який перетворює 
нестандартні ідеї в успішні стратегії. Початкова умова - прагнення одночасно до диференціації і нижчої ціни, щоб створити попит» [7]. 

Процесний підхід попри свою широковживаність, має теж цілу низку трактувань і різновидів застосування. По перше, цей підхід 
рекомендується для налагодження зв’язку між різними функціями загального процесу управління організацією: планування, організація, 
контроль, мотивація, регулювання тощо. Другий аспект його застосування – це моніторинг, оптимізація і контроль за якістю усіх 
господарських процесів і операцій, що відбуваються на підприємстві (наприклад система 7 сігм, що використовуються такими компаніями 
як General Electric, Caterpillar та ін.). Процесний підхід також доцільно застосовувати для вивчення ефективності всіх дій щодо 
адміністрування та регулювання підприємницької діяльності в національній економіці.  

Структурний підхід використовується як для пошуку оптимальних організаційних структур управління всередині підприємства, 
так і формування  міжфірмових, корпоративних та інших складних управлінських структур. Наступний аспект його застосування – 
побудова ефективних суспільних і державних управлінських структур, які займаються адмініструванням та стимулюванням розвитку 
підприємницької діяльності. Фатхутдінов Р.А. зокрема наполягає на застосуванні цього підходу у визначенні пріоритетності і послідовності 
реалізації стратегічних цілей організації відповідно до наявних економічних ресурсів [6, c. 143-144]. 

Поведінковий підхід спрямований на вивчення особливостей поведінки власників, управлінців і керівників підприємств, 
поведінки  власне фірм у галузі, а також дослідження взаємодії приватних підприємств і державних регулюючих органів. 
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В сучасних умовах розвитку світового господарства цифровізація економіки виступає першочерговим напрямом інноваційного 
розвитку економічних систем та інструментом створення довгострокових конкурентних переваг. Проте процеси цифровізації здебільшого 

оминають економіку Україну, що унеможливлює всеохоплююче отримання додаткових конкурентних переваг. Як наслідок, виробництво та 

експорт високотехнологічних товарів скорочується, відповідні сектори економіки втрачають свої позиції, процеси digital-трансформації 
вітчизняних підприємств гальмуються. Відтак дослідження формування конкурентних переваг та вибір стратегії конкуренції в умовах 

цифрової трансформації діяльності підприємств стає все більш актуальним. Окрім цього, сучасний стан світової економіки обґрунтовує 

необхідність перегляду традиційних поглядів на конкуренцію та конкурентні відносини. Криза глобалізації, протекціонізм, торгові війни, 
розірвання багатьох глобальних ланцюгів поставок, робить традиційне сприйняття конкуренції «як двигуна розвитку національного ринку» 

неможливим, оскільки важливим фактором розвитку фірм стає поступова трансформація від суперництва між окремими підприємствами до 

співробітництва між багатьма суб’єктами. Відтак дослідження трансформації конкурентних відносин від суперництва до спільнодії, від 
конкуренції до кооперенції – стає все більш актуальним. 

На важливості зазначеної проблеми наголошує й О. Гудзь, який вважає, що 90% не цифрових підприємств зіткнулися зі 
зростанням конкуренції із цифровими, фактично 87% підприємств включають digital-трансформацію в стратегію розвитку, 40% 

підприємств-лідерів протягом 5 років будуть витіснені, якщо не піддадуться цифровій трансформації та не переорієнтують свої 

управлінські моделі на нові цінності та орієнтири [2]. 
Досліджуючи трансформаційні процеси конкурентних відносин, А. Бранденбургер та Б. Дж. Нейлбафф доходять висновку, що в 

сучасних умовах, коли все більша кількість компаній включається в процес виробництва одного продукту, джерелом конкурентних переваг 

може бути весь виробничий ланцюг. Іноді компанії доцільніше, швидше, дешевше виконати частину операцій, зокрема й стосовно процесів 
цифровізації, в співпраці з конкурентами. Тому ефективна стратегія розвитку компанії має поєднувати як конкуренцію, так і співпрацю [3]. 

Дедалі частіше компанії конкуренції надають перевагу стратегічним союзам та партнерствам, які своєю перевагою мають 

синергію. Так, для прикладу, General Electric має понад 100 укладених договорів про співпрацю з партнерами в різних сферах; у IBM 
більше 400 стратегічних партнерів; Toyota сформувала мережу довгострокових союзів з постачальниками комплектуючих; Microsoft 

співпрацює з незалежними розробниками програмного забезпечення для створення нового покоління Windows.  

Останні дослідження засвідчують, що нині стандартна велика корпорація одночасно бере участь приблизно в 30 союзах, на 
противагу приблизно 3-х років тому. Унаслідок поширення союзів і альянсів в бізнесі конкуренція між окремими підприємствами 

трансформується в конкуренцію між групами підприємств. Ще у 2000 р. за даними відомої компанії Booz Allen & Hamilton провідні 

європейські та американські компанії близько 20% прибутків отримували за рахунок активної діяльності в стратегічних альянсах [4]. 
Прикладом такої взаємодії є діяльність компаній Apple та Samsung, які у багаторічній кооперентній взаємодії контролюють близько 2-х 

третин ринку преміальних смартфонів у 2017 р., проте конкурентна боротьба між цими двома дуопольними лідерами загострюється [5]. З 

іншого боку,  компанії Samsung та Qualcomm у лютому 2018 року зформували стратегічний союз, через те, що Apple близька до завершення 

розробки і виробництва власних комплектувальних (чіпів, ко-процесорів та ін.) та частини програмного забезпечення, яке до цього Apple 

закуповувала у компаній Qualcomm and Intel [6].  

Таким чином, на думку Н. Хмелькової: «Неухильне зростання числа союзів, що укладаються глобальними конкурентами 
– Microsoft і Intel, Microsoft та Apple, Apple та Samsung, Apple та LG – поступово трансформував уявлення про сутність успішної 

ринкової стратегії» [7, с. 64]. Схожої думки дотримується й Р. Піно, зазначаючи, що збільшення кількості та економічної 

могутності  стратегічних союзів призводить до того, що – «в кінцевому підсумку силова конкурентна стратегія виявляється 
гонкою, у якій компаніям не судилося вийти на фінішну пряму» [8 ]. 

Професори Гарварду та Массачусетського технологічного інституту Д. Йоффі та М. Кусумано довгий час вивчали розвиток трьох 

найбільших компаній комп`ютерної індустрії — Apple, Microsoft та Intel, і висвітлили результати своїх досліджень в книзі «Искусство 
стратегии. Уроки Билла Гейтса, Энди Гроува и Стива Джобса». Зокрема, у цій праці вони зазначають, що для успішної діяльності в самій 

динамічній зі сфер бізнесу необхідним є вміння дуже швидко приймати рішення, використовуючи значни обсяг інформації. Саме тому 

досвід Білла Гейтса, Енді Гроува и Стіва Джобса: «вважається еталонним для керівника в будь-якій галузі». За словами Д. Йоффі та М. 
Кусумано, кооперенція — це тактичні ходи на ринку, що поєднують співробітництво і суперництво: конкуренцію та кооперацію [9]. 

Незважаючи на те, що Б. Гейтс, Е. Гроув та Ст. Джобс не любили співробітництва, вони розуміли, що в багатьох випадках воно є 

необхідним. Визначальною ознакою цих взаємовідносин було розуміння керівництвом компаній ринкової ситуації по своєму та прагнення 
максимізувати власну вигоду від подібної взаємодії. Зокрема, створюючи DOS разом з IBM, Б. Гейтс співробітникам своєї  компанії 

Microsoft пояснював: «що така гра не може тривати довго, потрібно просто показати вигляд, що «це більше необхідно їм, а ніж нам». 

Результатом кооперенції також буває наслідування та вдосконалення та власна реалізація найбільш перспективних ідей партнерів-
конкурентів.  «Давайте візьмем у конкурентів те, шо вони зробили добре, і підемо ще далі», – такими словами Б. Гейтс аргументував та 

виправдовував застосування цього методу. Це використав і С. Джобс, який у 1979 році був у захваті від ідеї графічного інтерфейсу, який він 

побачив у дослідницькому центрі Xerox, і зрозумів, що це майбутнє, яке необхідно реалізовувати.  
Необхідність перегляду традиційних поглядів на конкуренцію та конкурентні відносини обгрунтовує потребу дослідження 

процесу отримання конкурентних переваг окремими суб’єктами господарювання на отримання синергетичних переваг усієї системи 

партнерських відносин в умовах тотального розвитку електронної комерції. Так, за 2017 рік кількість активних зареєстрованих облікових 
записів лише в електронній системі PayPal склало 229 млн. чоловік, а у 2018 році за 3-й квартал кількість збільшилась до 254 млн. чоловік. 

Кількість споживачів що купують через інтернет постійно зростає. Очікується, що до 2021 року обсяг світових інтернет-продажів 

електронної комерції по всьому світу сягне суми 4878 млрд $ USA [11]. 
Відтак, трансформуючи запропоновані Т. Месенбургом (T. Mesenbourg) складові цифрової економіки [12], запропонуємо власне 

бачення застосування кооперентної взаємодії в процесі трансформації конкурентних відносин в цифровій економіці, підтримуючої 

інфраструктури, електронного бізнесу та електронної комерції як складової електронного бізнесу –кооперенція з тими партнерами, які 
можуть взяти на себе функцію забезпечення та підтримки програмного забезпечення, телекомунікацій, мереж, обслуговування клієнтів та 

співпрацю з діловими партнерами із застосуванням сучасних digital-інструментів, більш ефективно, ніж це зробила б компанія самостійно.  
Таким чином, якщо компания не має достатньої кількості ресурсів для самостійного здійснення необхідних цифрових 

трансформацій, то отримати необхідний рівень діджиталізації можна саме за допомою партнерства з іншим суб’єктом ринку, використавши 

стратегію кооперенції. 
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Функціонування економіки на засадах інноваційної моделі розвитку потребує створення ефективного механізму фінансового 
забезпечення, який би давав змогу за наявності обмежених фінансових ресурсів стимулювати економічне зростання. Вирішення 

стратегічних завдань інноваційного розвитку соціальної економіки потребує раціонального використання наявних фінансових ресурсів на 

рівні окремого підприємства та держави загалом. 
Дослідженню методів фінансового забезпечення розвитку економіки присвятили свої праці такі вітчизняні науковці: І.О. Бланк, 

О.Д. Василик, А.І. Даниленко, О.М. Колодізєв, Т.О. Мартинова, О.В. Міщук, І.В. Осьмірко, О.Л. Правдюк, Г.В. Станко, О.Б. Стефанишин, 

О.Л. Щербакова та ін. 
Фінансове забезпечення виконує забезпечувальну і регулятивну функції. Перша проявляється у виборі видів і форм фінансових 

ресурсів, визначенні джерел фінансування (тобто покриття повсякденних потреб) й характеризує пасивний вплив фінансового 

забезпечення. Інша пов’язана із впливом на процес розширеного відтворення та розвиток суб’єктів економіки, передбачає застосування 
конкретних методів фінансового забезпечення і характеризує активний вплив на нього. 

У структурі методів мобілізації фінансових ресурсів особливе значення має регулювання, яке реалізують, зазвичай, за допомогою 

оподаткування, тобто через систему податкових важелів, спрямованих на вилучення частини доходів підприємств, організацій та населення 
й спрямування їх у бюджет і державні цільові фонди з метою стимулювання розвитку національної економіки. 

Важливим завданням фінансової політики в Україні є нарощення обсягів фінансових ресурсів загалом на підставі зростання 

базових чинників формування ВВП – прибутку, заробітної плати і обсягів податків на виробництво (за винятком субсидій) як потенційних 
джерел фінансових ресурсів та її спрямованість на усунення диспропорцій у розподілі первинних доходів між працею, капіталом і 

державою. Головним її принципом має бути збалансованість, спрямованість на зростання обсягу фінансових ресурсів країни взагалі, 

стимулювання позитивних структурних зрушень, забезпечення прискорення темпів економічного зростання [4, с. 74–75]. 
У ринкових умовах оподаткування є найважливішим фінансовим методом, використовуючи який держава може досягти бажаних 

результатів. Першою формою податків була данина. В Україні часів княжої доби її збирали двома способами: привозом (коли підлеглі 

привозили данину князеві або його наставникові) і полюддям (коли князь з дружиною об’їжджав свої володіння і сам збирав данину) [1, 
с. 99]. 

Інвестування як метод формування фінансових ресурсів реалізують через інвестиції. Для реформування національної економіки 

важливими є реальні (які близькі за значенням до терміна капітальні вкладення) та фінансові (переважно портфельні) інвестиції, тобто 
вкладення коштів в акції, облігації, інші цінні папери, які дають право на отримання прибутків від власності. Важливим фінансовим 

методом ринкової економіки є іноземне інвестування. У плановій економіці його не використовували, оскільки господарська система 
працювала у замкнутій схемі: іноземний інвестор не мав змоги вкладати кошти у її розвиток. 

Важливе значення має використання такого фінансового методу, як страхування. Він передбачає систему заходів щодо створення 

страхових (грошових) фондів, призначених для повного або часткового відшкодування втрат суб’єктів господарювання та населення у 

https://lb.ua/economics/2018/01/29/388395_davos2018_glavnie_temi_world.html
https://www.economist.com/business/2017/09/14/rivalry-between-apple-and-samsung-in-smartphones-will-grow-fiercer
https://www.economist.com/business/2017/09/14/rivalry-between-apple-and-samsung-in-smartphones-will-grow-fiercer
https://www.firstpost.com/tech/news-analysis/qualcomm-and-samsung-announce-strategic-partnership-as-apple-looks-to-building-its-own-chips-4342963.html
https://www.firstpost.com/tech/news-analysis/qualcomm-and-samsung-announce-strategic-partnership-as-apple-looks-to-building-its-own-chips-4342963.html
https://cyberleninka.ru/article/n/transformatsiya-marketingovoy-deyatelnosti-kompaniy-v-usloviyah-kooperentnogo-rynka
https://cyberleninka.ru/article/n/transformatsiya-marketingovoy-deyatelnosti-kompaniy-v-usloviyah-kooperentnogo-rynka
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зв’язку із непередбачуваними обставинами і надання допомоги громадянам у разі настання страхових випадків. Функція страхування не 

полягає тільки в частковій чи повній компенсації збитків. Важливе значення у страхуванні мають превентивні заходи, спрямовані на 
запобігання страхового випадку (протипожежні, запобігання дорожньо-транспортним пригодам), а також репресивні (гасіння пожежі, 

боротьба з паводками та ін.) [2]. 

Самофінансування дає змогу відповісти на такі питання: які грошові кошти може мати підприємство у своєму розпорядженні; які 
джерела їх надходження; чи достатньо коштів для виконання поставлених завдань; яка частина фінансових ресурсів має бути перерахована 

в бюджет, позабюджетним фондам, банкам та іншим кредиторам; як буде розподілятися прибуток; як забезпечується реальна 

збалансованість планових витрат і доходів суб’єктів господарювання на принципах самоокупності та самофінансування. Самофінансування 
передбачає покриття витрат на розвиток виробництва за допомогою позитивних фінансових результатів та залучених кредитів, які своєю 

чергою також погашають за рахунок валового прибутку [4]. 

Бюджетне фінансування відбувається на безповоротній основі з ресурсів державного та місцевих бюджетів на підставі принципів 
плановості та цільового характеру використання отриманих коштів. Донорське фінансування реалізується на безоплатній основі 

іноземними державами, урядами, спеціальними міжнародними фондами та організаціями, зазвичай, у вигляді грантів у межах міжнародної 

технічної допомоги. Наприклад, Європейський банк реконструкції та розвитку (ЄБРР) надає гранти для покриття частини витрат у рамках 
проектів розвитку підприємств і програм підтримки малого та середнього бізнесу. 

Ефективна фінансова система сприяє поліпшенню економічних показників за трьома напрямами. Перший полягає в забезпеченні 

довготермінового економічного зростання шляхом стимулювання припливу капітальних вкладень. Другий – у підвищенні якості життя 
населення. Останній – внесок фінансів у стабілізацію економічної діяльності. Він полягає, перш за все, у підвищенні сукупної 

продуктивності факторів виробництва, а не у збільшенні обсягів інвестицій. 

Сучасний розвиток національної економіки на приватно-державних засадах повинен відбуватися за умови поєднання головних 
чинників виробництва та реалізації інтересів бізнесу, держави, населення шляхом еквівалентного розподілу кінцевого продукту. 

Головним завданням системи фінансового забезпечення є фінансування інвестиційних та інноваційних процесів з метою 

формування та реалізації нової моделі економічного зростання. 
Регіональна політика фінансового забезпечення сталого розвитку – це система стратегічних, тактичних заходів та інструментів, за 

допомогою яких органи управління виконують покладені на них функції шляхом мобілізації фінансових ресурсів, їх оптимального 

розподілу та ефективного використання за пріоритетними напрямами [5, с. 12]. 
Програмно-цільовий метод можна порівняти з бізнес-планом, підготовка якого є необхідним кроком для залучення інвестицій. 

Інвестори, перш ніж вкладати кошти, намагаються зрозуміти, на що їх витрачатимуть та якого результату буде досягнуто. Це є характерним 
для бізнесу, проте коли йдеться про державні ресурси, то органи влади поводяться з ними не як з власними та використовують 

неефективно. Від цього страждають, перш за все, громадяни, які одержують неякісні суспільні послуги або не отримують їх узагалі. 

Отже, сьогодні провідна роль у фінансуванні соціальної сфери України належить державним методам. Бюджетний механізм 
фінансового забезпечення соціального сектора не є досконалим, потребує структурних змін бюджетне планування та прогнозування, 

кошторисний порядок фінансування видатків на соціальні заходи та бюджетний контроль. Ключовим аспектом у вирішенні зазначених 

проблем має стати широке впровадження у бюджетну практику програмно-цільового методу. 
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Сучасний розвиток підприємництва в Україні характеризується низькою інноваційною активністю суб’єктів господарювання, що 

в свою чергу не сприяє вирішенню питань технологічного оновлення виробництва, освоєння нових видів продукції, посилення 

конкурентних позицій українських підприємств на зовнішніх ринках. Однією з причин такої ситуації є недостатнє використання 
інструментів державної підтримки підприємництва, і в першу чергу в сфері інноваційної діяльності.  

Як показує аналіз статистичних даних (рис. 1), серед джерел фінансування інноваційної діяльності промислових підприємств 

абсолютно переважають їх власні кошти, питома вага яких в загальному обсязі фінансування становить близько 80%. Значно менше 
використовуються кошти іноземних інвесторів, і державного бюджету. Саме останній показник ще раз підтверджує тезу про незадовільний 

стан справ у сфері державної підтримки інноваційного розвитку економічних суб’єктів. 

                                                 
1
 Виконано в рамках науково-дослідної теми № 0117U003922 «Інноваційні драйвери національної економічної безпеки: структурне моделювання та прогнозування» 
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Низька інноваційна активність багато в чому спричинена відсутністю належного державної підтримки здійснення наукових досліджень і 

розробок. Так за даними Державної служби статистики України 1 серед усіх організацій, що здійснювали наукові дослідження і розробки у 2017 
році, лише 45,8% відносилися до державного сектору економіки. При цьому питома вага загального обсягу витрат у ВВП становила 0,45%, у тому 

числі за рахунок коштів державного бюджету – 0,16%. За даними 2016р., частка обсягу витрат на НДР у ВВП країн ЄС-28 у середньому становила 

2,03%. Більшою за середню частка витрат на дослідження та розробки була у Швеції – 3,25%, Австрії – 3,09%, Німеччині – 2,94%, Данії – 2,87%, 
Фінляндії – 2,75%, Бельгії – 2,49%, Франції – 2,25%; меншою – у Македонії, Латвії,  Румунії, Кіпрі та Мальті (від 0,43% до 0,61%). 
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Рис. 1. Питома вага джерел фінансування інноваційної діяльності  

 

Джерело: складено на основі [1]. 
 

Перевагами державної підтримки суб’єктів господарювання як засобу державного регулювання економіки є можливість 

цілеспрямованого усунення проблем або сприяння діяльності конкретних підприємств, інших господарюючих суб’єктів, що забезпечує 
рівномірність розвитку національної економіки, оздоровлення важливих галузей господарства і, власне, тим самим досягнення позитивного 

ефекту від використання бюджетних ресурсів 2. 

Згідно з Законом України «Про державну допомогу суб’єктам господарювання» від 1.07.2014 р. така допомога може 
реалізовуватися у формах надання субсидій, грантів, дотацій, податкових пільг, списання боргів,  списання штрафних санкцій, компенсація 

збитків суб’єктам господарювання, надання гарантій, кредитів на пільгових умовах, обслуговування кредитів за пільговими тарифами, 

зменшення фінансових зобов’язань суб’єктів господарювання перед фондами загальнообов’язкового державного соціального страхування, 
надання, прямо чи опосередковано, суб’єктам господарювання товарів чи послуг за цінами нижче ринкових або придбання товарів чи 

послуг суб’єктів господарювання за цінами, вище ринкових, продаж державного майна за цінами, нижче ринкових, збільшення державної 

частки в статутному капіталі суб’єктів господарювання або збільшення вартості державної частки на умовах, неприйнятних для приватних 

інвесторів 3. 

Державна допомога суб’єктам господарювання на проведення наукових досліджень, технічний розвиток та інноваційну 

діяльність може надаватися відповідно критеріїв, визначених відповідно постанови КМУ від 7 лютого 2018 р., де визначено норми 

максимального розміру такої допомоги 4. 

Відсутність достовірних статистичних даних, щодо державної підтримки інноваційної діяльності не дозволяють зробити 

об’єктивний висновок про дієвість такої підтримки в галузевому чи регіональному розрізі. Разом з тим, за даними Антимонопольного 

комітету України щодо надання державної допомоги суб’єктам господарювання в Україні за 2017 рік 5, субсидія видається найбільш 

поширеною формою надання державної підтримки, за інформацією центральних органів виконавчої влади, та становить 74% загальної 

суми наданої державної підтримки, з якої майже вся сума надавалась у добувній промисловості. Дотації (13%) надавались на мистецтво, 
спорт, розваги та відпочинок (351,9 млн грн), переробну промисловість (25,8 млн грн), добувну промисловість і розроблення кар’єрів (24,1 

млн грн) та інші сфери (54,2 млн грн). Фіскальні заходи (8 %) є менш представленими. 

Протягом 2017 року, за інформацією, отриманою від місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування, 
дотації, що становлять 36% загальної суми державної підтримки, надавались за такими видами економічної діяльності: мистецтво, спорт, 

розваги та відпочинок (368,5 млн грн), адміністративне та допоміжне обслуговування (314,7 млн грн). Субсидіювання (22 %) та надання 

грантів (10 %) реалізовувалося переважно щодо діяльності у сфері адміністративного та допоміжного обслуговування (субсидії –314,7 млн 

грн; грант – 178,8 млн грн) 5. 

Таким чином, можна зробити висновок, що процедура державної підтримки інноваційної діяльності в Україні знаходиться в 

стадії становлення і потребує подальшого нормативного та методичного вдосконалення. 
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Державна допомога малому і середньому бізнесу є важливою і нерідко життєво необхідною умовою існування бізнесу. Про це 
свідчить і досвід державної підтримки малого і середнього бізнесу у світі. За визначенням Європейської мережі фінансування (European 
funding network) термін «державна допомога» відноситься до форми допомоги за рахунок державних фінансованих ресурсів, які 
використовуються для підтримки організацій чи підприємств. 

При цьому слід зауважити, що за своєю природою надання державної допомоги є економічним втручанням, в процесі якого 
державні ресурси використовуються для підтримки окремих суб’єктів господарювання. Слабо контрольована державна допомога може 
мати руйнівні наслідки для підприємств та цілих галузей.  

Виходячи із цілей надання державної допомоги, її поділяють на горизонтальну та галузеву. Горизонтальна допомога, як правило, 
спрямована на розвиток регіонів, малого і середнього підприємництва та є досить доступною для суб’єктів господарювання в усіх або ж в 
багатьох галузях економіки. Галузева державна допомога спрямовується у галузі, де існують певні структурні проблеми. Досить часто для 
підтримки таких галузей, в тому числі і країни ЄС, застосовують пряму державну допомогу, тобто допомогу, яку надають безпосередньо 
органи влади, органи місцевого самоврядування чи юридичні особи, що діють від їх імені. 

Так, одним з пріоритетних напрямів господарської діяльності, до якого останнім часом як в Україні так і в усьому світі прикута 
значна увага є розвиток соціального підприємництва. При цьому слід зазначити, що соціальне підприємство має бути рентабельним та 
конкурентоспроможним. Однак це не означає, що соціальне підприємство може працювати на ринку в рівних умовах з комерційними 
підприємствами. Саме тому соціальні підприємства намагаються залучати різні фінансові джерела інвестування коштів з метою створення 
суспільно необхідних благ. 

Слід зауважити, що соціальне підприємництво визначається як діяльність комерційних підприємств, які мають на меті вирішення 
соціальних проблем. Отже, беззаперечним є той факт, що однією з основних ознак як  підприємництва, так і соціального підприємництва, 
зокрема, є цільове спрямування на одержання прибутку і діяльність, яку провадять такі підприємства є економічною. 

І хоча доволі часто такі підприємства отримують незначні прибутки (або ж не отримують їх взагалі), термін «соціальне» сам по 
собі не є достатнім, аби уникнути того, щоб така діяльність вважалась «економічною діяльністю». Не потрібно отримувати реальний 
прибуток для того, щоб діяльність вважалася економічною. Якщо соціальні підприємства пропонують товари або послуги на ринку, то це 
слід кваліфікувати як економічну діяльність, тож і до соціальних підприємств можуть застосовуватися правила державної допомоги. 

Питання надання державної допомоги в законодавстві ЄС сформульовано в Договорі про Заснування Європейського 
Співтовариства [2]. 

Державна допомога може набувати різних форм підтримки (гранти, повне чи часткове звільнення від оподаткування), а також 
може надаватися у формі позик, гарантій, інвестицій тощо.  

Особливою популярністю серед соціальних підприємств користуються послуги фондів з підтримки діяльності соціальних 
підприємств та такі їх фінансові інструменти, які забезпечують мікрофінансування, але можуть включати також і персональні позики. 
Прикладом діяльності таких фондів у світі є Європейський Соціальний Фонд (European Social Fund – далі ESF). Фонд активно підтримує 
створення соціальних підприємств, оскільки саме вони є джерелом робочих місць для груп людей, яким важко отримати роботу з різних 
причин. Кожен рік ESF допомагає мільйонам європейців покращувати їх життя, надаючи можливості для здобуття нових навичок  і 
знаходячи кращі робочі місця [3]. 

При цьому, необхідно враховувати, що фінансування, навіть яке надається фондами, може визнаватися державною допомогою. 
Наприклад, у випадку отримання соціальним підприємством будь-якої допомоги, зокрема у вигляді кредитних коштів на більш вигідних 
умовах, що, відповідно, може призвести до отримання певної переваги над конкурентами і в результаті призводить до порушення або 
загрози викривлення конкуренції. 

Часто фінансування ESF спрямоване для вирішення проблем окремих громадян, тобто не для їх економічної діяльності. Це 
стосується, наприклад, студентів, які потребують отримання кредиту для проведення досліджень, або, в більшості випадків, людей, які 
перебувають у скрутному становищі, що знаходяться під загрозою соціального виключення, або соціально виключені. 

Такі фінансові інструменти, як правило, застосовуються виключно з метою підтримки кінцевих одержувачів з високою 
соціальною вразливістю і можуть бути використані для фінансування низки заходів, пов'язаних із створенням робочих місць, соціальною 
інтеграцією, освітою та соціальним підприємництвом. Ресурси фонду фактично можуть бути надані фізичним особам і соціальним 
підприємствам, які намагаються вирішити питання  зайнятості соціально незахищених верств населення, підтримки соціальної інтеграції, а 
також інвестування в освіту, навички та навчання протягом життя. В даному випадку правила державної допомоги не поширюються на 
допомогу, надану особам, які не займаються економічною діяльністю.  

Таким чином, на фінансову підтримку державних і неприбуткових організацій, таких як добровільні, благодійні та культурні 
організації, не розповсюджуються правила державної допомоги, якщо вони не зайняті економічною діяльністю. 

Так само це стосується і випадків, коли державні органи можуть довіряти соціальним підприємствам здійснювати певні соціальні 
послуги, так званого загального економічного інтересу, тобто шляхом укладання угоди з органами влади забезпечуючи вирішення 
існуючих соціальних проблем (охорона здоров'я, харчування та житло, соціальне житло, працевлаштування інвалідів та соціально 
виключені або ризику виключення тощо).  

За умов інтеграції України до Європейського Союзу та за участі Проекту ЄС «Гармонізація системи державних закупівель в 
Україні зі стандартами ЄС» був розроблений і 1 липня 2014 року Верховною Радою України ухвалений Закон «Про державну допомогу 
суб’єктам господарювання» [1], який встановлює правові засади проведення моніторингу державної допомоги суб’єктам господарювання, 
здійснення контролю за допустимістю такої допомоги для конкуренції, спрямовані на забезпечення захисту та розвитку конкуренції, 
підвищення прозорості функціонування системи державної допомоги та дотримання міжнародних зобов’язань України у сфері державної 
допомоги.  

З 2017 року цей Закон набрав чинності, а тому всі зазначені особливості надання допомоги суб’єктам господарювання мають 
враховуватися під час використання державної допомоги для розвитку соціального підприємництва. 
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Одним з найактуальніших та найважливіших чинників забезпечення економічного зростання, є цифрова економіка. Цифровізація 
економіки виступає першочерговим напрямом інноваційного розвитку економічних систем та інструментом створення довгострокових 

конкурентних переваг. Проте процеси цифровізації здебільшого оминають економіку Україну, що, відповідно, призводить до скорочення 

виробництва та експорту високотехнологічних товарів, гальмування процесів digital-трансформації вітчизняних підприємств. Відтак 
вивчення міжнародного досвіду процесів становлення та розвитку цифрової економіки, а відповідно й напрямів цифрової трансформації 

діяльності підприємств стає все більш актуальним. 

Аналіз міжнародного досвіду процесів становлення та розвитку цифрової економіки потребує визначення переліку країн, досвід 
яких є взірцевим та може бути використаний Україною. Так, за даними дослідження Digital Evolution Index 2017, проведеним Школою 

Fletcher в Університеті Тафтса та Mastercard, країнами з високим рівнем розвитку цифрових технологій визнано Сінгапур, 

Великобританію, Нову Зеландію, Об’єднані Арабські Емірати, Естонію, Гонконг, Японію та Ізраїль. Дослідивши конкурентоспроможність 
та ринковий потенціал, необхідний для подальшого цифрового економічного зростання 60 країн світу, в процесі оцінки був застосований 

індекс, який враховує такі ключові чинники, як: доступ до інтернет та інфраструктури; споживчий попит на цифрові технології; 

інституційне середовище (державна політика / закони і ресурси); інновації (інвестиції в НДДКР, цифрові стартапи тощо). Зазначений індекс 
вимірює чотири ключових фактори та 170 унікальних індикаторів. 

Згідно з думкою дослідників, конкурентоздатність цифрової країни визначають сукупність цифрової інфраструктури та її  

інститутів, а також інновації. Також ключову роль відіграє ефективне державне управління. У звіті також було відзначено, що довіра 
споживачів до цифрових технологій корелює з конкурентоспроможністю цифрових технологій [1].  

Варто відзначити, що роль діджиталізації на сьогоднішній день має настільки велике значення для розвитку країн та їхнього 

бюджету, що в багатьох країнах світу створюють спеціальні групи, відділи, або навіть відповідні державні органи, наприклад, міністерства 
цифровізації. Для прикладу, у Данії існує агентство по цифровізації, підпорядковане міністерству науки, технологій та інновацій (раніше 

підпорядковувалось міністерству фінансів). З державного бюджету у 2019 році в Данії виділено 1,394 млрд. датських крон на дослідження і 

розробки, що відповідно буде стимулювати розвиток процесів діджиталізації [2].  
Досить показовим є досвід Вірменії. З 2000 року уряд Вірменії проголосив IT сектор пріоритетною галуззю економіки, 

стимулюючи залучення іноземних інвестицій і встановлюючи податкові привілеї. Зовсім нещодавно прем’єр-міністр Нікол Пашинян 

повідомив про плани створити міністерство високих технологій [4].  
У Польщі у грудні 2015 року було створено Міністерство адміністрації та впровадження цифрових технологій. Місією 

міністерства є створення цифрового імпульсу для розвитку Польщі. На думку міністерства, цифровізація дає можливість взаємодії між 

різними галузями – доступом до Інтернету та цифрової економіки. У 2007 році в Австралії був створений Департамент комунікацій і 
цифрової економіки, який виконує наступні завдання: створення національної широкосмугової мережі; формування поштової та 

телекомунікаційної політики і програми; управління використанням спектра частот; формування політики мовлення; розвиток цифрової 

економіки; здійснення регіональних комунікацій; кібербезпека і електронна безпека; регуляторна реформа і злиття; цифрове телебачення. 
У Тайланді, digital-трансформація суспільства знайшла своє відображення у зміні назви державних органів, що відповідають за 

процеси цифровізації. Існуюче Міністерство інформаційних і комунікаційних технологій отримало назву Міністерства цифрової економіки 

і суспільства, виконуючи завдання, наведені в Табл. 1. 
Таблиця 1. 

Основні завдання, що виконує Міністерства цифрової економіки і суспільства Тайланду 

№ завдання міністерства 

1 формування національної політики та плану цифрового розвитку економіки і суспільства; політики і плану в галузі 

статистики, метеорології, включаючи заходи, закони і нормативні положення в галузі цифрових технологій для економіки і 

суспільства;  моніторинг, регулювання та оцінка здійснення на основі розробленої національної політики і плану 

2 розвиток та управління телекомунікаційною мережею країни; регулювання інфраструктури та інновацій для економіко-
соціального розвитку країни 

3 сприяння та підтримання бізнес-сектору у використанні цифрових технологій і інновацій, в тому числі підтримувати розвиток 

галузі цифрових технологій, а також підвищувати цінність індустрії цифрових технологій в країні 

4 сприяти та підтримувати розвиток цифрового суспільства, щоб підвищити створення доданої вартості за допомогою цифрових 
технологій 

5 оснастити персонал по цифровій інформації професійними стандартами і розвинути у суспільства знання про використання 

цифрової творчості для підвищення потенціалу і можливостей конкурентоспроможності країни 

6 просувати і підтримувати використання цифрових технологій для підвищення ефективності державного сектора з метою 
формування цифрового уряду 

7 сприяти та підтримувати дослідження і розробку цифрових інновацій для підвищення потенціалу соціально-економічного 

розвитку 

8 регулювати цифрове поле, інформаційні та комунікаційні технології, в тому числі підтримувати і координувати питання 
кібербезпеки 

 

Джерело: узагальнено за [3]. 
 

Безперечно інноваційні розробки мають величезний позитивний вплив на розвиток країн та їх прибуток, проте існують і певні 

недоліки. Наприклад, розвиток штучного інтелекту має як свої переваги, так і свої недоліки, зокрема, однією з найпоширеніших дискусій є 
втрата робочих місць. В Японії створений готель, в якому всі працівники є роботами, та запрацювали (в тестовому режимі) супермаркети 

без касирів та консультантів. У Франції розробляється робот, який зможе замінити професіоналів з дуже важкою спеціальною вищою 

освітою – парфюмерів. Проте, є і позитивні приклади. Наприклад, в Китаї, де рак легенів є основною причиною смертності серед населення, 
а кваліфікованих спеціалістів серед радіологів не вистачає, компанією Іnfervision за допомогою штучного інтелекту розроблено  

устаткування, яке допомагає кардіологам перевіряти знімки комп’ютерної томографії [5]. 
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Україна, усвідомлюючи, що цифрові технології відкривають унікальні можливості для розвитку економіки та підвищення якості 

життя громадян, також вживає певних посильних кроків щодо державної підтримки процесів цифровізації економіки. Так, у 2016 році 
світові лідери «цифрового» ринку – Cisco, IBM, Intel, Oracle, Deloitte, SAP, Ericsson, MasterCard, Vodafone, Kyivstar, Lifecell, International 

Data Corporation, вітчизняні консультанти та експерти, підтримані Міністерством економічного розвитку та торгівлі та ГО «ХайТек Офіс», 

розробили «Цифровий порядок денний України 2020», – документ, який визначає ключові політики, першочергові сфери, ініціативи та 
проекти «цифровізації» України. Відповідно до цього, Уряд схвалив Концепцію розвитку цифрової економіки та суспільства України на 

2018-2020 роки та затвердив план заходів щодо її реалізації. Основною метою документа є реалізація ініціатив “Цифрового порядку 

денного України 2020” (цифрова стратегія) для усунення бар’єрів на шляху цифрової трансформації України у найбільш перспективних 
сферах. Ведеться мова про створення відповідного державного органу. Ще у квітні 2018 року, на засіданні Комітету Верховної Ради з 

питань інформатизації та зв’язку, його голова Олександр Данченко анонсував створення Міністерства цифровізації, інновацій та 

майбутнього України. Проте поки такі наміри не реалізувались. 
Отже, зважаючи на постійне зростання фінансування країнами світу цифрового сектору економіки, країни які не ставлять для 

себе на головні місця розвиток цифрових процесів економіки, ризикують втратити прибуток та інвестиції для своїх країн. На нашу думку 

кожна країна має не тільки активно розвивати цифрові програми у всіх напрямках державних інститутів, а й фінансувати освіту діджитал 
спеціалістів, роблячи її для усіх верств населення доступною. 
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Стати підприємцем - означає змінити своє мислення. 

Робота підприємця – це створення цінності там,  
де попередньо її не було. 

(Том Еренфельд) 

 
Більшість компаній розвиваються завдяки особистим характеристикам їх власників. Тому слід уміти розібратися у своїх 

позитивних і негативних рисах характеру й знати, як їх краще використовувати. На думку Чарльза С. Джейкобса, «наші емоції ведуть до 

більш вдалих рішень, ніж логіка» [1, с. 28]. Емоційний інтелект дає поштовх для першопрохідців у підприємництві зрозуміти й виявити свої 
перешкоди, бо вони можуть стати не кінцем, а навпаки - двигуном для розвитку власної справи. Часто підприємець виходить з власних 

бажань і можливостей, чого в сучасних умовах замало. З точки зору економічної психології (Ложкін Г.В.) на шляху підприємництва 

існують певні психологічні бар’єри, які поділяються на загальні та специфічні. До загальних відносять – опір (зовнішній – прим. авторів) 
заняттю підприємництвом, а до специфічних – ті, що властиві ставленню людей саме до підприємництва, як до особливого роду занять [2, 

с. 386]. 

Вперше поняття «емоційний інтелект» було використано у 1990 р. психологом Джоном Майєром і Президентом Єльського 
університету, професором Пітером Саловеєм, поширення набуло у 1995 р. після виходу книги американського психолога Деніела Гоулмана 

«Емоційний інтелект». Головною особливістю при дослідженні емоційного інтелекту було те, що акцент робився на науковому підході 

щодо емоцій як джерела інформації, адже саме вони допомагають нам думати [3, с. 11]. Усі автори виходили з того, що на відміну від 
традиційного підходу: «емоційно – отже нераціонально», емоції є вкрай важливими для прийняття виваженого (правильного) рішення з 

метою досягти успіху в підприємництві. Емоційний інтелект є одним з типів інтелекту. На відміну від IQ, який на думку вчених, протягом 

усього життя майже не змінний, EQ (емоційний інтелект) може змінюватися, тому що це набуття навичок і знань. 
Слід вивчати свій емоційний інтелект, щоб ефективно його використовувати для виявлення такого роду власних бар’єрів як 

невміння -комунікувати з людьми, бути професійним менеджером; небажання (невміння) займатися калькуляцією власної продукції 

(послуг) тощо. Рішенням може стати навчання протягом усього життя, щоб набути знань, умінь і компетентностей, щоб займатися 
підприємництвом систематично і професійно. Перш за все, це дасть можливість підприємцеві вивчити не лише попит на вже існуючому 

ринку, але й потреби тих споживачів, про які вони й самі ще не знають. Іншими словами, слід навчитись використовувати 

(комерціалізувати) підприємницькі ідеї, внутрішні і зовнішні ресурси, щоб створювати додану цінність. 
Підприємницькі ідеї можуть змінювати буденність, тому використовуючи емоційний інтелект, можна змінювати і якісно 

удосконалювати думки й дії людей. Для цього потрібен відповідальний лідер, який найкращим чином зможе втілювати креативні 
підприємницькі ідеї разом із колективом, використовуючи професійні навички управління емоційним інтелектом. Існує багато стилів 

лідерства, ми зупинимося на двох: трансакційному і трансформаційному. Ці терміни були запропоновані політологом Джеймсом 

МакГрегором Бернсом у праці «Лідерство» (1978 р.) [4]. На думку Бернса трансакційне лідерство – це рівнозначний обмін (праця 

https://newsroom.mastercard.com/press-releases/singapore-uk-new-zealand-and-uae-among-worlds-stand-out-digital-economies/
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https://www.ritmeurasia.org/news--2019-02-12--v-armenii-budet-sozdano-ministerstvo-vysokih-tehnologij-41039
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найманого робітника обмінюється на гроші від роботодавця), а трансформаційне (харизматичне) лідерство – можливість йти за лідером, 

тобто емоційне сприйняття лідера й звідси ентузіазм у якісному виконанні роботи як спільної справи [5, с. 171]. Для трансформаційного 
лідерства характерним є якісно змінюватися і змінювати мислення. На нашу думку, в Україні переважає трансакційне лідерство, або 

іншими словами, управління за допомогою «кнута і пряника». Хоча в деяких компаніях уже існують і комбіновані стилі лідерства 

(трансакційне і трансформаційне), в яких перевагу надають усе ж «прянику» у вигляді підвищення оплати праці без належного зростання 
продуктивності праці. 

Сучасна революція в дослідженнях нейробіології повністю перекреслює лінійну залежність між винагородою та 

результативністю праці. Теорія когнітивного дисонансу пояснює причину відсутності прямої залежності між винагородою та 
результативністю праці суперечністю між зовнішньою (винагорода) і внутрішньою мотивацією людини. До внутрішньої мотивації 

відноситься потреба в досягненні людиною успіху, яка йде з її внутрішнього стану й «підживлюється нейромедіатором – дофаміном …- 

зоною мозку, яка є головною частиною центру задоволення» [5, с. 99-101]. Виходить, що винагорода у середньо- і довготривалому періоді 
може бути навіть демотиватором для найманого працюючого, якщо він внутрішньо (емоційно) не готовий до певного роду діяльності. Крім 

того, й покарання не має прямої залежності до виконання робіт (послуг) найнятим працюючим. Покарання може викликати почуття злості у 

робітника на керівника, а тому внутрішнім мотиватором стає задоволення від гніву на керівника, а не страх покарання за невиконану (не 
якісну) роботу, що веде до неефективної діяльності. 

Отже, в наведених ситуаціях емоції людини мають тенденцію до нераціональної поведінки, а саме - до не очікуваних результатів. 

Для глибшого розуміння емоційного інтелекту та його важливості для розвитку підприємництва зазначимо чотири основні 
навики, які ділять на дві групи автори книги «Емоційний інтелект 2.0» Тревіс Бредбері та Жан Грейвс [6]. 

Перша група – це персональні компетенції, до яких входять самопізнання та особистий менеджмент. Друга – соціальні 

компетенції, які складаються з соціального усвідомлення та менеджменту стосунків. 
Самопізнання. Коли особистість досягає майстерності в самопізнанні, то вона здатна слідкувати за своїми емоціями, а не просто 

реагувати на когось чи щось. 

Особистий менеджмент відноситься до здатності діяти чи, навпаки, нічого не робити залежно від ситуації, що склалася, 
оцінюючи власні емоції на предмет здійснення правильного вибору. Коли індивідуум володіє особистим менеджментом, то він чи вона 

може швидко реагувати та знає, що сказати і як діяти в певних обставинах. 

Соціальне усвідомлення як компонента соціальної компетенції включає здатність активно слухати, тобто чути співрозмовника та 
бачити, що він чи вона відчуває. Соціальне усвідомлення – це пошук нових знань, тобто дивитися на проблему набагато глибше та 

одночасно намагатися зрозуміти усіх учасників процесу, їхні мотиви та наміри. 
Менеджмент стосунків – це здатність використовувати пізнання власних емоцій та пізнання почуттів інших людей для 

забезпечення чіткої комунікації, заохочувати до спільного розуміння та кращого вирішення конфлікту при його виникненні. 

Якщо розвинути в собі ці чотири навики, то як підприємці, так і наймані працівники зможуть досягти більшої ефективності, 
результативності, а головне – креативності. 

Підтвердженням цієї думки є дослідження природи знання і розвитку креативності у працівників розумової праці 

американськими вченими Девідом Хенардом і Енн Мак-Федьєн. Науковці розподілили знання на категорії відповідно до джерела їх появи 
та описали, як вони допомагають у роботі (в нашому випадку — у підприємництві). Усі знання поділяються на отримані (які було одержано 

від іншого носія), унікальні (поєднують відомості з різних галузей і набуті окремим індивідуумом унаслідок його діяльності) та креатині 

(створені людиною у процесі творчого переосмислення різних чинників, об’єднання даних, отриманих з різних джерел) [7]. 
Креативність допомагає у підприємництві не тільки створювати інновації в існуючих галузях, а й відкриває нові галузі й сектори 

ринку. За допомогою творчого підходу, застосування відомих методів у різних сферах діяльності, на перетині різних дисциплін, об’єднання 

різноманітних підходів, створюються інноваційні продукти та сервіси, тобто нові цінності. За останні десятиліття створено абсолютно нові 
сфери: електронна комерція, соціальні мережі, мережева економіка, штучний інтелект, IT, нейромаркетинг, економічна психологія, 

стратегія блакитного океану, дослідження космосу тощо. 

Деніел Гоулмен, американський письменник, психолог, науковий журналіст, який досліджував тему креативності та 
інноваційності підприємництва, свого часу висловився так: «Зв’язок між творчістю і комерційним успіхом дуже важливий, проте його 

часто не беруть до уваги. Підприємці воліють думати про свою справу як про щось дуже організоване і стратегічне. Звісно, так і має бути, 

але бізнес не може досягти успіху, особливо в сучасних конкурентних умовах, без інновацій. А інновації залежать від творчості. 

Креативність — це вхід у процес, який в ідеалі призведе до інновацій» [8]. 

В Україні зростає розуміння, що креативність стає прагматичним підходом підприємця до результативності, до створення нової 

цінності, формування добробуту і нових робочих місць в кризовій економіці. «У 2015 р. Україна ввійшла до Топ-3 експортерів креативу 
серед країн з перехідною економікою. За даними ООН, на креативну економіку припадає 3,4% світового ВВП, а частка зайнятих у ній 

людей досягла 25% населення світу. Темпи зростання креативної економіки вдвічі перевищують темпи зростання сфери послуг і вчетверо 

— сфери промислового виробництва» [9]. 
У період технологічної революції 4.0, капіталізму 2.0 та освіти 2.0, коли динамічно розвиваються різноманітні технології, 

з’являються все нові та нові способи передачі інформації, методи та інструменти прийняття рішень, отримання навичок і знань тощо, 

потрібно навчитися управляти власним емоційним інтелектом. Це, дійсно, вимога часу, яка впливає як на особисту результативність і 
ефективність, так і на кінцевий результат у підприємництві. 

Досліджуючи емоційний інтелект, перш за все, варто зосередитися на змінах у підходах до вивчення підприємницької діяльності 

з точки зору розкриття характеристики людини (підприємця) не лише як раціонального суб’єкта ринку, метою якого є отримання прибутку, 
а як людини, якій притаманні емоції, що використовуються при прийнятті рішень. 

Це говорить не лише про те, що біхевіористська економіка, теорія раціональних очікувань і т. ін. має свої недоліки, а й про 

необхідність мультидисциплінарного підходу в дослідженнях сучасних трендів розвитку підприємництва. 
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Важливим посередником між компанією та інвестором залишаються фондові біржі, що зосереджують та поєднують попит і 

пропозицію цінних паперів, емітованих компаніями. З огляду на нерозвиненість вітчизняного фондового ринку, ефективним, але все ще не 

поширеним серед українських компаній методом залучення інвестицій, є розміщення цінних паперів на міжнародних фондових біржах – 
міжнародний лістинг акцій [1].  

Міжнародний лістинг акцій українських підприємств являє собою публічну пропозицію акцій приватного підприємства-емітента 

широкому колу інвесторів на міжнародній фондовій біржі. Така пропозиція підтверджує, що емітент досяг високого рівня корпоративного 
управління, інформаційної прозорості та стійкого фінансового зростання. Більш конкретно він є складним процесом залучення 

підприємством-емітентом за допомогою комплексу формальних процедур довгострокових інвестицій, шляхом первинного або вторинного 
публічного розміщення акцій на міжнародних біржах [1; 2]. Окреслений процес потребує виходу вітчизняних підприємств-емітентів акцій на 

міжнародний фондовий ринок та може реалізуватися виключно економічними суб’єктами з високим рівнем капіталізації та доброю 

репутацією. 
Незважаючи на наявність значного числа потенційних емітентів в Україні, які бажають здійснити процедуру міжнародного 

лістингу акцій, існують певні обмеження стосовно використання цього джерела фінансування, зокрема, обумовлених недоліками та 

прогалинами вітчизняного законодавства [3], що з одного боку передбачає складний порядок отримання дозволу на обіг цінних паперів 
вітчизняних емітентів за кордоном, а з іншого – не містять дієвих механізмів стимулювання залучення інвестицій в економіку країни через 

такий ефективний канал, як розміщення цінних паперів на світових фондових біржах [4]. 

Причинами даного стану з законодавчою базою розвитку процесів міжнародного лістингу акцій полягають передусім, у: 
– обмеженості досвіду в Україні ефективного нормотворення у даній сфері; 

– суттєвому поширенні пострадянської практики орієнтації на ресурсні можливості державної підтримки підприємств 

(субсидії, пільги, пряме фінансування тощо), що все ще потребує реформування не лише з точки зору нормотворення, але й стосовно зміни 
світогляду та методів управління керівників компаній і чиновників;  

– свідомій незацікавленості певних чиновників та керівників, пов’язаних з ними структур у системному вирішенні 

проблем фондового ринку, що передбачає «ручне» управління у галузі, за умови збереження якого чиновники отримують особисті вигоди. 
Наслідком недосконалості нормативної бази міжнародного лістингу акцій зокрема, та фондового ринку в цілому, є поширення у 

вітчизняній практиці таких негативних явищ, як рейдерство, корупція. Невмотивованість фахівців до діяльності в умовах нерозвинутих 

інституцій фондового ринку формує тенденцію відтоку професійних кадрів за кордон.  

Відсутність інструментів стимулювання діяльності на фондовому ринку представників середнього бізнесу та фондів, які вони 

формують і концентрують капітал для фінансування проектів розвитку, обумовлює високий поріг входу в бізнес в деяких галузях.  

Відсутність чіткої та зрозумілої нормативної бази та відповідальності за недотримання законодавства веде до створення ситуації 
правової незахищеності бізнесу, що є однією з найбільш важливих причин обрання власниками капіталу неукраїнської юрисдикції при 

веденні бізнесу, особливо – масштабного, з залученням іноземних партнерів та з виходом на іноземні ринки капіталу та товарів [5]. 

Зважаючи на існування зазначених проблем, вітчизняний бізнес адаптується до діяльності в умовах інституційно-правової 
недосконалості фондового ринку України. Так, українськими компаніями широко використовуються обхідні схеми лістингу акцій та 

залучення капіталу через іноземні фондові біржі. Найпопулярніші з них – пропозиція до продажу на фондових біржах світу акцій іноземної 

компанії, яка виступає материнською компанією відносно українського підприємства; створення за кордоном компанії, яка виступає 
дочірнім підприємством по відношенню до українських акціонерних товариств, яка розміщує на міжнародних біржах свої цінні папери; 

використання механізму депозитарних розписок тощо. 

Варіантами фінансування розвитку вітчизняного підприємства за сучасних умов залишаються наступні: 
– «виживання» в умовах недосконалого українського законодавства, отримання мінімальних доходів за умови 

повноцінної сплати податків та законного існування 

– переведення бізнесу в «тінь», задіяння ефективних та відносно законних способів мінімізації податкового 
навантаження, що є в Україні поширеним явищем; 

– переведення бізнесу під юрисдикцію країн з розвиненою й ефективною правовою системою та умовами для розвитку, 

ніж в Україні; 
– використання ефективних правових систем інших країн та міжнародних стандартів діяльності фондових ринків не 

виводячи бізнес з України через інструментарій міжнародного лістингу акцій. 

Отже, українські компанії навіть в умовах існуючих проблем можуть використовувати можливості міжнародного лістингу, 
водночас, використовуючи всі доступні засоби для лобіювання процесу реформування та адаптації до внутрішнього середовища 

законодавства і створення ефективного фондового ринку в Україні та умов для залучення ресурсів вітчизняними компаніями на 

закордонних ринках.  
Таким чином, саме міжнародний лістинг акцій створює можливості для відходу від моделі «виживання» вітчизняної компанії та 

розвиватись в умовах недосконалого українського законодавства. Даний механізм міжнародного лістингу акцій передбачає діяльність 

акціонерних підприємств у розвиненому правовому полі, що забезпечує реальний захист прав акціонерів відповідно до чинного 
законодавства країни, де відбувся лістинг акцій. Водночас, у розпорядженні компанії, що розміщує акції на міжнародних біржах 

залишаються можливості захисту власних інтересів через міжнародні інституції (суди, посольства, палати, організації), що здатне 

мінімізувати потенціал реалізації таких негативних явищ. як рейдерство, судовий нігілізм, корпоративні конфлікти, крадіжка активів тощо 
[1]. 

Зважаючи на дуже слабкий внутрішній фондовий ринок, міжнародний лістинг акцій на сьогодні є ледве не єдиним доступним 
шляхом отримання значних закордонних інвестицій для розвитку українських компаній, що в свою чергу матиме й зворотній ефект – 

підвищення ліквідності, збільшення обсягів торгів та ефективності вітчизняного фондового ринку.  
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Проте, виходу на інші міжнародні фондові ринки передує певна робота. Компанія-емітент повинна бути відкритою та публічною, 

її система фінансового обліку має відповідати вимогам міжнародних інвесторів. Компанія-емітент повинна мати позитивний діловий і 
соціальний імідж, налагодити ефективну систему комунікації з інвесторами.  

Важливим чинником успішного розміщення акцій на міжнародних біржах для вітчизняних підприємств є рентабельність 

компанії на рівні вище за середній по галузі. Запропоновані заходи дозволять підвищити інвестиційну привабливість української компанії, 
що планує міжнародний лістинг власних акцій, зацікавити потенційних інвесторів їхньою стабільною прибутковістю, обґрунтованими 

інвестиційними планами розвитку у перспективному ринковому сегменті. 
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Трансформаційні процеси, пов'язані з європейською інтеграцією, позитивні результати реформ, підвищення 
конкурентоспроможності економіки передбачають створення відповідної національної системи освіти і підготовки кадрів. Важливим є 

створення умов для поєднання роботи з навчанням як у форматі здобуття освіти за заочною формою навчання, так і у форматі практичної 

підготовки здобувачів вищої освіти денної форми навчання (далі добувачі освіти) на робочих місцях. У Законі України «Про освіту» 
передбачено, що особа має право отримати освіту в різних формах або поєднуючи їх, і визначені такі основні форми здобуття освіти: 

інституційна (очна, денна та вечірня), заочна, дистанційна, мережева); індивідуальна (екстернатна, сімейна або домашня, педагогічний 

патронаж, на робочому місці (на виробництві); дуальна. Дуальна форма здобуття освіти – це спосіб здобуття освіти, яка передбачає 
поєднання навчання осіб в установах освіти з навчанням на робочих місцях на підприємствах, в установах і організаціях для придбання 

певної кваліфікації, як правило, на основі договору про здійснення навчання за дуальної формі отримання освіти. У Концепції дуальної 

освіти термін «фахівець» означає здобувача професійної і вищої освіти. 
У період ринкової трансформації економіки і збільшення попиту на послуги з здобуття освіти відбулося знецінення традицій 

практичної підготовки здобувачів освіти. Чимало організацій відмовилися працювати зі студентами, посилаючись на збереження 

комерційної таємниці або складні конкурентні обставини. Пропонуємо нові підходи до організації роботи ЗВО, що базуються на принципах 
викладених в Концепції про дуальну освіту, запропонованої Міністерством освіти і науки України, а саме створення товариств з 

обмеженою відповідальністю, а також підготовка обласної Програми закріплення молоді на сільських територіях шляхом підготовки, 

організації і започаткування роботи підприємницьких структур зі складу студентської молоді. Вказані дії позитивно відобразяться на: 
відродженні і розвитку сільських територій; закріплені молодих, кваліфікованих кадрів на селі; покращенні демографічної ситуації на 

сільських територіях і області в цілому; підвищенні показників зайнятості і самозайнятості.  

В Житомирській області розпочато роботу з включення професорсько-викладацького складу Житомирського національного 
агроекологічного університету (ЖНАЕУ) в конкретні проекти організації малих та середніх підприємств (МСП). Підготовка фахівців 

передбачає супровід професорсько-викладацьким складом ЖНАЕУ бізнес-проектів студентських підприємницьких структур, зокрема 

виробничих кооперативів, сприяння оформленню відповідної документації щодо створення та започаткування роботи МСП, а також 
реалізації їх діяльності на практиці.  

Такий підхід значно розширює розуміння і використання поняття дуальної освіти, враховуючи той факт, що студенти проходять 

всі етапи розробки бізнес-планів, їх прив’язки до конкретних умов сільської території і реальної реєстрації конкретного кооперативу з 
подальшою роботою в ньому. Студентські кооперативи – один з напрямів закріплення молодих спеціалістів на сільських територіях. 

Запропоновані Житомирській обласній державній адміністрації (ЖОДА) і обласній раді програма закріплення молоді на селі через 
формування і створення студентських кооперативів передбачає формалізацію питань розвитку МСП на сільських територіях та 

забезпечення нормативно-правового, організаційного й фінансового сприяння їх діяльності.  

http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=663
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Відпрацювання системи працевлаштування студентів після закінчення аграрних ЗВО передбачає такі етапи, а саме: 1) 

добровільне формування з числа студентів 2-го курсу освітнього ступеня «бакалавр» різних факультетів віртуальних сільськогосподарських 
кооперативів та підготовка членами таких кооперативів бізнес-планів їх діяльності разом з професорсько-викладацьким складом 

університету; 2) на 3-му курсі члени таких кооперативів відповідно до обласної програми розвитку сільських територій, здійснюють пошук 

і визначаються з конкретним місцем його майбутнього розташування (територіальна громада, сільська рада, населений пункт), де вони 
хотіли б організувати свій кооператив (вказані дії проводяться за погодженням з місцевими органами влади від імені університету й 

передбачають відповідне попереднє узгодження організаційних питань – члени майбутнього кооперативу в установленому порядку 

звертаються до місцевих органів влади щодо виділення земельних ділянок для облаштування родових садиб і відповідно родового 
поселення); 3) на 4-му курсі члени майбутнього кооперативу разом з професорсько-викладацьким складом університету здійснюють 

реєстрацію та організацію роботи кооперативу, а також оформлення земельних ділянок під родові садиби відповідно до чинного 

законодавства. В населеному пункті, де будуть виділені земельні ділянки для студентського кооперативу, його учасникам пропонується 
започаткувати родові садиби, відроджуючи і розвиваючи даний населений пункт (село).  

Таким чином, студенти пройдуть всі процеси організації сільськогосподарських підприємств на сільських територіях і матимуть 

практику організації їх діяльності, відпрацювавши мінімум 5 років. Після отримання диплому і забезпечення діяльності кооперативу 
університет не втрачає контакт зі своїми випускниками, переводить відносини в площину практичних ділових взаємовигідних інтересів: 

інженер – з кафедрою механізації, агроном – з кафедрою рослинництва тощо. 

Протягом здобуття освітнього ступеня «бакалавр» кожен з учасників таких кооперативів зможе писати курсові і дипломну 
роботу за своїм конкретним прикладом і напрямком, який він обрав. Професорсько-викладацький склад університету матиме можливість 

реалізувати теоретичні напрацювання на конкретних прикладах таких кооперативів і в процесі реалізації такої системи працевлаштування 

студентів співпрацювати з різними рівнями влади, що позитивно позначиться на авторитеті університету на території області. На 1–2 курсі 
магістратури студенти проводять пошуково-дослідницькі роботи, які у подальшому можуть бути базою наукових досліджень для здобуття 

наукового ступеня доктора філософії з відповідної спеціальності.  

Науковці університету (конкретні фізичні особи або кафедри в цілому) відслідковують новини, які можуть бути корисними для 
кооперативу і не тільки пропонують їх до використання, а й розробляють разом з членами кооперативу проекти, що передбачають 

подальше поліпшення кращих світових аналогів та організовують науковий супровід запропонованого ноу-хау.  

При цьому важливим є врахування наступних чинників та наслідків: 1) форми співпраці між студентами повинні запропонувати 
науковці, вивчивши передовий світовий і український досвід; 2) університет визначає у якій формі він співпрацює з кооперативом (на 

договірних засадах як юридична особа чи викладачі співпрацюють як фізичні особи, – перший варіант складніший, бо формує імідж 
університету та кооперативу як ділових партнерів; започаткування родового поселення членами кооперативу з числа студентів університету 

підвищить привабливість всіх учасників проекту, що сприятиме залученню до нього нових партнерів як на районному, так і на 

загальнодержавному рівні); 3) відповідно до Концепції про дуальну освіту студенти ЖНАЕУ зможуть проходити практику в кооперативах з 
супроводом керівників від університету. 

Розвиток МСП за участі студентства вирішує наступні питання розвитку сільських територій області: дає можливість 

випускникам набути практичних навичок створення підприємств і роботи за спеціальністю; випускники ЖНАЕУ проходять через 
практичну роботу за спеціальності в своїх кооперативах і завжди будуть мати високу оцінку на ринку праці; розробка бізнес-проектів своїх 

кооперативів дозволить студентам працювати з конкретними розмірами підприємств і їх виробничих програм.  

Діяльність кооперативів в умовах конкретної місцевості приведе до набуття навичок співпраці з різними органами і 
організаціями, практична реєстрація – проілюструє і навчить конкретним діям в законодавчому полі; напрацювання досвіду самостійної 

професійної діяльності за час роботи в кооперативі (стаж роботи) сприятиме подальшому працевлаштуванню; участь професорсько-

викладацького складу ЖНАЕУ в проектуванні, організації, створенні та супроводі студентських кооперативів підніме на новий практичний 
рівень викладання конкретних фахівців, коли теорії буде знаходити практичне підтвердження і перевірку життям, підвищуючи рівень 

відповідальності до викладання конкретних предметів. 
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Сучасна економіка відкриває все нові грані для досліджень. Поняття «економіка знань» вперше використав ще Фріц Махлуп в 
1962 році, але нового значення цей термін отримав лише зараз. Ф. Махлуп до «економіки знань» відносить освіту, наукові дослідження і 

розробки, ЗМІ, інформаційну техніку та інформаційні послуги [1].  

Згідно зі звітом APEC Global Competences and Economic Integration, результатом функціонування сфери вищої освіти є не тільки 
надання знань, а й формування освітніми організаціями компетенцій, які дозволяють людині мислити інноваційно, спілкуватися і 

взаємодіяти з людьми з різних верств та культур. Існує все більше доказів, які безпосередньо пов'язують компетенції з економічним 

зростанням, оскільки однією з основних рушійних сил економічного зростання є розширення людського капіталу та глобальні компетенції, 
такі як, наприклад, багатомовність. Окрім переваг взаємодії з співробітниками та клієнтами з різних мовних та культурних традицій, 

двомовні здібності означають потенційним роботодавцям здатність до гнучкого мислення та співпраці, які є бажаними рисами у нових 
працівників. Тому основним засобом досягнення цілей Стратегії освіти АТЕС спрямовано на економічне зростання та інтеграцію. 

Найкращим показником успішного навчання науково-педагогічних працівників полягає в підвищенні ВВП, докази якого забезпечуються 

міжнародними інструментами тестування, такими як PISA. Когнітивні навички, які тепер перевіряються цими інструментами, включаючи 
критичне та творче мислення, підтримуються результатами досліджень щодо ‘cognitive advantages of bilingualism’ and ‘outside’ (global) 

perspective-taking’ [2].  

Як зазначає Нобелевський лауреат з економіки 2017 року Річард Талер, в останнє десятиріччя на перший план виходить 
економіка цінностей, поведінки та культури, тому й є доречним у вищій економічній освіті створення нової парадигми формування 

сучасної економічної культури особистості – SMART – освіти та посилення диджиталізації навчання.  

У контексті процесу диджиталізації у навчанні застосовують п’ять груп інформаційних технологій: технології, спрямовані на 
забезпечені соціальної взаємодії; технології, що забезпечують мобільність; технології для візуалізації; технології для оповідання 

/сторітеллінга; технології для гри [3]. Завдяки цим технологіям навчальний процес можна буде побудувати за принципами доступності, 

постійного вдосконалення, принципу мережевих відносин, індивідуалізації і персоналізації та принципу самоосвіти.  
Зменшення кількості лекційних годин в умовах кредитно-модульної системи актуалізує необхідність впровадження в навчальний 

процес вищих навчальних закладів більш ефективних форм проведення лекцій, які вже багато років залишаються універсальною формою 

проведення аудиторних занять. Дослідниця Т. Туркот за способом викладу навчального матеріалу виокремлює такі види лекцій: проблемні 
лекції, лекції-візуалізації, лекції-консультації, бінарні лекції, лекції-бесіди, лекції-дискусії, лекції з заздалегідь запланованими помилками, 

лекції з аналізом конкретних ситуацій, конференції тощо [4, с. 199]. Таким чином, у сучасних умовах більшість лекцій набуло проблемного 

характеру.  

Розвиток інформаційно-комунікативних технологій та Інтернету обумовлює потребу впровадження у навчальний процес вищих 

навчальних закладів економічного спрямування SMART-освіти, що відповідає сучасним та майбутнім потребам суспільства у 

компетентних фахівцях. Перевагами SMART-освіти є те, що вони сприяють розвитку творчих здібностей студентів, формуванню 
професійних знань, навичок комунікації, грамотності у сфері інформаційно-комунікативних технологій; формують критичне мислення, 

інноваційні підходи до розв’язання економічних проблем; сприяють удосконаленню умінь ефективної співпраці та взаєморозуміння, 

лідерства, розвитку кар’єри. Використання в навчальному процесі ідеології Smart education дозволить інтенсифікувати навчальний процес 
та підвищити його якість.  

Термін «SMART-освіта» є абревіатурою, яка втілює сукупність понять ‘Selfdirected’ (самоорганізована), ‘Motivated’ 

(вмотивована), ‘Adaptive’ (адаптивна), ‘Resource-riched’ (збагачена ресурсами), ‘Technology embedded’ (з вбудованими технологіями). Її 
концептуальною основою є застосування значної кількості наукових джерел, інформаційно-навчальних матеріалів і мультимедійних 

ресурсів, які можна легко та швидко проектувати, збирати до певного комплекту, налаштовувати індивідуально під кожного студента з його 

потребами, особливостями навчальної діяльності й рівнем навчальних досягнень [5]. 
SMART-освіта передбачає можливість залучення до навчального процесу також роботодавців, які можуть розробляти пропозиції 

щодо вимог до майбутніх фахівців для корегування змісту їх професійної підготовки у вищих навчальних закладах. Відповідно, виконання 

цих вимог полегшує процес працевлаштування й адаптації до професійного середовища фахівців-економістів. З урахуванням 
міжпредметних зв’язків та особливостей підготовки цих фахівців, з метою накопичення навчального контенту на єдиному ресурсі, були 

розроблені навчально-методичні матеріали суміжних дисциплін, що забезпечило формування відповідних загальних і професійних 

компетентностей. Дистанційна освіта, як складова SMART-освіти, стає лідером і дає можливість навчати студентів за допомогою 
популярних відеокурсів на YouTube та іTunes. Навчання студентів стає компетентнісно-орієнтованим, що дозволяє розробляти персональні 

освітні програми, зорієнтовані на розвиток інтелекту, творчих навичок, комунікативності та креативності майбутніх фахівців-економістів. 

 Отже, підготовка майбутніх фахівців-економістів згідно нових тенденцій сприяє формуванню у майбутніх фахівців 
інформаційної компетентності та конкурентності на міжнародних ринках праці, а самостійне вивчення масових відкритих онлайн-курсів 

дозволить реалізувати принцип неперервної освіти. 
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Being limited with time allotted for an ESP course (three semesters with the range of hours from 68 to 102 per each one) we have to value 

every single minute of the course and fulfil our mission with maximum efficiency. Bearing in mind the scarcity of such resource as time and thinking 

about the final result that we want to achieve: to arm our students with all the necessary for their future job knowledge and skills, the first thing we 
should focus on is choosing the content of our ESP course. 

The current situation is as follows: teachers usually choose one course book, one of those that are offered by a number of Publishing 

houses: colourful and attractive – marketing specialists are doing their best to trap teachers together with their students. And then they elaborate 
carefully Unit by Unit covering topic by topic in the same way as they would approach a General English course if they had it. This is a rather 

effortless approach for teachers, but, I wonder, whether it is beneficial for the students? 

So, if to reject the convenient idea of having one course book, what should go next? Some ESP gurus suggest that we conduct a needs 
analysis, in order to identify what the professional needs our students have. It might sound pretty reasonable, but not in our context, unfortunately. 

The first- and the second-year students (we have an ESP course only with these two categories of students) are not aware of their real professional 
needs, they are yesterday’s schoolchildren, who have no idea of their future professional responsibilities, tasks and contexts.  

Even more, the needs analysis conducted with in-service corporate learners has proved that even adults, who are already working, do not 

realize what their real needs are: they just tick everything they see in the list. One of the expository examples was with one of the corporate groups, 
when they were suggested to range the priority of the job functions in English they perform at their job from 1 (useless) to 5 (very important). I should 

mention that while dealing with the question: ‘How important is it for you to be able to speak to foreign visitors’, almost all the participants circled – 

5, emphasizing the great importance of this function for their job. But during the course I found out that 90% of the participants do not need this skill 
to be developed, because they do not deal with foreign visitors.  

Of course needs analysis is not completely useless, at least it can help to enhance motivation of the learners, because they will much more 

willingly learn the aspects they have chosen themselves. From this point of view needs analysis might be useful even with pre-service learners. 
But still the issue of what to focus on in an ESP course is not solved yet. One more way out of the situation is shifting focus to soft skills 

development. There are more chances that our students will need skills of chairing or participating in a meeting or discussion, preparing and 

delivering a presentation, writing an email (formal or informal), telephoning in English than grammar and spelling. 
But even if to focus on the development of such ‘universal’, transferrable skills, there is no one course book that will cover all these areas 

in the best possible way. There is no perfect course book. Some teachers consider that ‘to have a poor system is much better than not to have it at all’, 

relying upon this or that course book. I see their point, but I believe that a bad system does not prevail over no-system: both of them are the road to 
nowhere.  

So, if to proceed from the real interests of our learners, probably for identifying the content of the course, it is worthwhile contacting the 

stakeholders, our students’ future employers. It seems to me that only they are aware of the skills they want their employees to master. Because we, 

teachers are specialists, but not in the professional field of our students, therefore, we can only guess what is more beneficial for our students. But, 

unfortunately, our assumptions might be false.  

After identifying the direction where to go, I believe we should cater our course for the real professional needs of our learners, even if it 
means certain inconveniences for us in terms of using more than one course book.  
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Ukraine desperately needs highly-qualified economists capable of reacting to economic changes in a timely and competent manner under 

unfavorable internal conditions and global influences. Along with a thorough professional training, graduates from economics departments are to 

possess communicative skills necessary for fulfilling their social mission and successful integration into a professional community.  
In Ukraine, educators pay close attention to implementing methodologies which facilitate the development of a versatile personality and 

help succeed in personal and professional life. They acknowledge a fundamental role of emotions for learning. It is a well-established fact that 

students learn and remember best when their emotions are engaged. On the other hand, negative emotions associated with the lack of interest or 
understanding and the fear to make a mistake, might prevent students from learning the subject. Such emotions should not be ignored, but should be 

used as a psychological resource for development.  

The use of interactive learning methods in higher education aims at building competencies necessary to interact effectively in professional 
settings, to fulfill personal goals through developing a partnership with other people, and to become an active member of the society capable of 

making both individual and personal decisions under changing circumstances.  
In the course of implementing the socioemotional approach in an academic program, educators account for students’ age, their interests, 

and lifestyles. Young people are influenced by Western culture mainly through the Internet. Electronic media have become an important part of 

students’ life. Consequently, their powerful potential should be used to help students master English. 
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The socioemotional approach to professionally-oriented teaching of a foreign language gives positive results because: 

- it stimulates deep cognitive mechanisms; 
- it enables effective learning;  

- it incorporates traditional and innovative learning technologies (using films / documentaries, internet-broadcasts of international and 

domestic economic forums, educational materials at YouTube and websites of international organizations spreading economic knowledge and 
promoting foreign language learning in Ukraine and abroad); 

- it allows for using methods of active learning (discussion, brainstorm, case, debates, game); 

- it is easily applied in small groups (2-4 students); 
- it facilitates both individual learning and collective activities; 

- it differentiates individual and collective contributions to solving difficult problems; 

- it is an efficient vehicle for team-building, creating a comfortable, supporting and informal atmosphere; 
- it clearly demonstrates the complexity of interpersonal communication and multiple ways to resolve professional problems; 

- it fosters self-awareness and self-identification, boosts self-esteem, develops students’ responsibility towards their studies and 

determination to overcome any obstacles to academic success; 
- it makes it customary for students to use different information sources for learning, which is important for a successful professional 

career  

In conclusion, we would like to emphasize that the social and emotional learning approach helps students acquire skills to succeed in this 
rapidly changing world. Its pointedness at multiple areas of human development leads to its efficiency.  
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The university course of English for future economists and managers needs to be modified in line with new requirements of labor market. 
So far, many of the university graduates are still recruited to the workplaces in offices where they perform routine operational functions in accounting, 

banking, personnel management, procurement activity, and the like. However, the present-day developed economies welcome appearance of the 

digital workplace employees together with gig economy freelancers who are building up an advancing army of the global workforce. 
In Ukraine, about three percent of the employees are involved in online work. Proficiency in English is a crucial requirement for 

employment in a digital workplace job. In the European Commission language survey, Ukraine occupies the 43rd place out of 80 countries as regards 

average English proficiency. Undoubtedly, the university course of English should be improved; however, it hardly needs to be limited to a specific 
target group of likely digital workplace jobs. However, information technologies, cloud services, intranet apps integrated with teamwork projects, 

digital labor platforms keep changing their diversity. Nowadays, online work is available to Ukrainian workers through over forty different platforms, 

but the digital environment is altering at the exponential rate. By the time the staff becomes skilled at using the newest software or program, a better 

version is coming about. In this situation, it is apparent that the primary objective of the university language course should be in training students to 

learn learning and thus independently develop their core verbal and non-verbal communication competences and build up cross-cultural awareness. It 

is the university course of English that must focus on developing skills in analytical reading and business information processing that are cornerstones 
for adaptability of the digital job workers. 

Speaking and listening skills dominate in the traditional hierarchy of competences, which is commonly observed in preferences as to 

regular language requirements laid down by the labor market: telephone English, business English for negotiation, English for product presentation, 
English for meeting, business English conversation, general English conversation, English for business writing (e.g. letters, faxes, e-mails, memos, 

reports), business English reading, and business English translation. 

The digital workplace jobs require fairly advanced speaking and listening skills to be used in a wide variety of new communication 
environments like Skype, video-conferences or social media applications. The employers need to be able to communicate effectively both with 

colleagues within their team, as well as with people outside of the team or of their organization. 

No doubt, that academic course of English must be more closely tailored to the current employer needs and besides increasing the rigor of 
writing standards, provides students with more opportunities to speak in public and receive feedback on presentations, practice interview skills and 

master communication agility to impact positively the interaction, be it a casual conversation or important presentation. The course must be refocused 

from training students to answer questions on the ability to ask questions, which is a significant skill greatly needed in a business culture of agile 
communication observed in any creative teamwork striving for innovative solutions. The team working critically requires development of the 

students’ collaboration skills as the digital workplace jobs normally call for an ability to adapt to a culture of collaboration. The newcomers to 

organizations need quickly to adapt to collaboration with others within and outside of the organization. The present work in the conditions of business 
collaboration requires the ability to communicate via a versatility of new digital interaction technologies; therefore, the course of the English language 

should not ban the use of the gadgets and access to online resources. Contrary to obsolete and presently even destructive prohibitive methodologies, 

the modern university course of English must be built on the compulsory use of at least one of the online learning platforms like Google Classroom, 
Edmodo LMS, Courselle, Schoology, Microsoft Classroom, ManageBac, GoConqr, Scholica, Teacher Dashboard for Microsoft Office 365, 

Classflow, Freemium Web Android iPhone, and the like. 

An important task of the course of English is in training intercultural skills that involve competencies related to being aware of and 
sensitive to other people and cultures. Cultural awareness and sensitivity enhance communication, productivity, and unity in the digital workplace. 

Employees with intercultural skills bring in more new clients, work better within diverse teams, and successfully support a brand and reputation. 

The current labor market offers plenty of digital marketing jobs that require advanced creative thinking and writing skills. Digital 
marketing assumes daily operational efforts based on the use of electronic devices, intranet, and the Internet. The present businesses cannot do 

without digital channels as search engines, social media, email or corporate websites to connect with current and prospective customers. A dynamic 

digital marketing specialist should have a good command of English, with decent reading and writing skills, to drive the effectiveness and creativity 
of digital marketing and campaign activities. 

These language skills are known to be most effectively acquired during the course of translation. Bilingual competences are of special 
importance for doing international business. Translation skills should be trained along with teaching students how effectively use modern search 

engines and the sophisticated translation and word processing online resources, which they will inevitably use at their future digital workplace jobs. 
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Поточна система освіти постійно оновлюється і збагачується новітніми методами викладання та навчання. Інноваційний підхід 

до викладання є невід’ємною частиною системи якісної освіти. Таким чином, основним завданням сучасного вищого навчального закладу є 
підготовка фахівців, які володіють не тільки знанням предмета, а й володіють навичками творчого мислення, нетрадиційного підходу до 
навчання, здатні працювати в команді. Відповідно, процес навчання вимагає нових підходів до презентації навчального матеріалу, особливо 
в процесі навчання іноземної мови. Крім того, впровадження сучасних ІКТ у систему освіти накладає нові вимоги до студентів, які 
прагнуть стати висококваліфікованими та конкурентоспроможними фахівцями. Викладач, який прагне підготувати фахівців такої якості, 
повинен освоїти сучасні інформаційні технології. Використання сучасних методів навчання може стати основою для глибокого інтересу та 
залучення студентів до вивчення іноземної мови. 

У навчальній діяльності особливо актуальною є проблема підвищення пізнавальної активності студентів до вивчення іноземної 
мови. Згідно досліджень Й. Чен, пізнання є частиною психічного процесу, поведінки і здатності, через яке людина сприймає і набуває 
знання [1]. Існує цілий ряд можливостей навчити студентів, але змусити їх навчитися з задоволенням можливо лише шляхом формування в 
їхньому розумі належної мотивації. Сучасні ІКТ можуть покращити навчальний процес і перетворити його на цікаву подію, яка стимулює 
пізнавальну діяльність студентів до навчання та самовдосконалення. Пізнавальна діяльність залежить від когнітивних і активних полів, які 
створюються взаємодією викладача і групи. М. Лещенко зазначає, що: „... зміцнення пізнавального та активного поля студентів, засвоєння 
ними інформаційного образу відбуватиметься у разі розширення каналів сприйняття та обробки навчальної інформації” [2]. Отже, 
розширення каналів сприйняття та обробки навчальної інформації групою може бути реалізовано за допомогою ІКТ, включаючи 
мультимедійні та веб-технології. 

Таким чином, інформаційні технології в освіті кидають нові виклики викладачам закладів вищої освіти. Сучасний глобалізований 
світ диктує свої власні правила, оскільки людство вступило в епоху інформаційних технологій. Безсумнівно, що використання 
інформаційних технологій, включаючи веб-технології, мультимедійне програмне забезпечення, електронні посібники та підручники, значно 
покращує та прискорює процес навчання. У цьому контексті головним завданням висококваліфікованих викладачів є не лише організувати 
процес навчання, щоб студенти мали змогу вивчати іноземну мову з використанням сучасних інформаційних технологій, а й підтримувати 
високий рівень пізнавальної діяльності. Крім того, відносини між викладачами та студентами впливають на формування пізнавальної 
діяльності студентів до вивчення іноземної мови. 

Високий рівень вищої освіти, яку повинен мати кваліфікований викладач, може стати основою глибокого інтересу студентів до 
вивчення іноземної мови. Ми дослідили пряму залежність невдач студентів від неефективних методів викладача та його низьких 
навчальних навичок. В першу чергу, це зосередження на правильній відповіді, але не на процесі мислення та вирішення проблеми. Крім 
того, це відсутність моніторингу діяльності студентів під час занять та негативна оцінка викладачем пізнавальних здібностей студентів. 
Також перетворення процесу навчання в буденні, нудні дії, безперервне тестування, відсутність можливостей для експериментів в аудиторії 
та брак інноваційних методів та ІКТ. Тому, якщо вчитель прагне підготувати фахівців, які вільно володіють іноземною мовою, він повинен 
організувати процес навчання, щоб зацікавити та мотивувати студентів до вивчення предмету, використовуючи інноваційні методи та 
підходи. 

До переваг використання ІКТ у навчанні іноземної мови слід віднести те, що студенти можуть готувати мультимедійні 
презентації, слухати та дивитися автентичні й сучасні аудіо- та відеоматеріали. Також доречним буде використання мультимедійних 
навчальних матеріалів з метою моделювання різних проблемних ситуацій, що дає можливість студентам закріпити навички спілкування 
іноземною мовою. Звичайно, у процесі спілкування вони можуть опанувати навички комунікативної взаємодії, що є безцінним досвідом для 
майбутніх фахівців. Крім того, студенти навчаються правильно створювати та висловлювати свої погляди; справлятися з власною 
сором'язливістю і т.п. 

З метою підвищення пізнавальної активності студентів, викладачам потрібно взяти до уваги наступні рекомендації. Викладач 
повинен враховувати рівень володіння мовою та інтереси студентів під час підготовки завдання. Навчальний матеріал має бути досить 
складним, що стимулює аудиторію працювати над його розумінням і засвоєнням (простий матеріал не має мотиваційного ефекту), але в той 
же час адаптований до нової інформації. Викладачу потрібно заохочувати студентів використовувати вже отримані знання і не боятися 
похвалити їх за це, або зробити певні зауваження. Він не повинен бути суб’єктивним у групі під час тестування та проявляти прихильність 
до будь-кого зі студентів. До того ж, викладач повинен використовувати новітні інформаційні технології. 

Таким чином, використання ІКТ, включаючи мультимедійні та веб-технології, онлайн-посібники та підручники, – це новий 
рівень викладання іноземних мов, який стимулює пізнавальну діяльність студентів. Завдяки ІКТ вони мають можливість отримувати, 
створювати та обмінюватися навчальним матеріалом, який розвиває їх творчість, незалежність, увагу, комунікативні та пізнавальні 
навички, мотивує їх вивчати іноземні мови. Інноваційні технології, засновані на використанні ІКТ, є важливим додатковим інструментом 
традиційного навчання та навчання, що відповідає вимогам сучасної освіти. 
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Today, Ukraine needs a thriving and globally competitive economy based on knowledge and innovation, raised productivity, improved 
employability, and most importantly high retention rate of talents inside the country. As a country with huge human capital potential and significant 

growth in knowledge, technology and creative outputs, it needs to build stronger links between the higher education and the job market where it 

should strive to achieve a balance between high quality skills-based education and competitive job market with numerous opportunities for recent 
graduates. Recent changes in the Ukrainian leading universities’ strategies geared towards internationalization and revised degree curricula with a 

focus on skills development and stronger links between the university and the job market are all proving that the new agenda aimed at educating 

highly skilled and global professionals is being adopted at the institutional level. This paper explores some the recent developments in the area of 
internationalisation of the Ukrainian higher education institutions.  

Ukraine’s transition economy was notoriously underperforming over two past decades. However, recent international reports are 

cautiously optimistic. In 2017, Ukraine has moved up five points to being 50th in Global Innovation Index, ranking 11th in the world by innovation 
efficiency ratio and improving in terms of ease of starting a business from grade 29th to 18th. In 2018, Ukraine has moved 7 points up to place 43 and 

ranked 5th in the world by innovation efficiency ratio with high scores in creative outputs (45th) human capital & research (43rd), knowledge and 
technology outputs (27th). As said recently the EU High Representative for Foreign Affairs and Security Policy F. Mogherini, “there are no doubts 

that in the last two years Ukraine had made more progress on reforms than for all 23 previous years of its independence”. 

The focus of this research is the ongoing educational reform in the country. Its success or failure will influence the country’s overall 
performance the most as it concerns the country’s human capital. While the educational attainment at tertiary level in Ukraine is still amongst the 

world highest (over 80%), recent alarming trends observed in the country, including a growing outflow of talent, especially among skilled workers 

and recent graduates with excellent academic records, prove that its focus needs to be changed drastically to be able to respond to the challenges of 
tomorrow. 

We suggest looking into the gap between the reforms that are currently being undertaken and the real added value of their expected 

outcomes. According to the World Bank report on the skills needed for modern Ukraine published in 2017, the country’s education system lacks 
flexibility, quality standards, and relevance for today’s labor market needs. Despite current attempts by the Ukrainian government and the Ministry of 

Education to bring about a transformational change to the system, including the country’s joining the EU’s Horizon 2020 and the new Law on 

Education that finally stipulates autonomy of universities, there is little proven evidence of their positive effect at the grassroots level. The 
government has indeed crafted strategies to boost quality of teaching and research and most top universities and research institutions show moderately 

positive dynamics over recent years. However, higher education is still isolated from the country’s economy and is hardly integrated into the 

European higher education area; figures for cross-sectoral and international collaboration are disappointing. 
Yet, over the last few years, the universities are starting to demonstrate more consistent approach to their quality assurance and 

internationalisation efforts. A number of projects undertaken in cooperation with international institutions (e.g. the English for Universities project 

and Ukraine Higher Education Leadership Programme under support of by the British Council Ukraine) are showing successful outcomes and 

contribute to the development of an effective internationalisation strategy. The number of international students is also growing and so does the 

reputation of the Ukrainian higher education institutions abroad. This positive trend is also reflected in international university rankings.  

The findings of this research will help to adapt the current educational reform in Ukraine to the needs of the country’s economy, according to the 
priority directions of development, defined by draft projects for Ukraine’s Sustainable Development 2030, elaborated by the UNDP. To this aim, we 

will use a number of qualitative and quantitative research methods, among which systemic approach, analysis and synthesis of the statistical data, 

experimental methods and focus groups. It will help develop a more holistic approach to the governmental efforts and, more importantly, will help 
higher education leadership focus on expected outcomes rather than immediate action points. Ideally, Ukraine needs thriving globally competitive 

economy based on knowledge and innovation, raised productivity, improved employability, and most importantly high retention rate of talents inside 

the country. 
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Високий рівень економічної ефективності господарювання визначається повноцінною реалізацією потенціалу аграрного сектору, 
що можна охарактеризувати як максимально можливий обсяг виробництва якісної конкурентоспроможної продукції і послуг при 

ефективному та повному використанні високоінтенсивних технологій та наявних основних виробничих фондів, природних і трудових 

ресурсів. За таких умов істотно зростає роль системи управління, де провідну функцію відіграє належне забезпечення агровиробництва 
висококваліфікованими менеджерами, здатними до вирішення питань управління, планування та контролю у підприємствах різних 

організаційно-правових форм господарювання. 
Сучасне високоінтенсивне сільськогосподарське виробництво вимагає фахівців широкого профілю, обізнаних з особливостями 

технологічних процесів у галузях агровиробництва, економіки, бухгалтерського обліку, менеджменту та інших сфер знань, що відповідає 

професії менеджера. 
Відповідно до суспільних та індивідуальних потреб змістовий компонент професійної підготовки менеджерів аграрного профілю 

спрямований на різні види діяльності: навчально-пізнавальну, проектну, дослідницьку, що у кінцевому результаті формують професійну 

компетентність менеджерів. Більшість складових професійної компетентності та професійних якостей менеджерів аграрного профілю 
формується під час фахової підготовки. Іншомовна компетентність менеджера володіння науковою термінологією, засобами перекладу 

фахової літератури та інших джерел; сформованість компаративних умінь, тобто вмінь зіставляти мовні явища щодо питань, пов’язаних з 

виробничими процесами, виявляти зв’язок між фактами, подіями, поняттями; здатність до інтерпретації та аналітичного мислення; 
сформованість мовної майстерності та комунікації; сформованість академічної та методологічної культури менеджера-дослідника; 

здатність до саморозвитку та самореалізації засобами іноземної мови тощо. Як бачимо, іншомовна комунікативна компетентність містить 

такі компоненти: загальнокультурний, естетичний, лінгвістичний, стратегічний, інформаційний, особистісний, самоосвітній. До структури 
цих компонентів входить низка професійних компетенцій. 

Практична підготовка менеджерів аграрного профілю є обов’язковим компонентом освітньої програми та має на меті набуття 

професійних умінь та навичок. Проаналізувавши основні види практик у закладах вищої освіти Сполучених Штатів Америки, можемо 
виділити такі: семінари першого року навчання та практика, загальна навчальна практика, навчальні співтовариства, інтенсивні курси, 

спільні проекти, дослідження, стажування.  

Досліджуючи перспективні напрями професійної підготовки менеджерів аграрного профілю в Німеччині, необхідно звернути 

увагу на те, що децентралізація управління системою вищої освіти зумовлює різноманіття, орієнтацію на розв’язання проблем і 

задоволення безпосередніх потреб громадян у демократичній державі, максимальне врахування особливостей майбутнього менеджера, 

специфіки організації процесу підготовки фахівців аграрного профілю відповідно до конкретних потреб майбутньої професійної діяльності.  
Узагальнюючи закордонний досвід та проаналізувавши систему професійної підготовки вітчизняних менеджерів аграрного 

профілю, нами з’ясовано, що успішне опанування варіативних та інваріативних циклів дисциплін формує у майбутніх менеджерів 

аграрного профілю ключові фахові компетентності, в тому числі й іншомовні. Розвиток іншомовної компетентності менеджерів аграрного 
профілю в закладах вищої освіти має ступеневий характер. 

На першому етапі у майбутніх менеджерів формуються базові знання, уміння і навички, необхідні для виконання наукової 

роботи; навчання основам самостійної роботи; розвиток нестандартного мислення під час загальнонаукової підготовки. До форм науково-
дослідної роботи можна віднести: тематичні реферати, тези доповіді, пошук інформації в Internet з фахових дисциплін іноземною мовою (з 

метою вивчення іноземного досвіду), нескладні пошукові дослідження на лабораторних і практичних заняттях. Дослідницька діяльність 

менеджерів аграрного профілю, зокрема з використанням іноземної мови, на цьому етапі виявляється у: відповідях на поставлені 
викладачем пошукові запитання; виконанні завдання за алгоритмом; порівнянні своїх дій зі зразком, що міститься у методичних 

рекомендаціях, практикумах, посібниках тощо.  

Другий етап спрямований на формування спеціальних дослідницьких умінь, поглиблення знань з фахових дисциплін, методик і 
засобів планування, а також проведення досліджень, обробки результатів самостійних нескладних досліджень і завдань творчого характеру. 

До форм науково-дослідної роботи другого етапу належать: курсові роботи, наукові гуртки, конференції, олімпіади, конкурси наукових 

студентських робіт. Дослідницька діяльність майбутнього менеджера аграрного профілю на цьому етапі ускладнюється. Він самостійно: 
обирає тему дослідження; планує й виконує дослідницьку роботу; пропонує власний підхід вирішення професійних задач, за необхідності 

консультується з викладачем; починає виконання наукових досліджень разом із науковим керівником, бере участь у наукових 

конференціях, олімпіадах різного рівня, в тому числі і міжнародного. Іншомовна компетентність формується під час аналізу та роботи з 
іноземними джерелами з тематики дослідження. Особливе значення у формуванні іншомовної комунікативної компетентності мають 

виступи на конференціях, семінарах з доповідями іноземною мовою. 

Третій етап характеризується самостійністю у виконанні завдань та досліджень, пов’язаних з професійною діяльністю майбутніх 
менеджерів аграрного профілю. Відбувається подальше закріплення та вдосконалення знань з фахових дисциплін, що впливає на 

формування та розвиток дослідницьких умінь і навичок, розвиток творчого мислення й творчого підходу до розв’язання професійних 

завдань, уміння самостійно приймати рішення, реалізовувати їх, використовувати набуті знання на практиці для виконання індивідуального 
завдання, а також використовувати математичні методи для обробки результатів дослідження. На даному етапі можливе проходження 

стажування закордоном майбутніми менеджерами. Однією з основних вимог до аплікантів є рівень володіння іноземною мовою. Саме тому, 

іншомовна компетентність є однією з ключових у підготовці висококваліфікованого фахівця для міжнародного ринку праці. 
Зазначимо, що на кожному з етапів формуються і закріплюються знання й уміння, набуваються загальні та фахові компетентності 

менеджерів аграрного профілю. 
Таким чином, успіху в агросекторі України можуть досягнути лише ті виробники, котрі матимуть відповідну професійну 

підготовку та здатні майстерно поєднувати знання в галузі технологій, агробізнесу і комунікацій. 
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The development of society dictates the need for periodic modernization of education, which involves changes in its value and activity 

aspects. Dissatisfaction with education may have different causes, at the same time; changes in it are related not only to the internal logic of 
ideological crises and the ineffectiveness of methods for the transmission of knowledge, but also have a clearly expressed socio-cultural background 
and direction. One of the leading trends that correlates with the civilizational and cultural coordinates of the construction and functioning of society is 
the model of a competent approach in education. 

Currently, educational institutions accept foreign students for studying abroad, exchange students, teachers undergo internships abroad, 
thus participating in intercultural communication and dialogue of cultures. Therefore, the development of cultural competence is undoubtedly related 
to the identification of students’ ability to play an important role in building interpersonal relationships, smoothing interpersonal processes in a 
multicultural environment and enhancing the level of innovation implementation. 

Cultural competence, also known as “cultural quotient” or “CQ” in business, plays an important role in the management and organizational 
psychology and takes as a basis the fact that understanding the impact of a person’s cultural background on his/her behavior is important for effective 
business conduct and evaluation of his/her ability to successfully carry out entrepreneurial activity in any environment or social environment [1]. In 
addition, cultural competence offers strategies for improving cultural perceptions in order to differentiate cultural behaviors from those that are 
specific to an individual, thus contributing to the development of better business practices. 

It should be noted that companies also have their own cultures. Everyone joining a new company analyzes its cultural code for the first few 
weeks. Departments, divisions, professions, geographic regions – each has a certain set of habits, stories and values that will confuse a new employee 
and make him stumble in case if a person does not possess a cultural competence. Developing “cultural competence” in the business and marketing 
world is necessary by creating real and virtual forums on culture, which are not limited to ethnic or gender differences. 

Consequently, most definitions of cultural competence apply not only to a person, an individual, but also to a company or organization. In 
the latter case, it is defined as the level of skills and knowledge that make it possible to provide effective work with people of different ethnic or racial 
affiliations. 

Cultural competence is acquired through three types of means: cognitive, including the study of own and other cultures, that is, cultural 
diversity; physical, aimed at using body language and gestures; and motivational, involving emotions [2]. In addition, cultural competence is a system 
consisting of three interactive components – cultural knowledge, cultural skills and cultural metacognition. Cultural knowledge consists of the content 
(what) and process (how) about information on other cultures, for example, how and when people express differences with each other, how to 
maintain feedback with subordinates. It is at this stage that the introduction of the English for Specific Purpose course will be useful, since it is aimed 
at forming the necessary communicative ability within the scope of the topic outlined by the tasks of the student’s future professional (economic) 
activity. Students can get cultural knowledge through several channels, namely: to get acquainted with newspapers, films, books, travel to another 
country, to work or to be friends with people from other cultures. This learning experience will be optimized by carefully identifying what is unique in 
one culture, analyzing why it is unique, and predicting when and how students could use this knowledge in the future. To understand the cultural and 
related professional context, considerable effort requires the development of a culturally labeled vocabulary and lexical units that do not have 
complete correspondence in the translation into students’ native language. A striking example of the differences in the understanding of such units due 
to cultural competence is the perception of the cricket – the emblem of the international bank HSBC – In the United States as a pest, in China as a pet, 
in the north of Thailand as snack foods. Undoubtedly, the proficiency of the vocabulary with the cultural component, which is part of the array of 
professional terminology, is necessary first of all for future bankers and financiers, since the international practice of such specialties relies heavily on 
the British tradition [3, c. 405]. 

Cultural skills consist of a wide range of skills that promote intercultural effectiveness, in particular: relational skills (whether you like to 
talk and communicate with people from other cultures); tolerance to uncertainty (whether you can tolerate uncertainty, ambiguity and unexpected 
changes in intercultural interaction); adaptability (whether you can change your behavior according to cultural requirements); empathy (whether you 
can put yourself in the position of a person from another culture and imagine the situation from his/her point of view); perceptual acuity (whether you 
can understand the feelings of other people and subtle meanings during intercultural interactions) [4]. Intercultural skills are best developed through 
experimental learning, for example, through learning or working in a foreign culture, where these skills can be practiced though trial-and-error 
procedure. The development of these skills is accelerated when you have the relevant cultural knowledge that has been gained before. For example, if 
a Briton knows that in such cultures as Spain, the partner comes to a meeting in 10 minutes late, he will feel more calm when his/her Spanish 
counterpart does not appear exactly on time. Similarly, adaptation in a new cultural context requires knowledge of how to behave properly in this 
culture. Again, this learning experience will be optimized if you remember about it during intercultural interactions, analyze your own behavior, and 
your colleague’s reaction. 

Cultural metacognition is the knowledge and control of thinking and learning activity in a particular area of cultural experience and 
strategies. Being culturally attentive, a person understands the cultural context, deliberately analyzes the interactive situation and plans actions for 
different cultural contexts. In order to improve the cultural metacognitive understanding, you need to practice mental exercises, where you observe the 
behavior of others, analyze the situation and their own behavior. It is advisable to pay attention to how the other party acts and how it responds to you 
in a number of situations – this serves as the basis for assessing whether your behavior has achieved the desired goal. Based on this analysis, you can 
decide what action you want to do next. During the course of ESP (English for Specific Purposes) in modeling professional communication situations 
(such as employee meetings, “brainstorming”, negotiations, presentations, briefings, etc.), it is necessary to focus on differences that may lead to 
misunderstandings in communication with English-speaking professionals. An analysis of both successful and unsuccessful intercultural interactions 
is also helpful – understanding what skills and knowledge you used during these interactions are necessary: were there keys that you missed or 
misread?; were there any word or behavior you did not know how to interpret?; What would you do differently in this context? Developing cultural 
competence in this way will ensure your organization’s ability to move quickly across cultural boundaries. 

As globalization has made the business environment more complex, dynamic and competitive, the ability to function effectively in 
different cultural contexts, called cultural competence, has never been so important for organizations. Consequently, cultural competence is not only 
the array of knowledge about the culture of a particular country, but also an understanding of how a particular culture works. At the same time, the 
practice of teaching English for Specific Purposes shows the importance of culturological accent in the processing of both written texts and oral 
messages in the formation of speech skills of future economists. 
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Впровадження дистанційного навчання (ДН) в Україні розпочалося зі створення у 1996 р. першого електронного дистанційного 
курсу і так званих модулів, перших навчальних матеріалів для портфельної технології ДН [5]. 

Останнім часом робляться спроби організувати дистанційне навчання в межах університету, поки що протягом невеликого часу, 

наприклад, в зимовий період у Київському національному університеті імені Тараса Шевченка, Національному університеті «Львівська 
політехніка» та ін. у січні-лютому 2018 р. Сумський державний університет і Хмельницький національний університет організували 

дистанційне навчання з окремих спеціальностей вже протягом багатьох років. У деяких українських закладах вищої освіти (ЗВО) 

організували дистанційне викладання окремих дисциплін (наприклад, у Київській і Харківській політехніках). Інші види інноваційних 
технологій, а саме: комбіноване [3] і мобільне навчання, мікро-навчання, віртуальна реальність та ін. під час вивчення іноземних мов 

описано в статті Б. Шуневича та Т. Струк «Сучасні можливості організації навчального процесу з використанням нових технологій» [4].  

Протягом останнього десятиліття виникла ще одна можливість здобувати освіту, вдосконалювати свої знання за допомогою 
дистанційних курсів, які пропонують онлайн-сервіс дистанційного навчання «Курсера» (Coursera) [1] та український громадський проект 

масових відкритих онлайн-курсів «Прометеус» (Prometeus) [2].  
Мета доповіді – провести аналіз сучасного стану розвитку ДН англійської мови студентів – майбутніх економістів в українських 

закладах вищої освіти; звернути увагу студентів і викладачів на можливість вивчати мовні дистанційні курси онлайн-сервісу ДН «Курсера» 

та проекту «Прометеус»; провести аналіз ДК з англійської мови для економістів, запропонованих компанією і сервісом, та описати 
можливості включення цих курсів у процес вивчення англійської мов в українських ЗВО.  

Впровадження ДН за кордоном і в Україні зумовлено в першу чергу потребою певних категорій людей, які не мають можливості 

відвідувати заняття у ЗВО, наприклад, військовослужбовці, жінки, які доглядають дітей, люди з особливими потребами та ін., а також з 
економічних міркувань студентів і навчальних закладів [6]. 

Дистанційні курси в цілому або їх елементи (відео- та авдіоматеріали, тести, форуми та ін.) часто використовуються як навчальні 

матеріали, в тому числі з англійської мови, для студентів денного навчання під час проведення занять в комп’ютерних лабораторіях 
навчальних закладів або для самопідготовки вдома, в офісі через Інтернет. 

ДК з економічних дисциплін, іноземних мов легше укласти, ніж, наприклад, з технічних дисциплін, а отже організувати їх 

дистанційне і комбіноване вивчення [5].  
За останні роки студенти закладів вищої освіти, а також всі бажаючі, мають можливість поряд з предметами, які пропонують 

українські ЗВО, вивчати сотні онлайн-курсів з різних дисциплін компанії «Курсера» та проекту «Прометеус», які вони пропонують 

безоплатно своїм користувачам.  
Для тих, хто хоче отримати сертифікат із персональною верифікацією, передбачені платні ($30-40) сертифікати для окремих 

курсів. Разом з тим студент може отримати сертифікат із персональною верифікацією безкоштовно, якщо він доведе наявність у нього 

фінансових труднощів;  

Технологічна компанія «Курсера» співпрацює з університетами багатьох країн світу для викладання курсів онлайн та пропонує 

велику кількість дистанційних курсів. Наприклад, у січні 2019 р. у розпорядженні компанії «Курсера» було близько 3700 ДК на 15 мовах та 

з субтитрами, з яких 920 (24,9 %) стосуються бізнесу і підприємництва, 138 (3,7 %) – вивчення англійської мови, наприклад, English for 
Business and Entrepreneurship [1]. 

Український сервіс «Прометеус» співпрацює з українськими університетами і також запустив власні курси з різних дисциплін, в 

тому числі з з бізнес-англійської мови, наприклад, Business English for Non-Native Speakers, Business English Communication Skills, 
Interviewing and Resume Writing in English [2] та ін.  

У доповіді проведено аналіз згаданих вище ДК з англійської мови для економістів, запропонованих компанією «Курсера» та 

сервісом «Прометеус» і запропоновано варіанти вдосконалення курсів відповідно до робочих програм кафедр іноземних мов, щоб 
включити їх у процес вивчення англійської мов в українських ЗВО. Удосконалені курси можна розмістити на платформі згаданих вище 

компанії та сервісу. Методику підготовлення і укладання ДК для платформи «Прометеус» можна вивчити за допомогою дистанційного 

курсу «Як створити масовий відкритий онлайн-курс» [1] або укласти на веб-сторінці свого ЗВО. 
Висновки. Дистанційні курси з економічних дисциплін та іноземних мов відносно легко створити за допомогою відкритої 

системи управління навчанням «Мудл» (Moodle) та інших віртуальних навчальних середовищ і використовувати для дистанційного і 

комбінованого навчання в українських ЗВО. 
Великою допомогою у самостійному вивченні бізнес-англійської мови майбутніх економістів українських ЗВО є дистанційні 

курси, розроблені і запропоновані онлайн-сервісом дистанційного навчання «Курсера» та українським громадським проектом масових 

відкритих онлайн-курсів «Прометеус». 
Вдосконалення згаданих вище дистанційних курсів дасть можливість включити їх у процес вивчення англійської мов в 

українських ЗВО з перспективою розміщення на платформі згаданих вище компанії та сервісу або на веб-сторінці навчального закладу.  
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